
Rada Miasta Lublin 

VI kadencji (2010-2014) 

 

31 radnych 

 

 

 

Przewodniczący Rady:  Piotr Kowalczyk 

   

Wiceprzewodniczący 

Rady: 

 Jarosław Pakuła 

  Mieczysław Ryba 

  Zbigniew Targoński 

 

   

 

 

Skład Rady na koniec kadencji: 

  

1. Mariusz Banach 

2. Jacek Bednarczyk 

3. Elżbieta Dados 

4. Leszek Daniewski 

5. Piotr Dreher 

6. Zdzisław Drozd 

7. Jan Gąbka 

8. Marek Jakubowski 

9. Dariusz Jezior 

10. Zbigniew Jurkowski 

11. Piotr Kowalczyk 

12. Wojciech Krakowski 

13. Michał Krawczyk 

14. Piotr Krzyszof Kuty 

15. Zbigniew Ławniczak 

16. Jadwiga Mach 

17. Jan Madejek  

18. Elżbieta Mroczkowska 

19. Marcin Nowak 

20. Jarosław Pakuła 

21. Tomasz Pitucha 

22. Stanisław Podgórski 

23. Marcin Pogorzałek 

24. Mieczysław Ryba 

25. Krzysztof Siczek 

26. Beata Stepaniuk-Kuśmierzak 

27. Małgorzata Suchanowska 

28. Zbigniew Targoński 

29. Sylwester Tułajew 

30. Marta Wcisło 

31. Mateusz Zaczyński 
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Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Lublin VI kadencji 

w okresie od 30 listopada 2010 r. do 20 listopada 2014 r. 

 

Wybory do Rady Miasta Lublin VI kadencji odbyły się 21 listopada 2010 r. Na I sesji 

w dniu 30 listopada 2010 r. nowo wybrani radni, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzadzie gminnym, złożyli ślubowanie oraz dokonali wyboru organów wewnętrznych 

Rady. Przewodniczącym Rady wybrany został Piotr Kowalczyk, zaś 

wiceprzewodniczącymi radni: Jarosław Pakuła, Mieczysław Ryba, Zbigniew Targoński. 

 

Podczas VI kadencji skład osobowy Rady nie ulegał żadnym zmianom – od początku jej 

trwania, aż do samego końca Radnymi Rady Miasta Lublin byli: 

 

1. Mariusz Banach 

2. Jacek Bednarczyk 

3. Elżbieta Dados 

4. Leszek Daniewski 

5. Piotr Dreher 

6. Zdzisław Drozd 

7. Jan Gąbka 

8. Marek Jakubowski 

9. Dariusz Jezior 

10. Zbigniew Jurkowski 

11. Piotr Kowalczyk 

12. Wojciech Krakowski 

13. Michał Krawczyk 

14. Piotr Krzyszof Kuty 

15. Zbigniew Ławniczak 

16. Jadwiga Mach 

17. Jan Madejek  

18. Elżbieta Mroczkowska 

19. Marcin Nowak 

20. Jarosław Pakuła 

21. Tomasz Pitucha 

22. Stanisław Podgórski 

23. Marcin Pogorzałek 

24. Mieczysław Ryba 

25. Krzysztof Siczek 

26. Beata Stepaniuk-Kuśmierzak 

27. Małgorzata Suchanowska 

28. Zbigniew Targoński 

29. Sylwester Tułajew 

30. Marta Wcisło 

31. Mateusz Zaczyński 

 

Podczas sesji w dniu 13 grudnia 2010 r. Rada powołała 10 komisji stałych: 

1) Rewizyjną, 

2) Budżetowo-Ekonomiczną, 

3) Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, 

4) Gospodarki Komunalnej, 

5) Zdrowia i Pomocy Społecznej, 

6) Oświaty i Wychowania, 

7) Kultury i Ochrony Zabytków, 

8) Sportu, Turystyki i Wypoczynku, 

9) Samorządności i Porządku Publicznego, 

10) ds. Rodziny 

oraz Komisję Inwentaryzacyjną.  
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Praca na sesjach Rady Miasta 

 

Rada Miasta Lublin na 46 posiedzeniach (pierwsza sesja odbywała się na dwóch 

posiedzeniach) podjęła 1229 uchwał. Podjęte uchwały dotyczyły następujących sfer 

właściwości Rady: 

 finansów miasta (budżet miasta i jego zmiany, podatki, obciążenia, opłaty 

lokalne, dotacje, pożyczki, kredyty, obligacje) – 149; 

 programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (w tym 

z Unii Europejskiej) – 94; 

 dysponowania majątkiem gminy (nabycie, zbycie, obciążenie, dzierżawa, najem, 

zamiana, darowizny nieruchomości, aporty, komunalizacja mienia) – 283; 

 gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa mieszkańców i ochrony środowiska 

– 111; 

 gospodarki mieszkaniowej i lokalowej – 33; 

 planowania przestrzennego – 63; 

 oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej – 153; 

 ochrony zdrowia i pomocy społecznej – 70; 

 kultury i sztuki – 36; 

 skarg, wezwań, zaskarżania rozstrzygnięć nadzorczych organów nadzoru – 73; 

 współpracy, reprezentacji i promocji (związki i stowarzyszenia międzygminne, 

porozumienia, spółki, fundacje, współpraca krajowa i zagraniczna) – 28; 

 spraw personalnych i organizacyjnych (statuty, regulaminy, wybór i powoływanie 

organów, przepisy porządkowe) – 95; 

 nadawania nazw ulicom, placom, skwerom – 41. 

 

Średnio podczas jednego posiedzenia podejmowano 26 uchwał. Zdecydowana 

większość projektów uchwał przygotowana była przez Prezydenta Miasta. 51 projektów 

w sprawach skarg na działalność organów miasta opracowała Komisja Rewizyjna, 

natomiast radni zgłosili 46 projektów uchwał. Dotyczyły one różnych dziedzin życia miasta.  

 

Zgodnie z § 56 Statutu Miasta Lublin inicjatywę uchwałodawczą posiada również 

grupa co najmniej 1000 mieszkańców wpisanych do rejestru wyborców miasta Lublina.  

