
(projekt) 
Plan pracy 

Rady Miasta Lublin i zasadnicze tematy do rozpatrzenia 
na sesjach Rady w roku 2016 

21 stycznia 
(czwartek) 

 zamiar wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 z Zespołu Szkół 
Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie 
oraz likwidacji tej Szkoły; 

 zamiar wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4 z Lubelskiego 
Centrum Edukacji Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie 
oraz likwidacji tej Szkoły; 

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

 ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do pu-
blicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Lublin; 

 utworzenia Przedszkola nr 88 w Lublinie; 
 powołania Zespołu Przedszkolnego nr 2 w Lublinie przy ul. Zygmunta Augusta 17; 
 utworzenia Przedszkola nr 89 w Lublinie, ul. J. Kasprowicza; 
 sprzedaży nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Mieczykowej; 
 Miejski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego; 
 zatwierdzenia taryf Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie 

Sp. z o.o., dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ście-
ków na terenie Miasta Lublin, na okres od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r.; 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego 
Systemu Obszarów Chronionych dla wybranych terenów położonych w rejonach do-
lin rzecznych – rejon Bystrzyca Zemborzyce – część VI; 

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

 zmiana przebiegu istniejących dróg gminnych (drogi zostaną wskazane po uzyska-
niu niezbędnych opinii i uzgodnień); 

 zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych (ulice zostaną 
wskazane po uzyskaniu niezbędnych opinii); 

 zmiana uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r.  
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, któ-
rych zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin. 

11 lutego 
(czwartek) 

 ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin 
oraz określenia granic ich obwodów; 

 ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez miasto Lublin 
oraz określenia granic ich obwodów; 

 zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Lublin a Powiatem Lubartowskim położo-
nych w Rokitnie; 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – 
w rejonie ulic: Nasturcjowa, Narcyzowa, Orzechowa i Trześniowska. 

17 marca 
(czwartek) 

 wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2 z Zespołu Szkół Odzieżowo-
Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie oraz likwidacji tej 
Szkoły; 

 wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4 z Lubelskiego Centrum 
Edukacji Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie oraz likwidacji 
tej Szkoły; 

 sprzedaży nieruchomości położonych w Lublinie przy al. Smorawińskiego; 
 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 2015; 

 sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za okres 12 miesięcy; 
 określenia 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 2016 r.; 

 podwyższenia kwot pomocy przysługującej usamodzielniającym się wychowankom 
pieczy zastępczej; 

 roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pie-
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czy zastępczej z uwzględnieniem potrzeb za 2015 r.; 
 sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy 

Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 2013-2015; 
 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – 

w rejonie ul. Chodźki; 
 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-

domności zwierząt na terenie miasta Lublin na 2016 rok  

14 kwietnia 
(czwartek) 

 określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych 
prowadzonych przez miasto Lublin; 

 sprzedaży nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. 1 Maja 12b; 
 sprawozdanie z realizacji uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2015 rok; 
 sprawozdanie z realizacji w 2015 r. uchwały w sprawie Gminnego Programu Prze-

ciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lublin; 
 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie 

za 2015 r.; 
 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej; 
 uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej; 
 przyjęcia sektorowego dokumentu strategicznego pt. „Strategia Rozwoju Gospodar-

czego Lublina na lata 2016-2020”; 
 zmiana przebiegu istniejących dróg gminnych (drogi zostaną wskazane po uzyska-

niu niezbędnych opinii i uzgodnień); 
 zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych (ulice zostaną 

wskazane po uzyskaniu niezbędnych opinii). 

3 maja 
(wtorek) 

Święto Konstytucji 3 Maja – sesja uroczysta 

19 maja 
(czwartek) 

 zmiany 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 prowa-
dzonych przez miasto Lublin; 

 sprzedaży nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej 41/ul. Miesz-
czańskiej 4; 

 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 2015 r.; 

 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 w pieczy zastępczej zamieszkiwało na terenie Miasta Lublin; 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – 
część VIG (północno-zachodnia) Głusk-Abramowice; 

 uchwała o uchwaleniu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Lublina. 

