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Plan pracy Rady Miasta Lublin 

 i zasadnicze tematy do rozpatrzenia na sesjach Rady w roku 2017 
 

12 stycznia 
(czwartek) 

sesja zostanie zwołana w razie takiej potrzeby 

2 lutego 
(czwartek) 

 sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2016 r.; 

 sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady Miasta Lublin w 2016 r.; 

 uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – 
część IV – dla pięciu wybranych obszarów, położonych w pobliżu: ul. Mełgiewskiej (obszar 
nr 1 i 5), ul. Zawieprzyckiej (obszar nr 2), ul. J. Kasprowicza (obszar nr 3), ul. H. Dziubiń-
skiej (obszar nr 4); 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 57; 

 zmiana uchwały nr 288/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w spra-
wie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Uchwała dotyczy zasad udzielania 
dotacji celowej na realizacje zadań polegających na zmianie ogrzewania opartego na pa-
liwie stałym na inny, bardziej ekologiczny; 

 przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie miasta Lublin na 2017; 

 aktualizacja Programu usuwania azbestu dla Miasta Lublin; 

 sprawozdanie z prac Komisji doraźnej Rady Miasta Lublin do dokonania zniszczenia zgło-
szeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do Sądu Okręgowego w Lu-
blinie na kadencję 2016-2019, których nie odebrano do dnia zniszczenia; 

 program profilaktyki chorób zakaźnych w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie 
dla osób powyżej 65 roku życia; 

 program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas 
II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin; 

 program profilaktycznych szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego 
dla dziewcząt 12 letnich na terenie Miasta Lublin;  

 zatwierdzenie taryf Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie 
Sp. z o.o., dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
terenie Miasta Lublin na okres od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r; 

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

 projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe; 

 projekt dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenia sieci 
szkół ponadpodstawowych w związku z nowym ustrojem szkolnym, wprowadzonym usta-
wą – Prawo oświatowe; 

 ustalenie sieci prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli; 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 59; 

2 marca 
(czwartek) 

 informacje z realizacji zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
w 2016 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 2016 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 bez-
pieczeństwa sanitarnego miasta Lublin w 2016 r.; 

 sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lu-
blin w 2016 r.; 

 uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – 
część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku; 
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 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – w re-
jonie ulic: Szeligowskiego, Jaczewskiego, Prusa, Północnej oraz u zbiegu ul. Północnej 
i al. Kompozytorów Polskich; 

 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 za-
sobu Miasta Lublin za rok 2016; 

 sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 12 miesięcy; 

 powołanie Komisji ds. opiniowania wniosków i typowania kandydatów do zawarcia umowy 
najmu lokali przeznaczonych na pracownie twórców; 

 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; 

 przyjęcie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Lublin; 

 roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej z uwzględnieniem potrzeb;  

 określenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizacje poszczególnych zadań w Mieście Lublin w 2017 r.; 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Tatarskiej 6; 

30 marca 
(czwartek) 

 dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów na okres od dnia 1 września 2017 r. 
do dnia 31 sierpnia 2019 r.; 

 dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych oraz ustalenie sieci szkół po-
nadpodstawowych na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

27 kwietnia 
(czwartek) 

 sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 r.; 

 sprawozdanie z realizacji w 2016 r. zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narko-
manii dla Miasta Lublin; 

 uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin 
część IV – obszar A; 

 uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część I w rejonie ulicy Majerankowej; 

 zaproszenie do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin rodziny narodowości polskiej, żyją-
cej na terenach azjatyckich byłego ZSRR; 

 sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2016 r.; 

 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej; 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Makowej 20; 

3 maja 
(środa) 

Święto Konstytucji 3 Maja – sesja uroczysta 

18 maja 
(czwartek) 

 sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w 2016 r.; 

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

 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 położonych w Lublinie przy ul. Białkowska Góra/Kalinowszczyzna 25; 
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26 czerwca 
(poniedziałek) 

 zatwierdzenie taryf OSTERM Sp. z o.o., dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe-
go odprowadzania ścieków na terenie dawnej fabryki DAEWOO znajdującej się w Lublinie 
przy ul. Mełgiewskiej 7-9, na okres od 22 lipca 2017 r. do 21 lipca 2018 r.; 

 nowa edycja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Lublin; 

 zmiana uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w Mie-
ście Lublin w 2017 r.; 