Spośród inicjatyw obywatelskich Rada podjęła 20 uchwał; odrzucone w głosowaniu 

zostały 2 projekty; 1 nie uzyskał wymaganej większości głosów; 1 z projektów został przez 

Radę Miasta zdjęty z porządku obrad sesji; 1 nie został wprowadzony do porządku obrad; 

2 projekty nie zostały skierowane pod obrady sesji, gdyż nie spełniały wymogu, o którym 

mowa w § 56 ust. 1a Statutu Miasta Lublin – projekty poparła niedostateczna liczba 

mieszkańców wpisanych do rejestru wyborców miasta Lublina. 
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W latach 2010-2014 mieszkańcy przedłożyli 27 projektów uchwał, które dotyczyły 

następujących spraw:  

 umieszczenia w planie budżetu miasta Lublin na rok 2012 budowy Gminnej ulicy 

Firlejowskiej od nr 8 do 12M wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej na tym odcinku – uchwała podjęta; 

 budowy zespołu boisk sportowych przy Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej 

im. K.K. Baczyńskiego w Lublinie – uchwała podjęta; 

 budowy boiska sportowego przy Gimnazjum nr 17 w Lublinie – uchwała podjęta; 

 budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie 

– uchwała podjęta; 

 budowy kładki pieszej łączącej dzielnice Węglin Południowy i Czuby Północne 

(pomiędzy ul. Poznańską a ul. Kaczeńcową – na wysokości Kaczeńcowej nr 5) – 

uchwała podjęta; 

 nadania nazwy placowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin 

(„Plac im. prof. dr hab. Grzegorza Leopolda Seidlera”) – początkowo projekt nie 

spełniał wymogów § 56 ust. 1a Statutu Miasta Lublin, a po uzupełnieniu braków – 

w wyniku głosowania nie uzyskał wymaganej większości; 

 wznowienia funkcjonowania zorganizowanych stołówek szkolnych, w szkołach 

prowadzonych przez Gminę Lublin poprzez przywrócenie pracy kuchni 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie od 1 września 2012 r. – uchwała podjęta; 

 wznowienia funkcjonowania zorganizowanej stołówki szkolnej, w szkole 

prowadzonej przez Gminę Lublin, poprzez przywrócenie pracy kuchni w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie od dnia 1 września 2012 r. – uchwała 

podjęta; 

 remontu ciągu pieszo-jezdnego w dzielnicy „Czuby” - Osiedlu „Łęgi” 

usytuowanego w całości na działkach będących we władaniu Miasta Lublin 

(pomiędzy kładką nad ul. Orkana a przejściem podziemnym pod ul. Armii 

Krajowej wraz z ciągami przyległymi) – uchwała podjęta; 

 przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego utworzenia targu 

owocowo-warzywnego na Osiedlu Skarpa w Dzielnicy Czuby Północne w Lublinie – 

nie spełniała wymogów § 56 ust. 1a Statutu Miasta Lublin – projekt nie spełniał 

wymogu § 56 ust. 1a Statutu Miasta Lublin; 

 dokonania darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych 

położonych w Lublinie przy zbiegu ulic: Droga Męczenników Majdanka i Krańcowej 

– projekt uchwały zdjęty przez Radę z porządku obrad sesji; 

 likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Lublin pod nazwą Straż Miejska Miasta 

Lublin – projekt odrzucony przez Radę podczas głosowania; 
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 remontu ciągów pieszo-jezdnych Alei Młodości i Alei Marzeń położonych 

w dzielnicy „Czuby” - Osiedlu „Skarpa” usytuowanych w całości na działkach 

będących we władaniu Miasta Lublin – uchwała podjęta; 

 nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta 

Lublin („Skwer Ofiar Wołynia”) – uchwała podjęta; 

 wymiany w 2014 r. nawierzchni głównego ciągu pieszego – położonego 

w dzielnicy „Czuby” w osiedlu „Ruta” - usytuowanego na działkach będących we 

władaniu miasta Lublin – uchwała podjęta; 

 wymiany w latach 2014-2015 nawierzchni głównych dróg i ciągów pieszych oraz 

wykonanie parkingów położonych na Dzielnicy Bronowice w Lublinie, usytuowanych 

w całości na działkach będących we władaniu Miasta Lublin – uchwała podjęta; 

 budowy w 2014 r. ulicy Laurowej wraz z ciągiem pieszo-jezdnym KX1 i miejscami 

parkingowymi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni, zatwierdzonego uchwałą 

nr 1641/LIII/2002 Rady Miasta Lublin z dnia 29 sierpnia 2002 r. – uchwała 

podjęta; 

 nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych Miasta 

Lublin (im. G. L. Seidlera) – uchwała podjęta; 

 realizacji zadania inwestycyjnego w postaci budowy sali gimnastycznej wraz 

z zapleczem i szatniami przy Gimnazjum nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie – 

uchwała podjęta; 

 obrony miejsc pracy kupców z al. Tysiąclecia i ul. Ruskiej poprzez budowę hali 

targowej przy ul. Ruskiej i modernizację tzw. "Zielonego Rynku" w związku 

z planowaną rewitalizacją Podzamcza – uchwała podjęta; 

 odstąpienia od zamiaru budowy hali targowej na rzecz stworzenia na terenie 

istniejącego placu targowego przy ul. Ruska 4/6 w Lublinie i terenów przyległych 

targowiska poprzez zmodernizowanie i powiększenie stanowisk handlowych 

wraz z niezbędną infrastrukturą oraz dostosowanie go dla osób kupujących 

i niepełnosprawnych – projekt uchwały odrzucony przez Radę Miasta podczas 

głosowania; 

 ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych Miasta Lublin – projekt uchwały 

nie spełniał wymogów § 56 ust. 1 Statutu Miasta Lublin; 

 realizacji zadania inwestycyjnego w postaci budowy krytej pływalni na terenie 

Dzielnicy Tatary – uchwała podjęta, 

 zabezpieczenia środków finansowych w budżetach Miasta Lublin na lata na 

realizację projektu powołania Rady Dzielnicy Czuby - Węglinek – Rada Miasta w 

głosowaniu odrzuciła wniosek o wprowadzenie projektu uchwały do porządku 

obrad XLVI sesji RM, 
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 realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania sygnalizacji świetlnej 

na skrzyżowaniu ulic Romantycznej i Nadbystrzyckiej w Lublinie – uchwała 

podjęta, 

 realizacji zadania inwestycyjnego w postaci budowy krytej pływalni na terenie 

Dzielnicy Dziesiąta – uchwała podjęta, 

 budowy boisk wielofunkcyjnych przy szkole Podstawowej nr 2 im. Jana 

Kochanowskiego mieszczącej się przy ul. Mickiewicza 24 w Lublinie – uchwała 

podjęta 

 

