
Protokół nr 32 z posiedzenia Rady Dzielnicy Stare Miasto w Lublinie  

z dnia 25.08.2022r. 

 

 

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 31/XXXI/2022 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 22.06.2022 r  

4.Podjęcie uchwały nr 64/XXXII/2022 w/s zmiany uchwały nr 60/XXVII/2022 dotyczącej podziału 

środków finansowych z rezerwy celowej na 2022 rok.  

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

6. Zamknięcie obrad  

 

  

 

  

 

 

 

 Ad. 1)  

Przewodniczący Rady otworzył posiedzenie, przywitał gości przybyłych na posiedzenie, którymi byli 

radny miejski Zbigniew Jurkowski oraz Piotr Wysocki dzielnicowy Straży Miejskiej dla dzielnicy Stare 



Miasto. 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 31/XXXI/2022 z posiedzenia Rady Dzielnicy z dnia 

22.06.2022r. 

 

ZA: 11 głosów 

PRZECIW: 0 głosów 

WSTRZYMALI SIĘ: 0 głosów  

Protokół został zatwierdzony.  

 

Do trwającego już zebrania dołączyły radne Agata Włodarczyk oraz Izabela Wałeczek-Bartnik. 

 

Ad. 4)  

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Michał Makowski, który poinformował zebranych 

radnych o następujących rzeczach jakie miały miejsce. Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami Rady 



Dzielnicy cała kwota z rezerwy celowej została przeznaczona na zrealizowanie zadania dotyczącego 

montażu systemu informatycznego oraz kamer na wjeździe na teren dzielnicy Stare Miasto (przekazano 

kwotę w wysokości 120 tyś. zł). Okazało się jednak, że z przeznaczonej kwoty na ww. zadanie pozostaną  

środki w kwocie ok. 50 tyś. zł. Przewodniczący Zarządu zaproponował na co można przeznaczyć tą kwotę, 

propozycja padła na remont między dwoma budynkami przy ul. Furmańskiej 3/7. Przewodniczący Rady 

Zygmunt Ostrowski zarządził głosowanie nad uchwałą nr 64/XXXII/2022 w/s zmiany uchwały nr 

60/XXVII/2022 dotyczącej podziału środków finansowych z rezerwy celowej na 2022 rok. Nastąpiło 

głosowanie. 

 

ZA - 13 głosów 

PRZECIW - 0 głosów 

WSTRZYMALI SIĘ - 0 głosów 

Uchwała została przyjęta. 

 

Ad. 5) 

Głos zabrał Przewodniczący Zarządu Michał Makowski, który poinformował zebranych radnych o kilku 

zaproszeniach wysłanych dla członków Rady Dzielnicy na kilka imprez okolicznościowych 

organizowanych przez miasto Lublin na początku miesiąca września. Przewodniczący poruszył temat 

nasilającej się plagi szczurów na terenie dzielnicy, podjęto działania wraz z dzielnicowym Straży Miejskiej 

polegające na sprawdzeniu niezamieszkałych budynków na Starym Mieście w celu uzyskania informacji 

gdzie jest największe nagromadzenie plagi szczurów. Po zakończonym posiedzeniu każdy obecny radny 

mógł zgłosić do Pana Piotra Wysockiego miejsca, w którym widoczne były nieszczęsne szczury. 

Przewodniczący Rady poruszył temat Lubelskiej Fundacji Koziołków mieszczącej się przy ul. Jezuickiej 19 i 

nasilających się imprez organizowanych przez fundację na podwórku z tyłu kamienicy. Przewodniczący 

Zarządu poinformował zebranych radnych o dostępie do sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w 

okresie od 01.01-30.06.2022r. 

 

 

Ad. 6) 

Przewodniczący zamknął obrady. 

 

 


