
Protokół nr 29 z posiedzenia Rady Dzielnicy Stare Miasto w Lublinie 

z dnia 30.03.2022r.

Miejsce posiedzenia: Siedziba Rady Dzielnicy Stare Miasto, ul. Jezuicka 14/1

Godzina: 18:00

Przewodniczący obrad: Zygmunt Ostrowski

Protokolant obrad: Marcin Błaziak

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Zatwierdzenie protokołu 28/XXVIII/2022 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 24.02.2022 r 

4. Przedstawienie protokołu z kontroli pracy Zarządu Dzielnicy Starego Miasta w Lublinie za 2021 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Dzielnicy Starego Miasta Lublinie za 
2021 rok. 

6. Wolne wnioski, informacje i komunikaty (w tym sprawy organizacyjne) 

7. Zamknięcie obrad 

 Ad. 1) 

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, przywitał radnych obecnych na posiedzeniu, na podstawie 
liści obecności stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 13 członków, co stanowi wymagane quorum. 
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 2) 

Przewodniczący odczytał przekazany porządek obrad. Następnie zadał pytanie czy są propozycję zmian 
porządku. Propozycji nie było, więc porządek został poddany pod głosowanie: 

ZA: 13 głosów 



PRZECIW: 0 głosów 

WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów 

Porządek został zatwierdzony. 

Ad. 3) 

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół 28/XXVIII/2022 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 
24.02.2022r. 

ZA: 11 głosów

PRZECIW: 0 głosów

WSTRZYMALI SIĘ: 2 głosy

Protokół został zatwierdzony. 

Ad. 4) 

Głos zabrała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Marzena Pacek, która odczytała protokół z 
kontroli pracy Zarządu Rady Dzielnicy Stare Miasto w Lublinie za 2021 rok.

Ad. 5) 

Przewodniczący Rady Dzielnicy zarządził głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu 
Rady Dzielnicy Stare Miasto za pracę w 2021 roku.

ZA: 13 głosów

PRZECIW: 0 głosów

WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów

Absolutorium zostało udzielone.

Ad. 6) 

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy - pan Michał Makowski, który poinformował 
zebranych radnych o następujących bieżących sprawach, w które zaangażowana jest Rada Dzielnicy 
Stare Miasto w Lublinie. Pierwszą rzeczą, którą poruszył była sprawa budynku przy ul. Cyruliczej 4, w 
którym doszło do wybuchu gazu. W porozumieniu z radnym miejskim panem Marcinem Nowakiem, 
Rada Dzielnicy zorganizuje spotkanie z mieszkańcami, które odbędzie się 01.04.2022r. o godz. 15. 
Przewodniczący zaproponował aby zorganizować zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla mieszkańców 
budynku. Po krótkiej dyskusji, radni dzielnicowi doszli do porozumienia, że decyzję w sprawie zbiórki 
podejmą po spotkaniu z mieszkańcami budynku. Następnie poruszył kwestię utrudnień na terenie 
dzielnicy Starego Miasta ze względu na kręcenie filmu. Informacja na ten temat pojawi się na stronie 



internetowej oraz stronie facebookowej rady dzielnicy. Kolejną informacją, którą poruszył 
Przewodniczący był temat remontu ul. Furmańskiej, który ruszy w okresie wakacyjnym. Niestety z 
przyczyn niezależnych od Rady montaż słupka pneumatycznego na wjeździe może nie dojść do skutku, z 
racji na orkrojony budżet miasta. Następna rzeczą, która została poruszona są dwa projekty, na które 
Rada złożyła wnioski do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego, pierwszy projekt dotyczy wymiany 
nawierzchni ul. Zamkowej, natomiast drugi dotyczy remontu Trybunału Koronnego, który będzie 
zawierał wymianę elewacji, montaż iluminacji oraz budowę miejskiego szaletu. 

Ad. 7)

Przewodniczący Rady zamknął obrady.


