
Protokół nr 30 z posiedzenia Rady Dzielnicy Stare Miasto w Lublinie 

z dnia 25.05.2022r.

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 29/XXIX/2022 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 30.03.2022 r 

4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z rezerwy celowej. 

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

6. Zamknięcie obrad 

 Ad. 1) 

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, przywitał radnych obecnych na posiedzeniu, na podstawie 
liści obecności stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 11 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: 11 głosów 

PRZECIW: 0 głosów 



WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów 

Porządek został zatwierdzony. 

Ad. 3) 

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół 29/XXIX/2022 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 
30.03.2022r. 

ZA: 11 głosów

PRZECIW: 0 głosów

WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów

Protokół został zatwierdzony. 

Ad. 4) 

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Michał Makowski, który poinformował zebranych 
radnych o następujących bieżących sprawach realizowanych z rezerwy celowej. Pierwszą sprawą, którą 
poruszył była sprawa montażu słupka pneumatycznego na wjeździe na teren dzielnicy Stare Miasto. 
Wjazd i wyjazd pozostawałby bez zmian i odbywałby się tak jak dotychczas czyli wjazd od ul. Rybnej 
natomiast wyjazd ul. Olejną. Kolejną sprawą poruszoną przez Przewodniczącego była sprawa deratyzacji,
która teraz będzie odbywać się 4 razy do roku dotyczyć to ma terenów dzielnic Stare Miasto oraz 
Śródmieście. Następną sprawą była realizacja działań na ul. Furmańskiej, gdzie nastąpi wymiana 
instalacji gazowej PGNIG, przed okresem wakacji ma rozpocząć się wymiana nawierzchni. Nowe chodniki
oraz jezdnia. Przy ul. Furmańskiej 9/11 mają zostać posadzone drzewa w klombie, ma to nastąpić na 
początku jesieni. Kolejna sprawa dotyczy stałego patrolu policji, który miałby patrolować teren dzielnicy 
Stare Miasto oraz teren dzielnicy Śródmieście. Na koniec głos zabrał Przewodniczący Rady Zygmunt 
Ostrowski, który poruszył temat organizacji ruchu na terenie dzielnicy Stare Miasto. 

Ad. 5)

Nie odnotowano wolnych wniosków. 

Ad. 6)

Przewodniczący zamknął obrady.