Spośród najważniejszych uchwał podjętych przez Radę Miasta VI kadencji można 

wymienić: 

 

Nr uchwały 
Data  

uchwalenia 
W sprawie: 

37/V/2011  

uchyl.: 378/XVIII/2012  

zm.:  687/XXVII/2013, 

959/XXXVII/2014  

27.01.2011 

23.02.2012 

17.01.2013 

16.01.2014 

stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe  

38/V/2011  

zm.: 744/XXX/2013 

27.01.2011 

25.04.2013 

ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie 

sportu 

51/VII/2011 24.02.2011 

wyrażenia zgody na objęcie akcji 

w podwyższonym kapitale zakładowym spółki 

Port Lotniczy Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Lublinie  

84/VIII/2011 

zm.: 220/XIV/2011 

 512/XXII/2012, 

820/XXXII/2013 

31.03.2011 

20.10.2011, 

28.06.2012, 

27.06.2013 

zasad udzielania stypendiów naukowych dla 

wybitnie uzdolnionych studentów oraz 

uczestników studiów doktoranckich, 

zamieszkujących na terenie Gminy Lublin 

165/XI/2011 30.06.2011 

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Lublin w rejonie ulic Nasutowskiej i Alei 

Spółdzielczości Pracy  

166/XI/2011 30.06.2011 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 

dla obszaru położonego w rejonie ulic: 

Spółdzielczości Pracy i Nasutowskiej  
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Nr uchwały 
Data 

uchwalenia 
W sprawie: 

222/XIV/2012 

zm. 359/XVIII/2012 

20.10.2011 

23.02.2012 

ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach 

publicznych na terenie miasta Lublin oraz 

wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich 

pobierania 

224/XIV/2011 20.10.2011 przyjęcia “Polityki Rowerowej Miasta Lublin”  

239/XIV/2011 20.10.2011 

uchwalenia "Planu przedsięwzięć rozwojowo 

modernizacyjnych urządzeń wodociągowych 

i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa 

Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 

na lata 2012-2015"  

240/XIV/2011 20.10.2011 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Lublina – część II  

260/XV/2011 24.11.2011 
przyjęcia „Koncepcji rozwoju komunikacji 

rowerowej w mieście Lublin”  

405/XIX/2012 29.03.2012 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin 

część IV – obszar A  

406/XIX/2012 29.03.2012 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Lublin, część I - obszar północno-wschodni teren 

w rejonie ulicy Kosynierów  

439/XX/2012 26.04.2012 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 

część VIII - Śródmieście dla terenu dawnego 

cmentarza unickiego, położonego u zbiegu ulic 

Unickiej i Walecznych  

468/XXI/2012 31.05.2012 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 

- część III w rejonie północnej części ulicy 

Koncertowej  

496/XXII/2012 28.06.2012 
przyjęcia „Strategii wspierania rozwoju sportu 

i rekreacji w Lublinie do roku 2015” 

550/XXIII/2012 6.09.2012 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin 

część VIH Wrotków Południowy - Osiedle 

Słoneczny Dom 
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Nr uchwały 
Data 

uchwalenia 
W sprawie: 

586/XXIV/2012 18.10.2012 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin 

część IV – obszar A 

656/XXVI/2012 

zm.: 760/XXXI/2013, 

1135/XLIII/2014 

 

20.12.2012 

25.04.2013, 

4.09.2014 

 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu miasta Lublin i 

zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

657/XXVI/2012 

zm.: 703/XXVIII/2013, 

761/XXX/2013, 

806/XXXII/2013, 

1136/XLIII/2014 

20.12.2012 

28.02.2013, 

25.04.2013, 

27.06.2013, 

4.09.2014 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Lublin 

658/XXVI/2012 

zm.: 807/XXXII/2013 

20.12.2014 

28.02.2013 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

659/XXVI/2012 

uchyl. 704/XXVIII/2013 

20.12.2012 

27.06.2013 

wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki tej opłaty 

661/XXVI/2012 20.12.2012 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 

- część V C w obszarze położonym pomiędzy 

ul. Willową, ul. Sławinkowską, ul. Poligonową 

i projektowaną ulicą Zelwerowicza 

674/XXVII/2013 17.01.2013 

„Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 

transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin 

sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin zawarła 

porozumienie w zakresie organizacji publicznego 

transportu zbiorowego” 

693/XXVIII/2013 28.02.2013 przyjęcia strategii rozwoju Miasta Lublin 

745/XXX/2013 25.04.2013 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej i upowszechniania kultury 

746/XXX/2013 25.04.2013 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

stypendiów dla osób zajmujących się twórczością 

artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich 

wysokości 
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Nr uchwały 
Data 

uchwalenia 
W sprawie: 

773/XXXI/2013 23.05.2013 

przepisów porządkowych w gminnym regularnym 

przewozie osób, realizowanym w lubelskiej 

komunikacji miejskiej w ramach publicznego 

transportu zbiorowego 

794/XXXII/2013 27.06.2013 

uchwalenia Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa 

Mieszkańców i Porządku Publicznego - 

„Bezpieczny Lublin” 

864/XXXIV/2013 17.10.2013 

zmieniająca uchwałę nr 188/XIII/2007 Rady 

Miasta Lublin z dnia 25 października 2007 r. 

w sprawie zwolnienia od podatku od 

nieruchomości w ramach programu pomocy 

regionalnej dla przedsiębiorców realizujących 

nowe inwestycje lub tworzących nowe miejsca 

pracy związane z nowymi inwestycjami na 

terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

Euro-Park Mielec w Lublinie 

886/XXXIV/2013 17.10.2013 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 

- część I w rejonie ulic: Cyprysowa - Bluszczowa 

888/XXXIV/2013 17.10.2013 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 

część I, obszar zachodni - część „A” Rogatka 

Warszawska 

889/XXXIV/2013 17.10.2013 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 

- część VI w obszarze Cmentarza Komunalnego 

na Majdanku wraz z jego projektowanym 

powiększeniem 

895/XXXV/2013 18.11.2013 
przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury Lublina na 

lata 2013-2020 

897/XXXV/2013 18.11.2013 
przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Miasta 

Lublin do roku 2025 

962/XXXVIII/2014 13.02.2014 

potrzeby wprowadzenia procedur i zasad 

realizacji części budżetu Miasta Lublin – 

budżetu obywatelskiego 

1021/XXXIX/2014 13.03.2014 
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Lublin 2014-2020 
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Nr uchwały 
Data 

uchwalenia 
W sprawie: 

1043/XL/2014 10.04.2014 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 

- część II w pobliżu ul. Watykańskiej 

1044/XL/2014 10.04.2014 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 

- część II w rejonie ulicy Matki Teresy z Kalkuty 

1045/XL/2014 10.04.2014 

uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 

- część I - obszar zachodni  w rejonie ul. 

