
 
Plan pracy 

Rady Miasta Lublin i zasadnicze tematy do rozpatrzenia 
na sesjach Rady w roku 2015 

 

29 stycznia  zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiące pomoc de minimis oraz stano-
wiące pomoc regionalną (w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Prezesa Urzędu 
Ochrony Konsumentów i Konkurencji); 

 zamiar likwidacji XVI Liceum Profilowanego Specjalnego wchodzącego w skład 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej 
i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II; 

 zamiar likwidacji XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół nr 6; 

 zamiar likwidacji II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wcho-
dzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2; 

 zamiar likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego; 

 zamiar likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu 
Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga; 

 zamiar likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego;  

 zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Mia-
sta Lublin w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Prezydenta Ga-
briela Narutowicza, Peowiaków, Tadeusza Kościuszki; 

 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
za 2014 r.; 

 pozbawienie kategorii drogi publicznej poprzez wyłączenie z użytkowania; 
 zmiana przebiegu istniejących dróg gminnych; 
 zaliczenie ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych; 
 zmiana uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji; okre-

ślenie nowych zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań polegających na 
zmianie ogrzewania opartego na paliwie stałym na inny, bardziej ekologiczny rodzaj; 

 zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2016 
oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach realizacji projektu „B-Active! - Ac-
tive and Responsible European Citizenship" (I kwartał 2015 r.); 

 „Aktualizacja założeń do przyjętego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycz-
ną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Lublin” (I kwartał 2015 r.);  

 zmiana uchwały nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. 
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których wła-
ścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz 
ustalenia stawiki opłat za korzystanie z tych przystanków (I kwartał 2015 r.); 

 przyjęcie przez gminę Lublin darowizny nieruchomości położonej w Lublinie przy 
al. Kraśnickiej 122 od Interbud-Lublin S.A. (I kwartał 2015 r.); 

 sprzedaż nieruchomości położonych w Lublinie w pobliżu ul. Sławinkowskiej (I kwar-
tał 2015 r.); 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. 1-go Maja 12B (I kwartał 
2015 r.). 

26 lutego  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin - część VIA, dla 
obszaru położonego w kwartale ulic: Łęczyńska, ul. Droga Męczenników Majdanka, 
Ceglana oraz linii kolejowej; 

26 marca  informacja Prezydenta Miasta Lublin o stanie bezpieczeństwa w mieście 
za 2014 rok, w tym realizacja Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy 
Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego - „Bezpieczny Lublin”; 

 informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie 
bezpieczeństwa sanitarnego miasta Lublin w 2014 r.; 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego mia-
sta Lublin w 2014 r.; 
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 informacja o realizacji zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli w 2014 roku, przedłożona przez: 
 Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie, 
 Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin, 
 Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie; 

 sprawozdanie z realizacji uchwały nr 462/XXI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 
31 maja 2012 r. W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin za 2014 r.; 

 sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 12 miesięcy; 
 roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pie-

czy zastępczej z uwzględnieniem potrzeb; 
 sprawozdanie za 2014 roku z realizacji Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów 

na terenie Miasta Lublin w latach 2013-2015; 
 określenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno-

sprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w Mieście 
Lublin w 2015 roku; 

 likwidacja XVI Liceum Profilowanego Specjalnego wchodzącego w skład Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo 
Słyszącej im. Jana Pawła II;  

 likwidacja XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespo-
łu Szkół nr 6; 

 likwidacja II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego 
w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2; 

 likwidacja III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego 
w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego; 

 likwidacja Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga; 

 likwidacja Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego; 

 zmiana uchwały nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawi-
dłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, 
placówek oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie miasta Lublin 
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu tery-
torialnego (termin przedstawienia projektu jest uzależniony od terminu wejścia w ży-
cie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w części obejmującej dotowanie szkół); 

 ustalenie zasad postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia 
oraz zajęcia rozwijające zainteresowania organizowane w publicznych placówkach 
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Lublin. 

30 kwietnia  ustalenie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicz-
nych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania na-
uki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Lublin; 

 zmiana uchwały nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 roku w 
sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłaca-
nia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz 
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku 
pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w 
przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin; 

 zmiana uchwały nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku w 
sprawie zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla 
wybitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, za-
mieszkujących na terenie Gminy Lublin; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – w rejonie ulic: 
Nasturcjowa, Narcyzowa, Orzechowa i Trześniowska; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin - część VIII - 
Śródmieście w obszarze ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Prezydenta 
Gabriela Narutowicza, Peowiaków, Tadeusza Kościuszki; 
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 sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku; 

 sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok; 

 sprawozdanie z realizacji w 2014 r. uchwały w sprawie Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin; 

 Program Zdrowia dla Lublina; 
 sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie 

za rok 2014; 
 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej; 
 zmiana uchwały nr 428/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępo-
wania od ustalenia opłaty za pobyt w pieczy zastępczej dziecka, które przed 
umieszczeniem zamieszkiwało na terenie Miasta Lublin (w związku z ustawą z dnia 
4 września 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastęp-
czej oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2014 r. poz. 1188); 

 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Lublin (II kwartał 2015 r.); 
 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Filaretów (II kwartał 2015 r.); 
 zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Lublin a Powiatem Lubartowskim położonych 

na obszarze składowiska odpadów i sortowni śmieci w Rokitnie (II kwartał 2015 r.); 
 sprzedaż nieruchomości położonej w Gminie Skierbieszów (II kwartał 2015 r.); 
 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Nad Zalewem (II kwartał 2015 r.). 

