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PROTOKÓŁ 
 II SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIN (VII KADENCJI - 2012-2013) 

w dniu 12 listopada 2012 r. 
 
 
Obrady II sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin odbyły się w dniu  
12 listopada 2012 r. o godz. 10.00 w Ratuszu przy Placu Władysława Łokietka 1. 
 
 
W obradach uczestniczyło 59 radnych, co stanowi wymagane quorum. 
 
Lista obecności radnych, stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 
Posiedzeniu przewodniczył:  
 

Filip Trubalski – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

 

Porządek obrad przesłany radnym stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
1. Otwarcie sesji. 

 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Filip Trubalski otworzył II sesję 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin VII kadencji. 
 
2. Złożenie ślubowania przez radnych nieobecnych na I sesji Młodzieżowej Rady 

Miasta Lublin VII kadencji. 
 

3. Wystąpienie zaproszonych gości. 
 

3.1. Przedstawicielami Zarządu Transportu Miejskiego Lubin byli Grzegorz 
Malec – Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomicznych oraz Agnieszka Mosur. 
Grzegorz Malec przedstawił radnym cele i działania Zarządu Transportu Miejskiego 
Lublin, a potem goście odpowiadali na pytania radnych.  
 
3.2. Członkowie Fundacji Sempre a Frente opowiedziały o pracy w tej 
organizacji oraz korzyści, jakie płyną z tego rodzaju działalności. 
 

4. Informacje bieżące. 
 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin Filip Trubalski poinformował ważnych 
dla młodzieży akcjach, które miały miejsce między sesjami. 
 
5. Zmiana porządku obrad. 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania Rady 
Seniorów Młodzieżowej Rady Miasta Lublin na kadencję 2012-2013 głosowało 
30 radnych, 24 było przeciw, a wstrzymało się od głosu. 
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Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia 
ankiety kulturalnej wśród lubelskiej młodzieży głosowało 40 radnych, 11 było przeciw, 
a 5 wstrzymało się od głosu.  
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie objęcia patronatem 
przeglądu muzyki różnej „Staś 2012” organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Staszica w Lublinie głosowało 29 radnych, 15 było przeciw, 5 wstrzymało 
się od głosu. 
 
Porządek ustalony na sesji stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
6. Mirosław Jarosiński przedstawił radnym prezentację na temat stanu realizacji 

zadań oświatowych. 
 

7. Zatwierdzenie protokołu z I sesji Młodzieżowej Rady Miasta VII kadencji. 
 
Za przyjęciem protokołu I sesji Młodzieżowej Rady Miasta VII kadencji głosowało 
54 radnych, 1 był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu. 
 

 
8. Przyjęcie apelu w sprawie funkcjonowania i cen obowiązujących w sklepikach 

szkolnych. 
 

Projekt apelu z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie funkcjonowania i cen obowiązujących 
w sklepikach szkolnych, przedstawiony na druku nr 15, stanowi załącznik nr 4. 
 
Za przyjęciem apelu głosowało 51 radnych, 4 było przeciw, żaden nie wstrzymał się 
głosu.  
 
Apel Młodzieżowej Rady Miasta Lubin w sprawie funkcjonowania i cen obowiązujących 
w sklepikach szkolnych stanowi załącznik nr 5. 
 
9. Podjęcie uchwał w sprawie: 

9.1. objęcia patronatu nad przeglądem muzyki różnej ‘Staś 2012’ 
organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica 
w Lublinie:  

 
Projekt uchwały z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie objęcia patronatu nad 
przeglądem muzyki różnej ‘Staś 2012’ organizowanym przez I Liceum 
Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie, przedstawiony na druku nr 16 
z dnia 12 listopada 2012 r., stanowi załącznik nr 6. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 34 było przeciw, a 10 się wstrzymało 
od głosu. 
 
Przewodniczący zgłosił projekt uchwały w sprawie objęcia honorowym patronatem 
Przeglądu Muzyki Różnej STAŚ 2012. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 46 radnych, 7 było przeciw, a 1 się wstrzymał 
od głosu.  
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Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lubin w sprawie objęcia honorowym patronatem 
Przeglądu Muzyki Różnej STAŚ 2012 stanowi załącznik nr 7. 

