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Terminy posiedzeń Rady Miasta Lublin w 2018 roku 

wraz ze wstępnymi propozycjami tematów do rozpatrzenia 
 

25 stycznia 
(czwartek) 

 uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego część I w rejonie 
ul. Nałęczowskiej; 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu 
Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin 
rzecznych – rejon Czechówka – CZĘŚĆ I; 

 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2017 r.; 

 sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Miasta Lublin w 2017 
roku; 

 zmiana uchwały nr 679/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Białkowska Góra 5/ Niska 2; 

 zmiana regulaminu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE); 

 określenie trwania sezonu kąpielowego obowiązującego na kąpieliskach znajdujących się na 
terenie Gminy Lublin oraz uchwała w sprawie określenia wykazu kąpielisk znajdujących się 
na terenie gminy Lublin; 

22 lutego 
(czwartek) 

 projekt uchwały dot. nazewnictwa ulic i placów publicznych w mieście Lublin; 

 ustalenie sieci prowadzonych przez miasto Lublin przedszkoli; 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Wspólnej 63; 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Składowej 24; 

 przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie miasta Lublin 2018 rok; 

22 marca 
(czwartek) 

 uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część II, obszar południowo-zachodni w rejonie ulic: Władysława Orkana, Hetmańskiej 
i Szaserów; 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część I – obszar zachodni (kilka odrębnych uchwał dla poszczególnych obszarów); 

 uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – 
część II w rejonie ulic Jutrzenki i Różanej; 

 informacje o realizacji zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
w 2017 roku, przedłożą: 
 Komendant Miejski Policji w Lublinie, 
 Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin, 
 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie; 

 informacja Prezydenta Miasta Lublin o stanie bezpieczeństwa w mieście za 2017 rok, w tym 
realizacja Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkań-
ców i Porządku Publicznego - „Bezpieczny Lublin”; 

 informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpie-
czeństwa sanitarnego miasta Lublin w 2017 r.; 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin 
w 2017 r.; 

 sprawozdanie z realizacji uchwały nr 228/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 
2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
miasta Lublin za rok 2017; 

 sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 12 miesięcy; 

 uchwalenie Programu profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI – VIII szkół podsta-
wowych; 

 uchwalenie Programu opieki paliatywnej i hospicyjnej; 

 uchwalenie Programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów uczęszczających do placó-
wek oświatowo-wychowawczych na terenie miasta Lublin; 

 uchwalenie Programu profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych; 

 roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy za-
stępczej z uwzględnieniem potrzeb; 
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 określenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na 
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w 2018 roku; 

 nabycie nieruchomości pozostających poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji 
drogowych; 

 projekt uchwały w sprawie przyznania nieruchomości zamiennej za odszkodowanie; 

 zmiana uchwały nr 679/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego; 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 59; 

26 kwietnia 
(czwartek) 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część I – obszar zachodni (kilka odrębnych uchwał dla poszczególnych obszarów); 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część II (kilka odrębnych uchwał dla poszczególnych obszarów); 

 uchwalenie nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Lublin; 

 zaproszenie do osiedlenia się na terenie miasta Lublin rodziny narodowości polskiej, żyjącej 
na terenach azjatyckich byłego ZSRR; 

 uchwalenie Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla miasta Lublin na lata 2018 – 2022; 

 sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych dla miasta Lublin na 2017 r.; 

 sprawozdanie z realizacji w 2017 r. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
miasta Lublin; 

 sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2017 rok; 

 ocena Zasobów Pomocy Społecznej; 

 projekt uchwały dot. nazewnictwa ulic i placów publicznych w mieście Lublin; 

 zmiana uchwały nr 749/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 
regulaminu określającego kryteria oraz tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno–
wychowawcze dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez miasto Lublin; 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Wilczej 

3 maja 
(czwartek) 

Święto Konstytucji 3 Maja – sesja uroczysta 

24 maja 
(czwartek) 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część I – obszar zachodni (kilka odrębnych uchwał dla poszczególnych obszarów); 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część II (kilka odrębnych uchwał dla poszczególnych obszarów); 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu 
Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin 
rzecznych – rejon Czechówka Śródmieście – CZĘŚĆ II; 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – w rejonie 
ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1 Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego; 

 sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Lublin z organizacjami pozarządo-
wymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie w roku 2017; 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Puławskiej /Sikorskiego; 

28 czerwca 
(czwartek) 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część I – obszar zachodni (kilka odrębnych uchwał dla poszczególnych obszarów); 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część II (kilka odrębnych uchwał dla poszczególnych obszarów); 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II 
w rejonie cmentarza wyznaniowego przy ulicy Bełżyckiej; 

 zmiana uchwały nr 228/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Lublin; 

 projekt uchwały dot. nazewnictwa ulic i placów publicznych w mieście Lublin; 

 nabycie nieruchomości pozostających poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowych; 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Zielonej 5; 

 informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 roku; 
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 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta 
Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2017 rok; 

 projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2017 rok; 

lipiec - sier-
pień 

przerwa wakacyjna 

6 września 
(czwartek) 

 

 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część I – obszar zachodni (kilka odrębnych uchwał dla poszczególnych obszarów); 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część II (kilka odrębnych uchwał dla poszczególnych obszarów); 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu 
Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin 
rzecznych – rejon Czerniejówka – CZĘŚĆ IV; 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – w rejonie 
ulic Krochmalnej oraz linii kolejowej; 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część III (z dopuszczeniem uchwalania zmian odrębnie dla poszczególnych obszarów); 

 wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Lublin; 

 zmiana uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku; 

 przyjęcie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin 
na lata 2019- 2023; 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 16; 

 informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2018 r. oraz informacja o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według sta-
nu na dzień 30 czerwca 2018 r. 

