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

w dniu 16 stycznia 2013 r. 
 
 
Obrady IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin odbyły się w dniu 16 stycznia 
2013 r. o godz. 10.00 w Ratuszu przy Placu Władysława Łokietka 1. 
 
 
W obradach uczestniczyło 46 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 IV sesję 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin VII kadencji. 

 
2. Wystąpienie Jacka Sobczaka, Członka Zarządu Województwa Lubelskiego. 

 
3. Informacje bieżące. 

 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin Filip Trubalski poinformował 
ważnych dla młodzieży akcjach, które miały miejsce między sesjami. 
 

 
4. Zmiana porządku obrad. 

 
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie organizacji 
konkursu „Idziemy na mecz” głosowało 35 radnych, nikt nie był przeciw, 6 radnych 
wstrzymało się od głosu. 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wystawienia 
pomnika Romanowi Dmowskiemu głosowało 34 radnych, 10 było przeciw, a 3 
wstrzymało się od głosu. 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie oznaczenia i 
objęcia ochroną pozostałości ulicy Drobnej oraz zabytkowych zabudowań w jej 
okolicy głosowało 32 radnych, 13 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. 
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Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie uhonorowania 
postaci Henryka Gawareckiego głosowało 31 radnych, 9 było przeciw, a 5 
wstrzymało się od głosu. 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia 
warsztatów przez grupę teatralną "Panopticum" głosowało 37 radnych, 5 było 
przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. 
 
Za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozwiązania 
komisji tematycznych głosowało 39 radnych, 5 było przeciw, 3 wstrzymało się od 
głosu. 
 
Zmieniony porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 
 

5.  Zatwierdzenie protokołu z III sesji Młodzieżowej Rady Miasta VII kadencji. 
 
Za przyjęciem protokołu IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta VII kadencji głosowało 
39 radnych, 2 był przeciw, 5 radny wstrzymał się od głosu. 
 

6.  Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg i Mostów z prośbą o 
wyznaczenie i udostępnienie miejsc do legalnego graffiti dla lubelskiej 
młodzieży. 

 
Projekt uchwały z dnia 4 stycznia 2013r. w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg i 
Mostów z prośbą o wyznaczenie i udostępnienie miejsc do legalnego graffiti dla 
lubelskiej młodzieży, przedstawiony na druku nr 25, stanowi załącznik nr 4. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 45 radnych, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg i 
Mostów z prośbą o wyznaczenie i udostępnienie miejsc do legalnego graffiti dla 
lubelskiej młodzieży stanowi załącznik nr 5. 

 
 
7. Powołanie zespołu zadaniowego ds. organizacji „Dnia z polityką”. 

 
Projekt uchwały z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie powołania zespołu 
zadaniowego ds. organizacji „Dnia z polityką” przedstawiony na druku nr 26, stanowi 
załącznik nr 6. 

 
Na członków zespołu zadaniowego ds. organizacji „Dnia z polityką” Rady Miasta 
Lublin VII kadencji zgłoszeni zostali następujący kandydaci: 
1) Dominika Guzal, 
2) Filip Trubalski, 
3) Katarzyna Włodarczyk, 
4) Marlena Jonasz, 
5) Natalia Wierzbicka, 
6) Jan Kępka, 
7) Liliana Wałęga, 
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8) Bartosz Sareło. 
 
Za powołaniem zespołu zadaniowego ds. organizacji „Dnia z polityką” w wyżej 
wymienionym składnie głosowało 43 radnych, 4 było przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
 
 
Zespół zadaniowy ds. organizacji „Dnia z polityką” został powołany. 
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie powołania zespołu 
zadaniowego ds. organizacji „Dnia z polityką” stanowi załącznik nr 7. 

 
 

8. Powołanie Centrum Prasowego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. 
 

Projekt uchwały z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie powołania Centrum Prasowego 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin przedstawiony na druku nr 27, stanowi załącznik 
nr 8. 
 
Na członków Centrum Prasowego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin VII kadencji 
zgłoszeni zostali następujący kandydaci: 
1) Dominika Guzal, 
2) Filip Trubalski, 
3) Lila Szachpazjan, 
4) Przemysław Gorgol, 
5) Klaudia Cioroch, 
6) Jan Kępka, 
7) Adam Frydrych, 
8) Piotr Marciniak, 
9) Sylwia Bryła. 
 
Za powołaniem Centrum Prasowego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w wyżej 
wymienionym składnie głosowało 43 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. 
 
Centrum Prasowe Młodzieżowej Rady Miasta Lublin zostało powołane. 
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie powołania Centrum 
Prasowego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin stanowi załącznik nr 9. 
 

 
 

9. Powołanie zespołu zadaniowego ds. organizacji „Biegu przez zabytki”. 
 

Projekt uchwały z dnia 16 stycznia 2013r. w sprawie powołania zespołu 
zadaniowego ds. organizacji „Biegu przez zabytki” przedstawiony na druku nr 28, 
stanowi załącznik nr 10. 
 