Wojciechowskiej 

1124/XLII/2014 26.06.2014 

darowizny prawa własności nieruchomości 

Gminy Lublin położonych w Gminie Wólka, 

Gminie Świdnik oraz w Gminie Mełgiew na rzecz 

Portu Lotniczego Lublin S.A. 

1133/XLIII/2014 4.09.2014 

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Lublin w rejonie ulic: Podzamcze, Aleja 

Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska  

oraz w rejonie Dworca PKP 

1134/XLIII/2014 4.09.2014 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 

- część VI w obszarze  

Pomnika Męczeństwa na Majdanku wraz ze 

strefą ochronną 

1144/XLIII/2014 4.09.2014 

wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą 

Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC gruntów 

położonych na terenie Miasta Lublin 

 

Rada Miasta uchwaliła również 26 stanowisk. Dotyczyły one: 

 

Stanowisko w sprawie: Data uchwalenia 

budowy drogi S-17 29 grudnia 2010 r. 

uczczenia pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 
w 30. rocznicę śmierci 

26 maja 2011 r. 

przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu u zbiegu ulic Walecznych, Unickiej i Dolińskiego 

30 czerwca 2011 r. 
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Stanowisko w sprawie: Data uchwalenia 

roli krzyża w dziejach Polski i jego obecności w życiu publicznym 24 listopada 2011 r. 

złożenia hołdu Patriotom Polskim w trzydziestą rocznicę 
wprowadzenia stanu wojennego z apelem o niezaprzepaszczenie 

ofiary ich krwi i cierpienia 
22 grudnia 2011 r. 

w trosce o uszanowanie praw widzów Telewizji "TRWAM" 19 stycznia 2012 r. 

przyspieszenia budowy obwodnicy Kołbieli 23 lutego 2012  r. 

z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 23 lutego 2012  r. 

skierowane do radnych miast partnerskich Lublina: Łucka, Lwowa i 
Iwano-Frankiwska w sprawie otoczenia pamięcią oraz należną czcią i 

szacunkiem ofiar ludobójstwa na Wołyniu w latach 1943-44 
29 marca 2012 r 

roli pamięci historycznej w dziele zachowania tożsamości kulturowej 
Polaków w przededniu rocznic narodowych 

29 marca 2012 r 

uczczenia 25. rocznicy wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Lublinie 31 maja 2012 r. 

kierunków działania Prezydenta Miasta Lublin w zakresie działalności 
kuchni i stołówek szkolnych w szkołach prowadzonych przez miasto 

Lublin 
6 września 2012 r. 

ustanowienia roku 2013 Rokiem Żołnierzy Wyklętych 
18 października 

2012 r 

przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego 
utworzenia targu owocowo-warzywnego na Osiedlu Skarpa w 

Dzielnicy Czuby Północne w Lublinie 
16 listopada 2012 r. 

uczczenia pamięci patriotów polskich w 150. rocznicę wybuchu 
Powstania Styczniowego 

17 stycznia 2013 r 

złożenia hołdu pamięci Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski – 
seniora 

28 lutego 2013 r 

budowy pomnika Ofiar Katastrofy Smoleńskiej 21 marca 2013 r. 

tworzenia pozytywnego klimatu wychowawczego dla młodego 
pokolenia lublinian 

21 marca 2013 r. 

Domu Polonii przy ul. Rynek 18 w Lublinie 27 czerwca 2013 r. 

poparcia dążeń Narodu Ukraińskiego do podpisania Umowy 
Stowarzyszeniowej z Unią Europejską 

17 października 
2013 r. 

pochówku szczątków cc. płk. Hieronima Dekutowskiego ps „Zapora” i 
jego sześciu podkomendnych w Lublinie 

17 października 
2013 r. 

utworzenia w Porcie Lotniczym Lublin stałego przejścia granicznego 13 marca 2014 r. 
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Stanowisko w sprawie: Data uchwalenia 

sytuacji na Ukrainie 13 marca 2014 r. 

uczczenia pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2014 r. 

w przeddzień kanonizacji Papieża Polaka Bł. Jana Pawła II 10 kwietnia 2014 r. 

konieczności nabycia przez gminę Lublin gruntu przy ulicy 
Głowackiego 35 

16 października 
2014 r. 

 Spośród ogólnej liczby 1202 uchwał organy nadzoru stwierdziły nieważność 

8 uchwał, częściową nieważność 21 uchwał oraz zgłosiły pisemne uwagi/zastrzeżenia 

do 13 uchwał (do 8 uchwał uwagi/zastrzeżenia zgłosiła Regionalna Izba Obrachunkowa; 

do 5 – Wojewoda Lubelski, w tym 2 wnioski o reasumpcję). 

 

 

Wykaz uchwał Rady Miasta Lublin, w stosunku do których organy nadzoru 

stwierdziły całkowitą lub częściową nieważność: 

Nieważność całej uchwały nr: Nieważność częściowa uchwały nr: 

372/XVIII/2012 z dnia 23.02.2012 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bez-

przetargowym umowy najmu lokalu użytko-

wego Gminy Lublin, położonego w Lublinie 

przy ul. Młyńskiej 18 – na rozstrzygnięcie 

nadzorcze złożono skargę do WSA. WSA 

wyrokiem z dnia 20 czerwca 2012 r. oddalił 

skargę 

398/XIX/2012 z dnia 29.03.2012 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bez-

przetargowym umowy najmu lokalu użytko-

wego Gminy Lublin, położonego w Lublinie 

przy ul. Tymiankowej 7 

399/XIX/2012 z dnia 29.03.2012 w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bez-

przetargowym umowy najmu lokalu użytko-

wego Gminy Lublin, położonego w Lublinie 

przy ul. Grodzkiej 36 

400/XIX/2012 z dnia 29.03.2012  w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bez-

przetargowym umowy najmu lokalu użytko-

wego Gminy Lublin, położonego w Lublinie 

przy ul. Gospodarczej 32 

 

