
PROTOKÓŁ X SESJI
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIN (V KADENCJI - 2010-2011)

w dniu 20 kwietnia 2011 r.

Obrady X sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin odbyły się w dniu 20 kwietnia 
2011 r. w Ratuszu przy Placu Władysława Łokietka 1.

W obradach uczestniczyło 45 radnych, co stanowi wymagane quorum.

Lista obecności radnych, stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyła: Katarzyna Szczot – Przewodnicząca Młodzieżowej  
   Rady Miasta Lublin

Porządek obrad przesłany radnym stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiana porządku obrad.

Za zatwierdzeniem zmienionego porządku obrad głosowało 35 radnych, przeciw 
był 1 radny, 4 radnych wstrzymało się od głosu.

Porządek obrad zatwierdzony na sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

3. Informacje bieżące.
3.1. 10 kwietnia 2011r. delegacja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin: Agnieszka 

Małocha,  Aleks  Czernicki,  Piotr  Janiec  złożyli  kwiaty  pod  pomnikiem 
upamiętniającym katastrofę smoleńską.

3.2. 10 kwietnia 2011r. delegacja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin: Katarzyna 
Szczot i Wiktor Belniak wygłosiła apel pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej.

3.3. 13 kwietnia 2011r. delegacja Młodzieżowej Rady Miasta Lublin: Agnieszka 
Małocha,  Wiktor  Belniak  i  Michał  Malesa  uczestniczyła  w  obchodach 
i złożyła  kwiaty  pod  pomnikiem  ofiar  zbrodni  katyńskiej  przy 
ul. Fabrycznej.

3.4. 17  kwietnia  2011r.  delegacja  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin: 
Aleksandra  Diduch,  Michał  Malesa  i  Piotr  Janiec  uczestniczyła 
w obchodach rocznicy  zbrodni  katyńskiej  przy  ul.  Narutowicza,  a  także 
złożyła kwiaty pod pomnikiem ofiar przy ul. Głębokiej.

3.5. Przewodnicząca  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin  Katarzyna  Szczot 
podjęła  rozmowy  z  Przewodniczącym  Młodzieżowej  Rady  Miasta  st. 
Warszawa  na  temat  Polskiej  Rady  Organizacji  Młodzieżowych  i 
nieuwzględnienia w niej Młodzieżowych Rad Miast.
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3.6. Przewodnicząca  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin,  Katarzyna  Szczot 
odczytała pismo z podziękowaniami za zbiórkę darów dla dzieci z Ukrainy 
od Fundacji „Pro Bono Futuro”.

3.7. 18 kwietnia 2011 r. - spotkanie żeńskiej części Młodzieżowej Rady Miasta 
Lublin  z  Panią  Prezydent  Moniką  Lipińską  oraz  żeńską  częścią  Rady 
Miasta w sprawie projektu „Zdrowa Gmina”.

3.8. Delegacja  w  składzie:  Sylwia  Dąbek  i  Anna  Biegaj  weźmie  udział  w 
wyjeździe  do  Niemiec  z  przedstawicielami  władz  miasta  Lublin 
dotyczącym działalności miast partnerskich.

3.9. Przewodnicząca  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin,  Katarzyna  Szczot 
poinformowała  o  planach  zorganizowania  wyjazdu  do  Pałacu 
Prezydenckiego.

3.10. Przewodnicząca  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin,  Katarzyna  Szczot 
poinformowała o planach kolejnej wymiany z Młodzieżową Radą Miasta st. 
Warszawa.

3.11. Przewodnicząca  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin,  Katarzyna  Szczot 
poinformowała  o  możliwości  zgłaszania  kandydatur  do  nagrody 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

.

4. Wystąpienie Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych 
Hufców Pracy w Lublinie.

5. Wystąpienie  Pani  Grażyny  Jackowskiej,  Zastępcy  Dyrektora  Wydziału 
Zdrowia i Spraw Społecznych.

Pani  Grażyna  Jackowska  przedstawiła  program  „Zdrowa  Gmina”  i  zaprosiła 
Młodzieżową Radę Miasta Lublin do współpracy.

5.1. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przystąpienia  Młodzieżowej  Rady  Miasta 
Lublin do programu „Zdrowa Gmina”

Projekt uchwały z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Młodzieżowej 
Rady Miasta Lublin do programu „Zdrowa Gmina”, przedstawiony na druku nr 36, 
stanowi załącznik nr 4.

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  41  radnych,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie 
wstrzymał się od głosu.