 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezy-
denta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2016 rok; 

 absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2016 rok; 

 informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r.; 

 sprzedaż nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Jagiellończyka/Z. Augusta; 

lipiec przerwa wakacyjna 

15 sierpnia 
(wtorek) 

uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 700. rocznicy nadania Lublinowi prawa miejskiego 
magdeburskiego 

7 września 
(czwartek) 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Syste-
mu 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 re-
jonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-ego Maja, Al. Zygmuntowskich i Piłsudskiego; 

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

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Krężnickiej 7b; 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Misjonarskiej 24; 

 informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2017 r. oraz informacja 
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przed-
sięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.; 

12 października 
(czwartek) 

 wskazanie przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu Komisji Stypendialnej do spraw 
przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnio-
nych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie 
Gminy Lublin na rok akademicki 2017/2018; 

 program 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 2018; 

 określenie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.; 

 określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2018 r.; 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin – część 
II B – tereny przy ul. Kazimierza Wielkiego; 

 uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część I, obszar w rejonie ulic: Dożynkowej i Goździkowej; 

 uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część III w rejonie al. M. Smorawińskiego – część północna;  

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część I – obszar zachodni (z dopuszczeniem uchwalania zmian odrębnie dla poszczegól-
nych obszarów); 

 uchwalenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
część I – obszar północno-wschodni (z dopuszczeniem uchwalania zmian odrębnie dla 
poszczególnych obszarów); 

 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.; 
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 informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2016/2017; 

 przyjęcie „Aktualizacji założeń do przyjętego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elek-
tryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Lublin”; 

 zmiana uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilita-
cji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w Mie-
ście Lublin w 2017 r.; 

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

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Energetyków; 

 informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Lublin przez 
osoby zobowiązane; 

 informacja Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o oświadczeniach majątkowych złożo-
nych przez radnych Rady Miasta; 

11 listopada 
(sobota) 

Narodowe Święto Niepodległości – sesja uroczysta 

16 listopada 
(czwartek) 

 pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z projektem wieloletniej 
prognozy finansowej; 

 plan pracy Rady Miasta Lublin i zasadnicze tematy do rozpatrzenia na sesjach w 2018 r.; 

 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin 
na 2018 r.; 

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

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

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

 przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szko-
ły podstawowe; 

 przekształcenie zespołów szkół, w skład których wchodzi jedynie dotychczasowa sześcio-
letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum w ośmioletnie szkoły podstawowe; 

 przekształcenie dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych w branżowe szkoły 
I stopnia; 

 przekształcenie dotychczasowych szkół policealnych; 

 przekształcenie dotychczasowej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi; 

 wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin 
za 2017 rok; 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Grodzickiego 66; 

21 grudnia 
(czwartek) 

 uchwała budżetowa na 2018 rok; 

 wieloletnia prognoza finansowa;  

 plany pracy Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady na 2018 r. 

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

 informacja o zgłoszonych roszczeniach odszkodowawczych i wydanych decyzjach ustalających 
wysokość opłat planistycznych w okresie grudzień 2016 – grudzień 2017 wynikających z art. 37 
ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Morwowej/Nałęczowskiej; 
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styczeń- 
grudzień 

wg potrzeb 

 zmiany przebiegu istniejących dróg gminnych; 

 zaliczanie ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg publicznych; 

 pozbawianie kategorii dróg publicznych; 

 opinie w sprawie przebiegu dróg publicznych; 

 zmiany w uchwale budżetowej na 2017 rok; 

 zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 

 zmiany uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe 
jednostki budżetowe; 

 zaciągnięcie pożyczki lub kredytu; 

 wydzierżawianie nieruchomości Gminy Lublin; 

 wyrażanie zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie czę-
ści nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin; 

 sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych; 

 rozwiązywanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych;  

 dotyczące najmu lokali użytkowych: na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 
nieoznaczony; po upływie umowy zawartej na czas oznaczony do 3 lat w sprawie zawar-
cia kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość; 

 sprzedaże, zamiany, darowizny czy nabywanie nieruchomości. 

 

 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Lublin 

 
 
 

/-/ Piotr Kowalczyk 
 