38/V/2011 z dnia 27.01.2011 w sprawie usta-

nowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie 

sportu (w części obejmującej § 1 ust. 3 pkt 9 

załącznika nr 1 do uchwały) 

60/VII/2011 z dnia 24.02.2011 w sprawie zasad 

sprzedaży nieruchomości gruntowych stano-

wiących własność Gminy Lublin na rzecz użyt-

kowników wieczystych oraz zbywania nieru-

chomości przyległych – z zastosowaniem 

bonifikaty (w części obejmującej jej § 1 ust. 4, 

§ 1 ust. 5, § 1 ust. 6 oraz § 5 pkt 1 i pkt 2 

w brzmieniu: „w § 1 ust. 5 i") – od wyroku 

WSA z dnia 28 czerwca 2011 r. (oddalające-

go skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze) 

złożono do NSA skargę kasacyjną. NSA wy-

rokiem z dnia 26 grudnia 2011 r. uchylił za-

skarżony wyrok WSA i rozstrzygnięcie nad-

zorcze 

84/VIII/2011 z dnia 31.03.2011 w sprawie 

zasad udzielania stypendiów naukowych 

dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz 

uczestników studiów doktoranckich, 

zamieszkujących na terenie Gminy Lublin 

(w części obejmującej pkt 20-22 załącznika 

nr 1 do uchwały) 
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Nieważność całej uchwały nr: Nieważność częściowa uchwały nr: 

482/XXII/2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie 

wznowienia funkcjonowania zorganizowanych 

stołówek szkolnych, w szkołach prowadzo-

nych przez Gminę Lublin poprzez przywróce-

nie pracy kuchni w Zespole Szkół Ogólno-

kształcących nr 4 oraz Zespole Szkół 

Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie od 1 

września 2012 r. 

 

483/XXII/2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie 

wznowienia funkcjonowania zorganizowanej 

stołówki szkolnej, w szkole prowadzonej 

przez Gminę Lublin poprzez przywrócenie 

pracy kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształ-

cących nr 1 w Lublinie od 1 września 2012 r. 

601/XXIV/2012 z dnia 18.10.2012 w sprawie 

wymagań jakie powinien spełniać przedsię-

biorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych na terenie 

miasta Lublin 

1129/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 

września 2014 r. w sprawie wyrażenia woli 

nabycia nieruchomości 

110/IX/2011 z dnia 21.04.2011 w sprawie wy-

łapywania bezdomnych zwierząt z terenu 

miasta Lublin oraz rozstrzygania o dalszym 

postępowaniu z tymi zwierzętami (w części 

obejmującej jej § 2 ust. 4 w brzmieniu: „pod 

warunkiem pokrycia poniesionych przez Gmi-

nę kosztów transportu, przetrzymywania 

i leczenia zwierzęcia”) 

140/XI/2011 z dnia 30.06.2011 w sprawie 

ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto 

Lublin przedszkoli, oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych oraz innych form 

wychowania przedszkolnego (w części obej-

mującej § 54 uchwały w brzmieniu: „oraz w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubel-

skiego”) 

141/XI/2011 z dnia 30.06.2011 w sprawie 

ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli 

prowadzonych przez Miasto Lublin (w części 

obejmującej § 5 uchwały) 

157/XI/2011 z dnia 30.06.2011 r. w sprawie 

zmiany załącznika do uchwały 

nr 407/XXXIX/96 Rady Miejskiej w Lublinie 

z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie utwo-

rzenia zakładu budżetowego Miasta Lublina 

pod nazwą Zarząd Nieruchomości Komunal-

nych w Lublinie (w części obejmującej § 7 pkt 

4 oraz § 19 statutu Zarządu Nieruchomości 

Komunalnych w Lublinie, stanowiącego za-

łącznik do uchwały) 

219/XIV/2011 z dnia 20.10.2011 w sprawie 

wyboru ławników do Sądu Okręgowego 

w Lublinie oraz Sądu Rejonowego Lublin-

Zachód w Lublinie i Sądu Rejonowego Lublin-

Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na 

kadencję 2012-2015 (w części obejmującej 

poz. 9 załącznika nr 2 do uchwały oraz poz. 2 

załącznika nr 3 do uchwały) 
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Nieważność całej uchwały nr: Nieważność częściowa uchwały nr: 

500/XXII/2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie 

ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowa-

nie w bursach prowadzonych przez Miasto 

Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia 

(w części obejmującej § 6 w brzmieniu: „w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Lubel-

skiego”) 

598/XXIV/2012 z dnia 18.10.2012 w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody (w części 

obejmującej jej § 4) 

602/XXIV/2012 z dnia 18.10.2012 w sprawie 

opłat za korzystanie z samooczyszczających 

się urządzeń sanitarnych – urządzeń uży-

teczności publicznej, zamontowanych na pę-

tlach, przystankach komunikacyjnych i ulicach 

w Lublinie (w części obejmującej § 4 uchwały 

w brzmieniu „w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Lubelskiego oraz”) 

656/XXVI/2012 z dnia 20.12.2012 w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpa-

dów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z terenu miasta Lublin i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właści-

ciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (w części obejmującej 

§ 1, § 5 ust. 1 pkt 3-9 oraz § 5  ust. 4 uchwały) 

657/XXVI/2012 z dnia 20.12.2012 w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Lublin (w części obejmującej § 1 

ust. 3, § 2 ust. 4, § 6 ust. 1, ust. 4 w brzmieniu: 

„w uzgodnieniu z Gminą Lublin”, § 7 ust. 1 i 3 

oraz ust. 4 pkt 2 i 3, § 8 ust. 3 i 4, § 9 ust. 1-4 

i ust. 9, § 10 ust. 1 pkt 3, ust. 6, ust. 7  brzmie-

niu: „z uwzględnieniem ust. 8” i ust. 8, § 12 ust. 