27 czerwca 
(poniedziałek) 

 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2015 rok; 

 absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2015 rok; 
 ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie 

miasta Lublin; 
 ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli; 
 sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Grodzickiego 66; 
 informacja na temat stanu mienia komunalnego przygotowywana na dzień 31 grud-

nia 2015 r.; 
 zatwierdzenia taryf OSTERM Sp. z o.o., dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie dawnej fabryki DAEWOO znajdują-
cej się w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-9, na okres od 22 lipca 2016 r. do 21 lipca 
2017 r.; 

 zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin rodziny narodowości polskiej, 
żyjącej na terenach azjatyckich byłego ZSRR; 
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 zmiana uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację po-
szczególnych zadań w Mieście Lublin w 2016 r.; 

 uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin; 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – 
w rejonie ulic: Szeligowskiego, Jaczewskiego, Prusa, Północnej oraz u zbiegu 
ul. Północnej i al. Kompozytorów Polskich; 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – 
w rejonie ulic: Szeligowskiego, Smorawińskiego, Chodźki;  

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

 zmiana uchwały nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w spra-
wie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. 

lipiec-sierpień przerwa wakacyjna 

8 września 
(czwartek) 

 sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Ziółkowskiego/ul. Jana Lisa; 
 uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Lublin – część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku; 
 uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Lublin część VC, obszar w rejonie ulic: Willowej i Relaksowej; 
 uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Lublin część II, obszar południowo-zachodni w rejonie ulic: Władysława Orkana, 
Hetmańskiej i Szaserów. 

29 września 
(czwartek) 

 sesja będzie zwołana w razie takiej potrzeby 

20 października 
(czwartek) 

 określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok; 
 określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 

na 2017 r.; 
 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Lublin za rok 2015/2016; 
 wskazania 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, zamiesz-
kujących na terenie Gminy Lublin na rok akademicki 2016/2017; 

 sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Puławskiej/al. Sikorskiego; 
 informacja o oświadczeniach majątkowych złożonych Prezydentowi Miasta Lublin 

przez osoby zobowiązane; 
 informacja Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o oświadczeniach majątkowych 

złożonych przez radnych Rady Miasta; 
 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 2017; 

 zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację po-
szczególnych zadań w Mieście Lublin w 2016 r.; 

 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
w rejonie ul. Drogi Męczenników Majdanka; 

 zmiana przebiegu istniejących dróg gminnych (drogi zostaną wskazane po uzyska-
niu niezbędnych opinii i uzgodnień); 

 zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych (ulice zostaną 
wskazane po uzyskaniu niezbędnych opinii); 

 ustalenia 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 2017 roku. 

11 listopada 
(piątek) 

Narodowe Święto Niepodległości – sesja uroczysta 
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17 listopada 
(czwartek) 

 pierwsze czytanie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok; 
 pierwsze czytanie projektu wieloletniej prognozy finansowej; 
 wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin 

za 2016 rok; 
 sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Misjonarskiej 24; 
 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta 

Lublin na 2017 r.  
 plan pracy Rady Miasta Lublin i zasadnicze tematy do rozpatrzenia na sesjach 

w 2017 r.; 
 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego 

Systemu Obszarów Chronionych dla wybranych terenów położonych w rejonach do-
lin rzecznych – rejon Podzamcza – część III; 

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

22 grudnia 
(czwartek) 

 uchwały budżetowej na 2017 rok; 
 wieloletniej prognozy finansowej; 
 sprzedaży nieruchomości położonej w pobliżu al. Witosa/ul. Droga Męczenników 

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

w 2016 r.; 
 plany pracy Komisji Rewizyjnej i komisji stałych Rady na 2017 rok; 
 uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego 

Systemu Obszarów Chronionych dla wybranych terenów położonych w rejonach do-
lin rzecznych – rejon Czerniejówka – część IV; 

 informacja o zgłoszonych roszczeniach odszkodowawczych i wydanych decyzjach 
ustalających wysokość opłat planistycznych w okresie grudzień 2015 – grudzień 
2016 wynikających z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

styczeń-
grudzień 

wg potrzeb 

 zmiany w uchwale budżetowej na 2016 rok; 
 zmiany wieloletniej prognozy finansowej; 
 zmiany uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe 

jednostki budżetowe; 
 przyjęcia dotacji; 
 zaciągnięcia pożyczki lub kredytu; 
 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin; 
 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie 

części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin; 
 sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych; 
 rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych; 
 najmu lokali użytkowych: na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieozna-

czony, po upływie umowy zawartej na czas oznaczony do 3 lat w sprawie zawarcia 
kolejnej umowy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość; 

 sprzedaży, zamiany, darowizny czy nabycia nieruchomości; 
 nazewnictwo ulic i placów publicznych oraz nabywanie nieruchomości. 

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Lublin 

 
 
 

/-/ Piotr Kowalczyk 