3 maja Święto Konstytucji 3 Maja – sesja uroczysta 

21 maja  zmiana uchwały nr 462/XXI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 31 maja 2012 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu Miasta Lublin; 

 ustalenie wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Mia-
sto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia; 

 ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie 
miasta Lublin; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – w rejonie ulic: 
Podzamcze, al. Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – część VIG (pół-
nocno – zachodnia) Głusk – Abramowice; 

 pozbawienie kategorii dróg gminnych z jednoczesnym zaliczeniem ich do kategorii 
dróg powiatowych; 

 informacja o stanie mienia Gminy Lublin przygotowywana na dzień 31 grudnia 2014 r. 

25 czerwca  zaproszenie do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin rodzin narodowości polskiej, 
żyjącej na terenach azjatyckich byłego ZSRR; 

 ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 
4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i za-
kresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na tere-
nie miasta Lublin prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego; 

 ustalenie sieci prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli, oddziałów przed-
szkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego; 

 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2014 rok; 

 absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2014 rok; 
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obsza-

rów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin 
rzecznych - rejon Podzamcze - część III; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – w rejonie 
ul. Chodźki; 
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 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – w rejonie ulic: 
Szeligowskiego, Jaczewskiego, Prusa, Północnej oraz u zbieguul. Północnej 
i al. Kompozytorów Polskich; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – w rejonie ulic: 
Szeligowskiego, Smorawińskiego, Chodźki; 

 powołanie Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych; 
 zmiana uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację poszczegól-
nych zadań w Mieście Lublin w 2015 roku. 

lipiec-sierpień przerwa wakacyjna 

3 września  miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – w rejonie ulic: 
Berylowa – Jantarowa; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – w rejonie ulic: 
Sekutowicza – Bielskiego; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – część VI dla 
terenu w rejonie ulic: Diamentowa – Wrotkowska; 

 Strategia Rozwoju Gospodarczego Lublina; 
 zmiana uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację poszczegól-
nych zadań w Mieście Lublin w 2015 roku; 

 informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 r.; 
 informacja o wieloletniej prognozie finansowej miasta Lublin, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. 

24 września  sesja będzie zwołana w razie takiej potrzeby 

22 października  określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok; 
 określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 

na 2016 rok; 
 określenie wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego  
 i podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i poda-

tek od nieruchomości; 
 informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Lublin 

przez osoby zobowiązane; 
 ustalenie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do pu-

blicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin; 
 ustalenie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do pu-

blicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Lublin; 
 wskazanie przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej do 

spraw przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wy-
bitnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszku-
jących na terenie Gminy Lublin; 

 informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2013/2014;  
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – w rejonie ulic: 

Dworcowej, Krochmalnej, 1-ego Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego; 
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obsza-

rów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin 
rzecznych - rejon Bystrzyca Zemborzyce - część VI; 

 Program współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmio-
tami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2016; 

 wybór ławników sądowych na lata 2016-2019; 
 informacja Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o oświadczeniach majątkowych 

złożonych przez radnych Rady Miasta; 
 ustalenie wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywa-

nia na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2016 roku. 



5/6 

 

11 listopada Narodowe Święto Niepodległości – sesja uroczysta 

19 listopada  pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok; 
 pierwsze czytanie projektu wieloletniej prognozy finansowej; 
 wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin 

za 2015 rok; 
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obsza-

rów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonach dolin 
rzecznych - rejon Czechówka - część I; 

 Lokalny Program Rewitalizacji dla Lublina; 
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.; 
 Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego; 
 plan pracy Rady Miasta Lublin i zasadniczych tematów do rozpatrzenia na sesjach 

w 2016 roku. 

23 grudnia 
(środa) 

 uchwała budżetowa na 2016 rok; 
 wieloletnia prognoza finansowa; 
 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część VIG (połu-

dniowo – zachodnia) Głusk – Abramowice; 
 informacja o zgłoszonych roszczeniach odszkodowawczych i wydanych decyzjach 

ustalających wysokość opłat planistycznych w okresie grudzień 2014 – grudzień 
2015 wynikających z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Miasta Lublin 
w 2015 roku; 

 plan pracy Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady na 2016 rok. 

 

styczeń-
grudzień 

wg potrzeb 

 zmiany w uchwale budżetowej na 2015 rok; 
 zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
 zmiany w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jed-

nostki budżetowe; 
 przyjęcie dotacji; 
 zaciągnięcie pożyczki lub kredytu; 
 nabywanie nieruchomości; 
 nazewnictwo ulic i placów publicznych; 
 porozumienie o współpracy partnerskiej z miastem Timisoara (Rumunia); 
 podjęcie uchwał w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach dot.: 
 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin, 
 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami ko-

munalnymi, 
 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości, 
 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpa-

dów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnym; 

 wydzierżawienie/najem:  
1) w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin – 

dotyczy przypadków: 
 gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne 

umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; odstąpienia w indywi-
dualnych uzasadnionych sytuacjach od trybu przetargowego zawierania umów na 
czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony; zawierania umów na czas dłuższy 
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony z organizacjami pożytku publicznego; 

2) w drodze przetargu – dotyczy przypadków rozdysponowywania nieruchomości 
atrakcyjnych przeznaczonych na cele komercyjne np. parkingi; 
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 wyrażenie zgody trwałym zarządcom na oddanie w ponowny najem lub dzierżawę 
części nieruchomości położonych w Lublinie stanowiących własność Gminy Lublin - 
dotyczy przypadków gdy po umowie zawartej na czas oznaczony jednostki organi-
zacyjne Gminy Lublin na rzecz, których został ustanowiony trwały zarząd, zawierają 
z tymi samymi podmiotami (byłymi najemcami lub dzierżawcami) kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; 

 postępowania w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych prowadzone stosow-
nie do wpływających na bieżąco wniosków o nabycie; 

 sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych – w ra-
mach składanych wniosków przez zainteresowanych; 

 rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych – w ramach 
składanych wniosków. 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Lublin 

 
 
 

/-/ Piotr Kowalczyk 