6, § 15 oraz § 16 ust. 3 i 5 regulaminu stano-

wiącego załącznik do uchwały) 
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Nieważność całej uchwały nr: Nieważność częściowa uchwały nr: 

705/XXVIII/2013 z dnia 28.02.2013 w sprawie 

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi skła-

danej przez właścicieli nieruchomości 

(w części obejmującej § 3 uchwały) 

773/XXXI/2013 z dnia 23.05.2013 w sprawie 

przepisów porządkowych w gminnym regular-

nym przewozie osób, realizowanym 

w lubelskiej komunikacji miejskiej w ramach 

publicznego transportu zbiorowego  (w części 

obejmującej § 8 uchwały) 

978/XXXVIII/2014 z dnia 13.02.2014 w sprawie 

przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bez-

domnymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-

rząt na terenie miasta Lublin na 2014 rok  

(w części obejmującej § 3 uchwały w brzmieniu: 

„podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego i") 

1000/XXXIX/2014 z dnia 13.03.2014 

w sprawie emisji obligacji przychodowych 

Gminy Lublin oraz określenia zasad ich zby-

wania, nabywania i wykupu (w części obejmu-

jącej § 3 pkt 5 i § 7) -  na rozstrzygnięcie 

nadzorcze złożono skargę do WSA; w dniu 

23 lipca 2014 r. WSA w Lublinie uchylił 

uchwałę nr 74/2014 Kolegium RIO 

w sprawie stwierdzenia nieważności czę-

ści uchwały Rady Miasta Lublin. W dniu 

9 września 2014 r. Kolegium RIO wniosło 

skargę kasacyjną 

1001/XXXIX/2014  z dnia 13.03.2014 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieru-

chomości budynków wpisanych indywidualnie 

do rejestru zabytków zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej w ramach pomocy 

de minimis (w części obejmującej § 8 pkt 2) 
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Nieważność całej uchwały nr: Nieważność częściowa uchwały nr: 

1002/XXXIX/2014 z dnia 13.03.2014 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieru-

chomości budynków lub ich części w ramach 

pomocy de minimis w związku z utworzeniem 

nowych miejsc pracy związanych z nową in-

westycją (w części obejmującej § 6 ust. 2 

pkt 2) 

1018XXXIX/2014 z dnia 13.03.2014 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego Miasta Lu-

blin część VIA (Bronowice - rejon 

ul. Łęczyńskiej) - w częściach obejmujących: 

§ 10 ust. 6 pkt 9 uchwały w brzmieniu: „VIA 

17MN”; § 36 ust. 5 pkt 4 uchwały w brzmieniu: 

„wyznacza się (oznaczoną graficznie na ry-

sunku planu) strefę szczególnej przestrzeni 

publicznej, w której”;  § 37 ust. 5 pkt 4 uchwa-

ły w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną 

graficznie na rysunku planu) strefę szczegól-

nej przestrzeni publicznej, w której”;  § 38 ust. 

5 pkt 4 uchwały w brzmieniu: „wyznacza się 

(oznaczoną graficznie na rysunku planu) stre-

fę szczególnej przestrzeni publicznej, 

w której”;  § 40 ust. 5 pkt 3 uchwały 

w brzmieniu: „wyznacza się (oznaczoną gra-

ficznie na rysunku planu) strefę szczególnej 

przestrzeni publicznej, w której” 

1135/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 

4 września 2014 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-

nia usług w zakresie odbierania odpadów ko-

munalnych od właścicieli nieruchomości z te-

renu miasta Lublin i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez wła-

ściciela nieruchomości opłatę za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi (w części 

obejmującej § 1 pkt 1 lit. b; § 1 pkt 4 lit. e oraz 

§ 1 pkt 5 lit. b uchwały) 
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Czas trwania sesji. Sesje uroczyste Rady Miasta. 

Współpraca z innymi samorządami 

 

 

Najkrótsza sesja – w dniu 2 września 2011 r. trwała zaledwie 10 minut, zaś 

najdłuższa – 14 godzin 35 minut w dniu 18 października 2012 r. Średni czas trwania 

„roboczej” sesji Rady w VI kadencji wyniósł blisko 7 godzin. 

Rada Miasta zbierała się również na sesjach uroczystych z okazji: Narodowego Święta 

Trzeciego Maja oraz z okazji Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada. 

W ramach współpracy przedstawicieli Rady Miasta Lublin z przedstawicielami Rad 

Miejskich Miast Partnerskich Lublina na Ukrainie, w obecnej kadencji, podobnie jak 

w poprzedniej, udało się zorganizować kilka wspólnych posiedzeń: m.in. 14 kwietnia 

2011 r. odbyła się we Lwowie IV Wspólna Sesja Rady Miejskiej Lwowa i Rady Miasta 

Lublin. Celem spotkania było podpisanie deklaracji o głównych kierunkach pogłębiania 

współpracy pomiędzy Lwowem i Lublinem w latach 2011-2015 oraz wymiana doświadczeń 

w zakresie transportu miejskiego. 

W dniach 7-9 września 2012 r. w Lublinie miał miejsce I Konwent 

Przewodniczących i Sekretarzy Rad Miejskich Miast Partnerskich Lublina na Ukrainie: 

Lwowa, Łucka i Równego. Uczestnicy Konwentu zebrali się w celu opracowania form 

bliższej współpracy pomiędzy miastami partnerskimi, a także wymiany doświadczeń 

samorządowych, m.in. w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej. 

Odbyły się także 2 wspólne posiedzenia Komisji właściwych do spraw zdrowia 

i pomocy społecznej Rady Miasta Lublin i Rady Miasta Lwowa. Pierwsze posiedzenie, 

zorganizowane we Lwowie w dniach 11-13 kwietnia 2013 r. miało na celu omówienie 

sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji w sferze społecznej (w szczególności pomocy 

paliatywnej) oraz wymianę doświadczeń w ramach uprawnień ww. Komisji.  

Podczas spotkania w Lublinie (25-27 października 2013 r.), będącego kontynuacją 

ww. posiedzenia uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działalnością lubelskich 

instytucji pozarządowych zajmujących się opieką paliatywną - ośrodków hospicyjnych 

działających na terenie miasta Lublin. 
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Frekwencja radnych na sesjach Rady Miasta 

(wg stanu na dzień 20 listopada 2014 r.) 

 

Radni Rady Miasta VI kadencji wykazali się dużym zaangażowaniem 

i intensywną pracą, czego dowodem jest wysoka frekwencja na sesjach, wynosząca 

97,7%, przy czym 16 radnych legitymuje się 100-procentowym uczestnictwem 

w sesjach. 