Uchwała  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin  w  sprawie  przystąpienia 
Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin  do  programu  „Zdrowa  Gmina”  stanowi 
załącznik nr 5.
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6. Zatwierdzenie protokołu V sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

Za przyjęciem protokołu  głosowało  40 radnych,  nikt  nie  był  przeciw,  1  radny 
wstrzymał się od głosu.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. wprowadzenia zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miasta Lublin;

Projekt  uchwały  z  dnia  17  marca 2011 r.  w sprawie wprowadzenia  zmian w 
statucie  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin,  przedstawiony  na  druku  nr  30, 
stanowi załącznik nr 6.

Za podjęciem uchwały wraz ze zgłoszonymi poprawkami głosowało 30 radnych, 
1 randy był przeciw, 9 radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie wprowadzenia zmian w 
statucie Młodzieżowej Rady Miasta Lublin stanowi załącznik nr 7.

7.2. zmiany  uchwały  nr  26/VI/2011  Młodzieżowej  Rady Miasta  Lublin  z 
dnia  9  lutego  2011r.  w  sprawie  zmiany  zapisu  w  załączniku  do 
Uchwały nr 475/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 
2008 r. w sprawie programu wspierania na terenie Lublina edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży;

Projekt  uchwały  z  dnia  11  marca  2011  r.  w  sprawie zmiany  uchwały  nr 
26/VI/2011 Młodzieżowej Rady Miasta Lublin z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie 
zmiany zapisu w załączniku do Uchwały nr 475/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z 
dnia 16 października 2008 r. w sprawie programu wspierania na terenie Lublina 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, przedstawiony na druku nr 28, stanowi 
załącznik nr 8.

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  37  radnych,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie 
wstrzymał się od głosu.

Uchwała  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin  w  sprawie  zmiany  uchwały  nr 
26/VI/2011 Młodzieżowej Rady Miasta Lublin z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie 
zmiany zapisu w załączniku do Uchwały nr 475/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z 
dnia 16 października 2008 r. w sprawie programu wspierania na terenie Lublina 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży stanowi załącznik nr 9.
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7.3. organizacji  przez  Młodzieżową  Radę  Miasta  Lublin  turnieju 
charytatywnego;

Projekt  uchwały  z  dnia  12  kwietnia  2011  r.  w  sprawie organizacji  przez 
Młodzieżową  Radę  Miasta  Lublin  turnieju  charytatywnego,  przedstawiony  na 
druku nr 32, stanowi załącznik nr 10.

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  37  radnych,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie 
wstrzymał się od głosu.

Uchwała  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin  w  sprawie  organizacji  przez 
Młodzieżową  Radę  Miasta  Lublin  turnieju  charytatywnego  stanowi 
załącznik     nr     11  .

7.4. wydzielenia  dodatkowego  pasa  ruchu  dla  samochodów 
skręcających w prawo z ul. Juranda w ul. Tomasza Zana;

Projekt uchwały z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie wydzielenia dodatkowego 
pasa ruchu dla samochodów skręcających w prawo z ul. Juranda w ul. Tomasza 
Zana, przedstawiony na druku nr 33, stanowi załącznik nr 12.

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  36  radnych,  1  radny  był  przeciw,  nikt  nie 
wstrzymał się od głosu.

Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie wydzielenia dodatkowego 
pasa ruchu dla samochodów skręcających w prawo z ul. Juranda w ul. Tomasza 
Zana stanowi załącznik nr 13.

7.5. powołania  zespołu  zadaniowego ds.  realizacji  projektu  „Medialne 
sąsiedztwo.  Współczesne  media  jako  narzędzie  komunikacji  i 
wzajemnego poznania”

Projekt  uchwały  z  dnia  12  kwietnia  2011  r.  w  sprawie powołania  zespołu 
zadaniowego ds. realizacji projektu „Medialne sąsiedztwo. Współczesne media 
jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania”, przedstawiony na druku nr 
34, stanowi załącznik nr 14.

Za podjęciem uchwały głosowało 30 radnych,  nikt  nie był  przeciw,  6 radnych 
wstrzymało się od głosu.

Uchwała  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin  w  sprawie  powołania  zespołu 
zadaniowego ds. realizacji projektu „Medialne sąsiedztwo. Współczesne media 
jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania” stanowi załącznik nr 15.
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7.6. wyrażenia negatywnej opinii w sprawie uchwały nr 68/VIII/2011 Rady 
Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie nadania nazwy 
skwerowi  i  placowi  położonym  w  graniach  administracyjnych 
miasta Lublin

Projekt  uchwały  z  dnia 19 kwietnia  2011 r.  w sprawie wyrażenia  negatywnej 
opinii  w sprawie uchwały nr 68/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 
2011 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi i placowi położonym w graniach 
administracyjnych  miasta  Lublin,  przedstawiony  na  druku  nr  35,  stanowi 
załącznik nr 16.

