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PROTOKÓŁ V SESJI 
MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIN (VI KADENCJI - 2011-2012) 

w dniu 6 marca 2012 r. 
 
 
Obrady V sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin odbyły się w dniu  
6 marca 2012 r. o godz. 10.00 w Ratuszu przy Placu Władysława Łokietka 1. 
 
 
W obradach uczestniczyło 47 radnych, co stanowi wymagane quorum. 
 
Lista obecności radnych, stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 
Posiedzeniu przewodniczył:  
 
Bartosz Sareło – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

 

Porządek obrad przesłany radnym stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Porządek ustalony na sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
1. Otwarcie sesji. 

 
 

2. Złożenie ślubowania przez radnych. 
 

Przewodniczący obradom, Bartosz Sareło, Przewodniczący Młodzieżowej Rady 
Miasta, przyjął ślubowanie od dwóch nowych radnych Dominiki Guzal i Magdaleny 
Borkowskiej  o następującej treści:  
„Ślubuję jako radny Młodzieżowej Rady Miasta Lublin pracować dla dobra 
i pomyślności  młodzieży i miasta Lublina, działać zawsze zgodnie z prawem, 
godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz 
nie szczędzić sił dla wykonywania zadań Rady” 

 
 

3. Wystąpienie zaproszonych gości. 
 
Przedstawicieli stowarzyszenia  - Pana Michała Konopełko oraz Pana Jacka 
Chrasimiuka w sprawie budowy skateparku w Lublinie. 
 
 

4. Zmiany w porządku obrad. 
 
Za zmianami w porządku obrad głosowało 42 radnych, żaden z radnych nie 
zagłosował przeciw, jeden radny wstrzymał się od głosu. 
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5. Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta VI kadencji. 
 

Za przyjęciem protokołu głosowało 41 radnych, żaden radny nie był przeciw, 
1 z radnych wstrzymał się od głosu.  
 
 

6. Sprawozdanie z działalności komisji tematycznych między sesjami. 
 
 

7. Zmiany w składach komisji tematycznych Młodzieżowej Rady Miasta VI 
kadencji. 

 
1) Dominika Guzal wstąpiła do Komisji ds. Kultury 
2) Magdalena Borkowska wstąpiła do Komisji ds. Współpracy Zewnętrznej 
 
Za przyjęciem zmian w składach komisji głosowało 41 radnych, 2 radnych było 
przeciw, żaden z radnych nie wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie zmian w składach komisji 
tematycznych Młodzieżowej Rady Miasta VI kadencji stanowi załącznik nr 4. 

 
 
8. Podjęcie stanowiska w sprawie przyznania pośmiertnego tytułu honorowego 

obywatela miasta Stepanowi Banderze przez miasto partnerskie,  Łuck. 
 

Za przyjęciem stanowiska głosowało 38 radnych, 4 radnych sprzeciwiło się, 
3 radnych wstrzymało się od głosu. 
 
Stanowisko Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie przyznania pośmiertnego 
tytułu honorowego obywatela miasta Stepanowi Banderze przez miasto partnerskie,  
Łuck stanowi załącznik nr 5. 

 
 
9. Podjęcie uchwały w sprawie: 

9.1. budowy skateparku na terenie stadionu "Sygnał" przy ul. Zemborzyckiej 
3 w Lublinie (druk nr 22): 

 
Projekt uchwały z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie budowy skateparku na 
terenie stadionu "Sygnał" przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie, przedstawiony 
na druku nr 22, stanowi załącznik nr 6. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 44 radnych, żaden radny nie był przeciw, 
2 radnych wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie budowy skateparku na 
terenie stadionu "Sygnał" przy ul. Zemborzyckiej 3 w Lublinie stanowi 
załącznik nr 7. 
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9.2. zmiany regulaminu nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla osób 
zasłużonych dla dzieci i młodzieży Lublina oraz powołania Jury nagrody 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla osób zasłużonych dla dzieci i 
młodzieży Lublina (druk nr 21): 

 
Projekt uchwały z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu nagrody 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży 
Lublina oraz powołania Jury nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla 
osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży Lublina, przedstawiony na druku nr 21, 
stanowi załącznik nr 8. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 43 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu, 
1 radny był przeciw. 
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany regulaminu 
nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla osób zasłużonych dla dzieci 
i młodzieży Lublina oraz powołania Jury nagrody Młodzieżowej Rady Miasta 
Lublin dla osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży Lublina stanowi 
załącznik nr 9. 