 

Lp. Nazwisko Imię 

Liczba 

obecności  

(47 posiedzeń) 

Frekwencja w % 

1 Banach Mariusz 46 97,87 

2 Bednarczyk Jacek 47 100,00 

3 Dados Elżbieta 46 97,87 

4 Daniewski Leszek 45 95,74 

5 Dreher Piotr 47 100,00 

6 Drozd Zdzisław 47 100,00 

7 Gąbka Jan 44 93,62 

8 Jakubowski Marek 47 100,00 

9 Jezior Dariusz 47 100,00 

10 Jurkowski Zbigniew 47 100,00 

11 Kowalczyk Piotr 47 100,00 

12 Krakowski Wojciech 44 93,62 

13 Krawczyk Michał 46 97,87 

14 Kuty Piotr Krzysztof 47 100,00 

15 Ławniczak Zbigniew 46 97,87 

16 Mach Jadwiga 47 100,00 

17 Madejek Jan 45 95,74 

18 Mroczkowska Elżbieta 45 95,74 

19 Nowak Marcin 47 100,00 

20 Pakuła Jarosław 47 100,00 

21 Pitucha Tomasz 46 97,87 



19 

 

Lp. Nazwisko Imię 

Liczba 

obecności  

(47 posiedzeń) 

Frekwencja w % 

22 Podgórski Stanisław 42 89,36 

23 Pogorzałek Marcin 47 100,00 

24 Ryba Mieczysław 46 97,87 

25 Siczek Krzysztof 47 100,00 

26 Stepaniuk-Kuśmierzak Beata 43 91,49 

27 Suchanowska Małgorzata 47 100,00 

28 Targoński Zbigniew 43 91,49 

29 Tułajew Sylwester 47 100,00 

30 Wcisło Marta 45 95,74 

31 Zaczyński Mateusz    47 
 

100,00 

   
Frekwencja 

ogółem 
~98,0 

 

 

Zdecydowana większość nieobecności wynikała z wykonywania innych 

czynności związanych ze sprawowaniem mandatu radnego, a także zdarzeń 

losowych (choroby, sprawy rodzinne, wyjazdy itp.). 
 

 

 

Interpelacje i zapytania radnych 

 

Największą aktywnością, jeśli chodzi o złożone interpelacje, wykazali się 

radni: Małgorzata Suchanowska – 129 pisemnych interpelacji; Sylwester Tułajew – 

97, Zbigniew Ławniczak – 91 oraz Leszek Daniewski – 82. 

Radni składali również zapytania ustne, na które odpowiedzi były udzielane 

bezpośrednio na sesji Rady lub w formie pisemnej. 
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Wybór ławników 

 

Rada Miasta przeprowadziła wybory na ławników do Sądu Rejonowego 

i Okręgowego w Lublinie na kadencję 2012-2015. W celu sprawnego 

przygotowania i przeprowadzenia wyborów powołano zespół ds. opiniowania 

kandydatów na ławników w składzie: Tomasz Pitucha (przewodniczący), Zdzisław 

Drozd, Zbigniew Ławniczak, Jadwiga Mach, Marta Wcisło, Aleksandra Machel-Dzik, 

Andrzej Klimkowski. Zadaniem zespołu było przedstawienie opinii o zgłoszonych 

kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów 

określonych w przepisach. W rezultacie Rada Miasta wybrała 354 ławników 

spośród 424 kandydatów. 

 

Struktura polityczna Rady Miasta 

 

W strukturze politycznej Rady następowały liczne zmiany. Na początku kadencji 

w Radzie działały 2 kluby: 

 

1) Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość: Mariusz Banach, Elżbieta Dados, 

Zdzisław Drozd, Marek Jakubowski, Dariusz Jezior, Piotr Kowalczyk, Piotr 

Krzysztof Kuty, Jadwiga Mach, Marcin Nowak, Tomasz Pitucha, Marcin 

Pogorzałek, Mieczysław Ryba, Krzysztof Siczek, Małgorzata Suchanowska, 

Zbigniew Targoński, Sylwester Tułajew – przewodniczący.  

 

Skład klubu zmieniał się następująco: 

 

 13 września 2012 r. radni: Mariusz Banach, Elżbieta Dados, Marek Jakubowski, 

Piotr Kowalczyk, Jadwiga Mach, Marcin Nowak, Marcin Pogorzałek, Krzysztof 

Siczek, Zbigniew Targoński utworzyli w Radzie Miasta Lublin Klub o nazwie 

"Wspólny Lublin", rezygnując tym samym z członkostwa w Klubie Prawo i 

Sprawiedliwość. Przewodniczącym Klubu został wybrany radny Krzysztof Siczek; 

 z dniem 4 października 2012 r. radny Piotr Krzysztof Kuty stał się radnym 

„niezrzeszonym"; 

 6 maja 2014 r. do Klubu przystąpił radny Zbigniew Ławniczak. 

 

2) Klub Radnych Platformy Obywatelskiej: Jacek Bednarczyk, Leszek Daniewski, 

Piotr Dreher, Zbigniew Jurkowski, Wojciech Krakowski, Michał Krawczyk, 

Zbigniew Ławniczak, Jan Madejek, Elżbieta Mroczkowska, Jarosław Pakuła, 

Stanisław Podgórski – przewodniczący, Beata Stepaniuk, Marta Wcisło, Mateusz 

Zaczyński. 
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Skład klubu zmieniał się następująco: 

 

 10 lipca 2012 r. (podczas posiedzenia Klubu Radnych Platformy 

Obywatelskiej) z funkcji przewodniczącego Klubu odwołano radnego 

Stanisława Podgórskiego; nowym przewodniczącym został wybrany radny 

Wojciech Krakowski; 

 28 lutego 2014 r. z członkostwa w Klubie zrezygnował radny Zbigniew 

Ławniczak; 

 26 czerwca 2014 r. Klub opuścił radny Stanisław Podgórski. 

 

Na koniec kadencji w Radzie funkcjonowały 3 kluby: 

 

1) Klub Radnych Platformy Obywatelskiej: Jacek Bednarczyk, Leszek Daniewski, 

Piotr Dreher, Zbigniew Jurkowski, Wojciech Krakowski - przewodniczący, Michał 

Krawczyk, Jan Madejek, Elżbieta Mroczkowska, Jarosław Pakuła, Beata 

Stepaniuk-Kuśmierzak, Marta Wcisło, Mateusz Zaczyński. 