Na członków zespołu zadaniowego ds. organizacji „Dnia z polityką” Rady Miasta 
Lublin VII kadencji zgłoszeni zostali następujący kandydaci: 
1) Filip Trubalski, 
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2) Katarzyna Włodarczyk, 
3) Marlena Jonasz, 
4) Mateusz Rachubik, 
5) Liliana Wałęga, 
6) Bartosz Sareło. 
 
Za powołaniem zespołu zadaniowego ds. organizacji „Biegu przez zabytki” w wyżej 
wymienionym składnie głosowało 43 radnych, 3 było przeciw, nikt nie wstrzymał się 
od głosu. 
 
Zespół zadaniowy ds. organizacji „Biegu przez zabytki” został powołany. 
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie powołania zespołu 
zadaniowego ds. organizacji „Biegu przez zabytki” stanowi załącznik nr 11. 
 

10. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji konkursu „Idziemy na mecz”. 
 
Projekt uchwały z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie organizacji konkursu „Idziemy 
na mecz”, przedstawiony na druku nr 29, stanowi załącznik nr 12. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 31 radnych, 3 było przeciw, 2 wstrzymało się od 
głosu. 
 
Uchwała Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie organizacji konkursu „Idziemy 
na mecz” stanowi załącznik nr 13. 

 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wystawienia pomnika Romanowi Dmowskiemu. 

 
Projekt uchwały z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wystawienia pomnika 
Romanowu Dmowskiemu, przedstawiony na druku nr 30, stanowi załącznik nr 14. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 21 było przeciw, 12 wstrzymało się od 
głosu. 

 
 
12. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia i objęcia ochroną pozostałości ulicy 

Drobnej oraz zabytkowych zabudowań w jej okolicy. 
 

Projekt uchwały z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczenia i objęcia ochroną 
pozostałości ulicy Drobnej oraz zabytkowych zabudowań w jej okolicy, 
przedstawiony na druku nr 31, stanowi załącznik nr 15. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 19 było przeciw, 10 wstrzymało się od 
głosu. 
 

13. Podjęcie uchwały w sprawie uhonorowania postaci Henryka Gawareckiego. 
 

Projekt uchwały z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uhonorowania postaci Henryka 
Gawareckiego, przedstawiony na druku nr 31, stanowi załącznik nr 16. 
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Za przyjęciem uchwały głosowało 24 radnych, 15 było przeciw, 6 wstrzymało się od 
głosu. 
 
Uchwała w sprawie uhonorowania postaci Henryka Gawareckiego stanowi załącznik 
nr 17. 

 
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia warsztatów przez grupę 

teatralną "Panopticum". 
 
Projekt uchwały z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia warsztatów 
przez grupę teatralną "Panopticum", przedstawiony na druku nr 33, stanowi 
załącznik nr 18. 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało 34 radnych, 5 było przeciw, 5 wstrzymało się od 
głosu. 
 
Uchwała w sprawie przeprowadzenia warsztatów przez grupę teatralną 
"Panopticum" stanowi załącznik nr 19. 

 
 
15. Sprawozdanie z działalności komisji tematycznych Młodzieżowej Rady Miasta 

Lublin VI kadencji między sesjami. 
 

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

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Komisji tematycznych Młodzieżowej 
Rady Miasta Lublin. 
 
Projekt uchwały z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie rozwiązania Komisji 
tematycznych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, przedstawionej na druku nr 34, 
stanowi załącznik nr 20. 
 
Za przyjęciem uchwały w sprawie rozwiązania Komisji do spraw Sportu i Turystyki 
Młodzieżowej, Komisji do spraw Promocji Mediów, Komisji do spraw Projektów i 
Finansowania, Komisji do spraw Pomocy Społecznej, Komisji do spraw Współpracy 
Zewnętrznej głosowało 42 radnych, nikt nie był przeciw, 3 radnych wstrzymało się od 
głosu. 
 
Uchwała w sprawie rozwiązania wyżej wymienionych Komisji tematycznych 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin stanowi załącznik nr 21. 
 
 

17. Zmiany w składach komisji tematycznych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin VII 
kadencji. 
 
Liliya Shakhpazyan oraz Aleksandra Wrona wyraziły chęć wstąpienia do Komisji do 
spraw Kultury Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. 
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Za przyjęciem zmian w składzie Komisji ds. Kultury Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 
głosowało 44 radnych, jeden był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.  
 
Uchwała w sprawie zmian w składach komisji tematycznych Młodzieżowej Rady 
Miasta Lublin VII kadencji stanowi załącznik nr 22. 
 

 
 
18. Wolne wnioski i oświadczenia. 
 
 
19. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący zamknął I sesję Młodzieżowej Rady Miasta Lublin VII kadencji. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Protokołowała: 
Sekretarz 

Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

 
 
 

Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

Klaudia Remjasz Filip Trubalski 
 