 
 

9.3. organizacji konkursu dla lubelskich samorządów szkolnych (druk nr 18); 
 
Projekt uchwały z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie organizacji konkursu dla 
lubelskich samorządów szkolnych, przedstawiony na druku nr 18, stanowi 
załącznik nr 10. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 40 radnych, żaden radny nie był przeciw, 
3 radnych wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie organizacji konkursu dla 
lubelskich samorządów szkolnych stanowi załącznik nr 11. 

 
 
9.4. powołania komisji konkursowej dla organizacji konkursu dla lubelskich 

samorządów szkolnych: 
 

Za przyjęciem uchwały głosowało 39 radnych, 2 było przeciw, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie powołania komisji 
konkursowej dla organizacji konkursu dla lubelskich samorządów szkolnych 
załącznik nr 12. 

 
 

9.5. organizacji zbiórki makulatury w lubelskich szkołach gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych (druk nr 15): 

 
Projekt uchwały z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie organizacji zbiórki 
makulatury w lubelskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 
przedstawiony na druku nr 15, stanowi załącznik nr 13. 
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Za podjęciem uchwały głosowało 44 radnych, 1 radny był przeciw, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie organizacji zbiórki 
makulatury w lubelskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stanowi 
załącznik nr 14. 

 
 
9.6. budowy parkingu na działce nr 93/3 ul. Poniatowskiego 3 przy zespole 

boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – 
Orlik 2012” oraz powstania chodnika łączącego wyżej wymieniony 
kompleks budynków z XXIII Liceum Ogólnokształcącym. (druk nr 19): 

 
Projekt uchwały z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie budowy parkingu na działce 
nr 93/3 ul. Poniatowskiego 3 przy zespole boisk sportowych wybudowanych w 
ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz powstania chodnika 
łączącego wyżej wymieniony kompleks budynków z XXIII Liceum 
Ogólnokształcącym, przedstawiony na druku nr 19, stanowi załącznik nr 15. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 41 radnych, 1 radny był przeciwny, 2 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie budowy parkingu na 
działce nr 93/3 ul. Poniatowskiego 3 przy zespole boisk sportowych 
wybudowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” oraz powstania 
chodnika łączącego wyżej wymieniony kompleks budynków z XXIII Liceum 
Ogólnokształcącym stanowi załącznik nr 16. 

 
 
9.7. objęcia patronatem Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Krzesimowie 

(druk nr 16): 
 

Projekt uchwały z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie objęcia patronatem 
Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Krzesimowie, przedstawiony na druku 
nr 16, stanowi załącznik nr 17. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 41 radnych, 2 radnych było przeciw, 1 radny 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie objęcia patronatem 
Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Krzesimowie stanowi załącznik nr 18. 

 
 
9.8. objęcia patronatem młodzieżowego miniturnieju organizowanego 

równolegle do turnieju o PGNiG Puchar Polski (druk nr 20): 
 

Projekt uchwały z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie objęcia patronatem 
młodzieżowego miniturnieju organizowanego równolegle do turnieju o PGNiG 
Puchar Polski, przedstawiony na druku nr 20, stanowi załącznik nr 19. 
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Za podjęciem uchwały głosowało 39 radnych, żaden radny nie był przeciw, 
1 radny wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie objęcia patronatem 
młodzieżowego miniturnieju organizowanego równolegle do turnieju o PGNiG 
Puchar Polski stanowi załącznik nr 20. 

 
 

10. Wolne wnioski i oświadczenia.  
10.1. dyskusja w sprawie organizacji koncertu charytatywnego. 
10.2. ogłoszenie konkursu "Siódmy Talent"; 
10.3. pomoc o wsparcie konkursu "Wirtualne Gęśle"; 
10.4. zaproszenie radnych na debaty na temat pracy samorządów; 
10.5. dyskusja na temat zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miasta; 
10.6. dyskusja na temat organizacji Dnia Młodzieży; 
10.7. planowanie wyjazdu do Warszawy Omówienie spraw projektu „Medialne 

Sąsiedztwo”; 
10.8. Propozycja zmian w statucie. 
 

 
11. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący zamknął V sesję Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. 
 
 

 
Protokołowała: 

Sekretarz 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

/ - / Kamila Tomaszewska / - / Bartosz Sareło 
 