25 paździer-
nika 

(czwartek)1 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część I – obszar zachodni (kilka odrębnych uchwał dla poszczególnych obszarów); 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część II (kilka odrębnych uchwał dla poszczególnych obszarów); 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II 
B – tereny przy ulicy Kazimierza Wielkiego; 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część II – w rejonie ulic Zana i Filaretów (1 obszar); 

 informacja Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o oświadczeniach majątkowych złożonych 
przez radnych Rady Miasta; 

 określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok; 

 określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok; 

 projekt uchwały dot. nazewnictwa ulic i placów publicznych w mieście Lublin; 

 nabycie nieruchomości pozostających poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji drogowych; 

 uchwalenie programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz 
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2019; 

 wskazanie przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej do spraw 
przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych 
studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lu-
blin na rok akademicki 2018/2019; 

 przyjęcie „Założeń do przyjętego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe na obszarze Gminy Lublin”; 

 informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2017/2018; 

 wskazanie przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej do spraw 
przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych 
studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lu-
blin na rok akademicki 2018/2019; 

                                                           
1 Zmiana terminu przyjęta przez Radę Miasta na XLVII sesji RM w dniu 6 września 2018 r. 
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 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Słodowej; 

 informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Lublin przez oso-
by zobowiązane (o ile nie nastąpią zmiany ustawowe w tym zakresie); 

 ustalenie wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywania na 
parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania 
dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 r.; 

11 listopada 
(niedziela) 

Narodowe Święto Niepodległości – sesja uroczysta 

16 listopa-
da2 

(piątek) 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część I – obszar zachodni (kilka odrębnych uchwał dla poszczególnych obszarów); 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część II (kilka odrębnych uchwał dla poszczególnych obszarów); 

 uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – 
część I w rejonie położonym pomiędzy ulicą Szerokie, rzeką Czechówką, ul. Główną, 
ul. Deszczową, granicą miasta i ul. Nałęczowską oraz w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I dla 
oznaczonych numerami terenów: I/6 i I/9; 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I E-
przedłużenie al. Solidarności; 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część VI 
(południowo – zachodnia) Głusk Abramowice; 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – 
część I obszar północno-wschodni w rejonie ulic Jałowcowa, Dożynkowa, Niepodległości; 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część V 
Sławin cmentarz; 

 sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Miasta Lublin VII kadencji; 

 sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Lublin z działalności Rady Miasta Lublin VII 
kadencji; 

 uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Miasta Lublin na 2019 r.; 

 zmiana uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku; 

 zmiana uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opie-
kuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowe-
go lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania; 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Kłosowej /Mieczykowej; 

 sprzedaż garażu nr 3 położonego w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 189 B; 

 pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok;  

 pierwsze czytanie projektu wieloletniej prognozy finansowej; 

grudzień2  informacja o zgłoszonych roszczeniach odszkodowawczych i wydanych decyzjach ustalają-
cych wysokość opłat planistycznych w okresie od 1 grudnia 2017 do 30 listopada 2018 wynikają-
cych z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu 
Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin 
rzecznych – rejon Podzamcze – CZĘŚĆ III; 

 ustalenie terminów posiedzeń Rady Miasta w 2019 roku; 

 projekt uchwały dot. nazewnictwa ulic i placów publicznych w mieście Lublin; 

 zamiana nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Filaretów; 

 projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok; 

 projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej; 

                                                           
2 Konkretne daty posiedzeń nowo wybranej Rady Miasta będą wyznaczone w oparciu o odrębne przepisy lub 

przez Przewodniczącego nowo wybranej Rady. 
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styczeń- 
grudzień 

wg potrzeb 

 określenie przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub za-
rządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat 
za korzystanie z tych przystanków; 

 wydzierżawienie nieruchomości Gminy Lublin; 

 wyrażenie zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin; 

 sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych; 

 projekt uchwały w sprawach dotyczących najmu lokali użytkowych: -na czas oznaczony 
dłuży niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, -po upływie umowy zawartej na czas oznaczo-
ny do 3 lat w sprawie zawarcia kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieru-
chomość, 

 projekt uchwały w sprawie sprzedaży, zamiany, darowizny, nieodpłatnego przekazania, 
czy zbycia nieruchomości; 

 zmiany w uchwale budżetowej na 2018 rok; 

 zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

 zmiana uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jed-
nostki budżetowe; 

 zaciągnięcie pożyczki/kredytu/emisji obligacji; 

 zmiany przebiegu istniejących dróg publicznych 

 zaliczenie ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg publicznych; 

 pozbawienie kategorii dróg publicznych; 

 projekt uchwały w sprawie opinii dot. przebiegu dróg publicznych. 
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