
Protokół nr 31 z posiedzenia Rady Dzielnicy Stare Miasto w Lublinie  

z dnia 22.06.2022r. 

 

 

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 30/XXX/2022 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 25.05.2022 r  
4.Podjęcie uchwały nr 63/XXXI/2022 w/s propozycji do realizacji zadań z budżetu Miasta Lublin  
na rok 2023. 

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 9 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: 9 głosów  

PRZECIW: 0 głosów  
WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów  

Porządek został zatwierdzony.  

 

Ad. 3)  

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół 30/XXX/2022 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 
25.05.2022r.  

 

ZA: 8 głosów 

PRZECIW: 0 głosów 

WSTRZYMALI SIĘ: 1 głos 

Protokół został zatwierdzony.  

 

Do trwającego już zebrania dołączył radny Jakub Gliwka. 

 

Ad. 4)  

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Michał Makowski, który poinformował zebranych 
radnych o projekcie, który wszyscy zebrani otrzymali. Projekt dotyczył propozycji do realizacji zadań z 
budżetu miasta Lublin na rok 2023. Jednocześnie, zaznaczył że w dalszym ciągu można do niego 
dopisywać własne propozycje i oddał głos zebranym radnym. Głos zabrała radna Zofia Kośka, która 
zaproponowała dopisanie punktu dotyczącego wykonania instalacji centralnego ogrzewania w budynku 
przy ul. Olejna 5. Następnie głos zabrała radna Zofia Popiołek, która poprosiła o dopisanie punktu 
dotyczącego remontu  Bramy Rybnej. Przewodniczący Zarządu Michał Makowski poinformował 
zebranych radnych o odbytym spotkaniu z firmami odbierającymi odpady (tj. Kom-Eko oraz Koma) w 



sprawie wskazania miejsc do umieszczenia śmietników półpodziemnych, pierwszą z nich została ul. 
Jezuicka naprzeciwko ul. Rynek 14 oraz 15, druga wyjazd z terenu dzielnicy Stare Miasto czyli ul. Olejna i 
trzecia lokalizacja została wskazana na pl. Rybnym. Ostatnim miejscem wskazanym przez firmy  
biorących udział w przetargu była ul. Furmańska (miejsce, w którym istnieje obecna wiata śmietnikowa). 
Przewodniczący Rady Zygmunt Ostrowski odczytał cały załącznik z zadaniami do realizacji na rok 2023 z 
budżetu miasta Lublin. Następnie zarządził głosowanie w sprawie podjęcia uchwały nr 63/XXXI/2022 w/s  
propozycji do realizacji zadań z budżetu Miasta Lublin na rok 2023. Nastąpiło głosowanie. 

 

ZA - 10 głosów 

PRZECIW - 0 głosów 

WSTRZYMALI SIĘ - 0 głosów 

 

Uchwała została przyjęta. 

 

Ad. 5) 

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Michał Makowski, który odczytał pismo otrzymane z Wydziału 
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, które dotyczyło montażu słupka pneumatycznego na terenie wjazdu 
na Stare Miasto.  

 

 

Ad. 6) 

Przewodniczący zamknął obrady. 

 

 