 
 

 
9.2. Organizacji konkursu fotograficznego: 
 
Projekt uchwały z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie organizacji konkursu 
fotograficznego „Lubelskie, odkryj to”, przedstawiony na druku nr 11, stanowi 
załącznik nr 8. 
 
Za przyjęciem poprawki do projektu uchwały, która dotyczy terminów nadsyłania 
prac i rozstrzygnięcia konkursu, głosowało 55 radnych, nikt był przeciw, nikt się nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Za przyjęciem poprawki do projektu uchwały, która dotyczy nazwy konkursu, 
głosowało 53 radnych, nikt nie był przeciw, 3 się wstrzymało.  
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 52 radnych, 3 było przeciw, 1 wstrzymał się 
od głosu.  
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie organizacji konkursu 
fotograficznego „Otwórz oczy na Lublin” stanowi załącznik nr 9. 

 
 
9.3.  Organizacji konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miasta Lublin: 
 
Projekt uchwały z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie ustanowienia regulaminu 
konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla dzieci i młodzieży lubelskich 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, przedstawiony na druku 
nr 12, stanowi załącznik nr 10. 
 
Za przyjęciem poprawki do projektu uchwały, która dotyczy dat nadsyłania prac 
i rozstrzygnięcia konkursu, głosowało 53 radnych, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 54 radych radnych, nikt był przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie ustanowienia regulaminu 
konkursu na logo Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla dzieci i młodzieży lubelskich 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych stanowi załącznik nr 11. 
 

9.4. Akcji „Czytanie w hospicjum”: 
 
Projekt uchwały z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie akcji „Czytanie w hospicjum”, 
przedstawiony na druku nr 13, stanowi załącznik nr 12. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 49 radnych, 3 było przeciw, 1 wstrzymał się 
od głosu. 
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Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie akcji „Czytanie w hospicjum” 
stanowi załącznik nr 13. 
 

9.5. Powołania członków Rady Seniorów Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 
na kadencję 2012 – 2013: 
 

Projekt uchwały z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie powołania członków Rady 
Seniorów Młodzieżowej Rady Miasta Lublin na kadencję 2012 – 2013, 
przedstawiony na druku nr 14, stanowi załącznik nr 14. 
 
Za przyjęciem poprawki do uchwały, która dotyczy głosowania na kandydatów, 
którzy są obecni na sali lub ich kandydatura nie koliduje z innymi, głosowało 48 
radnych, 3 było przeciw, a 2 się wstrzymało. 
 
 Za przyjęciem uchwały głosowało 50 radnych, 3 było przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie akcji „Czytanie w hospicjum” 
stanowi załącznik nr 15. 
 
 

 
9.6. Przeprowadzenia ankiety kulturalnej wśród lubelskiej młodzieży: 

 
Projekt uchwały z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia ankiety 
kulturalnej wśród lubelskiej młodzieży, przestawiony na druku nr 17, stanowi 
załącznik nr 16. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 45 radnych, 5 było przeciw, a 2 się wstrzymało 
od głosu.  
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lubin w sprawie przeprowadzenia ankiety 
kulturalniej wśród lubelskiej młodzieży stanowi załącznik nr 17. 
 

 
10. Zatwierdzenie planów pracy komisji tematycznych Młodzieżowej Rady Miasta 

Lublin VII kadencji. 
Plany pracy komisji tematycznych stanowią załącznik nr 18. 
 
11. Sprawozdanie z działalności komisji tematycznych Młodzieżowej Rady Miasta 

Lublin VII kadencji między sesjami. 
 

Przewodniczący każdej z siedmiu komisji tematycznych Młodzieżowej Rady Miasta 
Lublin VII kadencji złożył sprawozdanie z jej działalności pomiędzy sesjami. 

 
12. Zmiany w składach komisji tematycznych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

VII kadencji. 
 
Nie dokonano żadnych zmian w składach komisji tematycznych młodzieżowej Rady 
Miasta Lublin VII kadencji. 
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13. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin Bartosz Sareło wyraził inicjatywę 
zorganizowania koncertu i kiermaszu charytatywnego z okazji Dnia św. Mikołaja 
i przedstawił radnym swoje pomysły.  
 
 

 
 

14. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący zamknął II sesję Młodzieżowej Rady Miasta Lublin VII kadencji. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Protokołowała: 
Sekretarz 

Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

 
 
 

Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

/ - / Klaudia Remjasz / - / Filip Trubalski 
 