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  16  radnych,  14  radnych  było  przeciw,  5 
radnych  wstrzymało się od głosu.

Uchwała  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin  w  sprawie  wyrażenia  negatywnej 
opinii  w sprawie uchwały nr 68/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 
2011 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi i placowi położonym w graniach 
administracyjnych miasta Lublin stanowi załącznik nr 17.

7.7. wyrażenia  pozytywnej  opinii  w  sprawie  wniosku  Komisji 
ds. Rodziny Rady Miasta Lublin o umożliwienie korzystania z biletu 
rodzinnego rodzinom posiadającym 3 i 4 dzieci.

Projekt  uchwały  z  dnia  19  kwietnia  2011 r.  w  sprawie wyrażenia  pozytywnej 
opinii w sprawie wniosku Komisji ds. Rodziny Rady Miasta Lublin o umożliwienie 
korzystania  z  biletu  rodzinnego  rodzinom  posiadającym  3  i  4  dzieci, 
przedstawiony na druku nr 37, stanowi załącznik nr 18.

Za poparciem projektu głosowało 26 radnych,  nikt nie był  przeciw, 7 radnych 
wstrzymało się od głosu.

Uchwała  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin  w  sprawie  wyrażenia  negatywnej 
opinii w sprawie uchwały nr 68?VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 
2011 roku w sprawie nadania nazwy skwerowi i placowi położonym w graniach 
administracyjnych miasta Lublin stanowi załącznik nr 19.

7.8. wsparcia oraz pomocy w organizacji Festynu „Pasje Ludzi”, który 
odbędzie się 18 czerwca 2011 roku, na Placu Litewskim w Lublinie

Projekt uchwały z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie wsparcia oraz pomocy w 
organizacji Festynu „Pasje Ludzi”, który odbędzie się 18 czerwca 2011 roku, na 
Placu  Litewskim  w  Lublinie,  przedstawiony  na  druku  nr  38,  stanowi 
załącznik     nr     20  .

Za  podjęciem  uchwały  głosowało  31  radnych,  nikt  nie  był  przeciw,  nikt  nie 
wstrzymał się od głosu.
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Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie wsparcia oraz pomocy w 
organizacji Festynu „Pasje Ludzi”, który odbędzie się 18 czerwca 2011 roku, na 
Placu Litewskim w Lublinie stanowi załącznik nr 21.

8. Omówienie  spraw  związanych  z  realizacją  uchwały  nr  28/VI/2011 
Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  9  lutego  2011  roku  w  sprawie 
organizacji Dnia Młodzieży.

Stanisław  Czerniawski,  Przewodniczący  zespołu  zadaniowego  ds.  organizacji 
Dnia Młodzieży przedstawił sprawozdanie z pracy swojej grupy.

9. Omówienie  spraw  związanych  z  realizacją  uchwały  nr  27/VI/2011 
Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  9  lutego  2011  roku  w  sprawie 
przeprowadzenia akcji pod hasłem „KOLOROWY LUBLIN”

Katarzyna  Szczot,  Przewodnicząca  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin 
przedstawiła  plan  akcji  „KOLOROWY  LUBLIN”  i  rozdzieliła  zadania 
poszczególnym komisjom tematycznym.

10. Sprawozdania  z  działalności  między  sesjami  Komisji  tematycznych 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

Przedstawiciele komisji tematycznych złożyli sprawozdania z działalności komisji 
między sesjami Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

11. Wolne wnioski i oświadczenia.
11.1. Pani  Agata  Kulińska  złożyła  prośbę  o  jak  najszybsze  rozpatrzenie 

wniosków  dotyczących  przyznania  nagrody  Młodzieżowej  Rady  Miasta 
Lublin przez jury konkursowe.

11.2. Radny  Aleks  Czernicki  przedstawił  pomysł,  by  podczas  Dnia  Dziecka 
nazwy przystanków w autobusach miejskich czytały dzieci.

11.3. Radny Aleks Czernicki zwrócił się z prośbą o uchwałę odnoszącą się do 
poprawnego odczytywania przystanku autobusowego „Plac Singera”.

11.4. Radny Aleks Czernicki zwrócił się z prośbą o udostępnienie kontaktów z 
Radnymi Rady Miasta Lublin.

11.5. Przewodnicząca  Młodzieżowej  Rady  Miasta  Lublin,  Katarzyna  Szczot 
złożyła  wszystkim  tegorocznym  maturzystom  najlepsze  życzenia: 
„Połamania piór”
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12. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca zamknęła X sesję Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

Protokołował:
Sekretarz

Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

Przewodnicząca 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

/ - / Michał Malesa / - / Katarzyna Szczot
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