 

2) Klub Radnych Wspólny Lublin: Mariusz Banach, Elżbieta Dados, Marek 

Jakubowski, Piotr Kowalczyk, Jadwiga Mach, Marcin Nowak, Marcin Pogorzałek, 

Krzysztof Siczek - przewodniczący, Zbigniew Targoński. 

 

 

3) Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość: Zdzisław Drozd, Dariusz Jezior, Tomasz 

Pitucha, Mieczysław Ryba, Małgorzata Suchanowska, Zbigniew Ławniczak, 

Sylwester Tułajew – przewodniczący. 

 

Natomiast 1 radny – Jan Gąbka od początku kadencji nie należał do żadnego 

z klubów; później do grona radnych „niezrzeszonych” dołączyło 2 radnych: Piotr Krzysztof 

Kuty i Stanisław Podgórski. 
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Wnioski, interwencje i skargi 
 

 

W okresie sprawozdawczym w Biurze Rady Miasta zarejestrowano 539 pism 

zakwalifikowanych jako wnioski. Mieszkańcy, instytucje, jednostki miasta, stowarzyszenia, 

organizacje pozarządowe, rady dzielnic zwracały się do przewodniczącego Rady Miasta 

lub wiceprzewodniczących z prośbą o rozważenie składanych propozycji i rozstrzygnięcia 

w ważnych dla nich sprawach. Zgłaszane sprawy dotyczyły m.in.: 

1) udzielenia pomocy finansowej lub wsparcia działań instytucji, organizacji, 

rad dzielnic; 

2) zwolnienia z podatku i innych opłat lokalnych; 

3) przydziału lokalu socjalnego lub mieszkalnego z zasobów gminnych oraz 

przyspieszenia przydziałów lokali; 

4) zamiany lokali komunalnych na większe; 

5) zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin; 

6) funkcjonowania Urzędu Miasta i jednostek podległych miastu; 

7) sprzedaży z bonifikatą gruntów będących w użytkowaniu wieczystym 

spółdzielni mieszkaniowych; 

8) sprzedaży przez miasto na rzecz najemców gminnych lokali użytkowych; 

9) utrzymania porządku i czystości placów i ulic; 

10) utworzenia linii komunikacji miejskiej; 

11) organizacji ruchu drogowego w mieście; 

12) remontów ulic i chodników. 

 

Biuro Rady Miasta Lublin w okresie sprawozdawczym zarejestrowało 93 skargi, które 

wpływały od mieszkańców Lublina lub też zostały przekazane przez inne organy 

(np. Wojewodę Lubelskiego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Kancelarię Prezesa Rady 

Ministrów) do załatwienia wg właściwości. 

Skargi na Prezydenta Miasta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 

rozpatrywane były przez Radę Miasta. Natomiast skargi na inne podmioty przekazywane 

były do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. 



23 

 

Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady 
 

W latach 2010-2014 podczas trwania VI kadencji Rady Miasta  Lublin z możliwości 

spotkania z Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącymi skorzystało  240 osób. 

Mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń oraz rad 

dzielnic zgłaszali się z prośbą o interwencję i pomoc w  wielu  ważnych dla nich sprawach, 

takich jak: potrzeba  budowy lub remontu dróg, chodników, budowy placów zabaw, boisk 

sportowych, basenów, parkingów i termomodernizację  szkół oraz innych obiektów 

oświatowych. Były też prośby  o interwencję w sprawie zakłócania spokoju przez 

lokatorów poprzez niewłaściwe użytkowanie zajmowanych mieszkań, w sprawie poprawy 

bezpieczeństwa. Mieszkańcy wnioskowali o zwiększenie częstotliwości środków 

komunikacji miejskiej oraz organizacji nowych przystanków. 

Liczna grupa mieszkańców zwracała się z prośbą o poparcie ich starań w sprawie 

otrzymania lokalu socjalnego lub komunalnego z zasobów gminy.  

Wielu mieszkańców prosiło o przyspieszenie procedury związanej ze zmianą planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz o przekwalifikowanie działek rolnych na 

budowlane. Na dyżury zgłaszały się także osoby, które chciały podzielić się wnioskami 

i spostrzeżeniami dotyczącymi funkcjonowania placówek podległych miastu.  

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta kierowali pisma interwencyjne 

do Prezydenta  Miasta i jego Zastępców. W ciągu trwania kadencji wystosowano do 

Prezydenta 130 pism. Część spraw zostało załatwionych pomyślnie.  
 

 

Biuro Rady Miasta Lublin 

 

Biuro Rady Miasta Lublin w okresie sprawozdawczym na bieżąco służyło pomocą 

radnym w pełnieniu ich mandatów. Zapewniło obsługę kancelaryjno-techniczną 45 sesji 

Rady Miasta (46 posiedzeń). Pracownicy Biura obsługiwali również posiedzenia stałych 

komisji Rady, których w sumie odbyło się 570. 

Biuro Rady na bieżąco przygotowywało materiały i dokumenty na sesje oraz 

posiedzenia komisji Rady Miasta. Korespondencję w tej materii wysyłano zarówno do 

radnych, jak również do prezydenta miasta i jego zastępców, dyrektorów wydziałów Urzędu 

Miasta, dyrektorów jednostek organizacyjnych miasta, dyrektorów przedsiębiorstw 

komunalnych, przewodniczących rad i zarządów osiedli, posłów i senatorów województwa 

lubelskiego, mediów lokalnych. Biuro prowadziło rejestr uchwał Rady Miasta i interpelacji 

radnych, organizowało i obsługiwało różnego rodzaju spotkania związane z Radą Miasta, 

współpracowało na bieżąco z radami dzielnic i wydziałami Urzędu Miasta Lublin. Ponadto 

zajmowano się zamieszczaniem w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej 

Urzędu Miasta różnego rodzaju informacji i dokumentów dotyczących radnych, Rady Miasta, 

jej komisji i organów. W trakcie trwania VI kadencji Rady Miasta Lublin do sekretariatu Biura 

Rady, do dnia 12 listopada 2014 r., wpłynęło 8187 pism – wysłano natomiast 9500 pism. 
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Praca w komisjach Rady Miasta 

W sumie podczas 588 posiedzeń komisji stałych i doraźnych przedstawiono 3.938 

opinii i wystosowano 554 wnioski do zmiany bądź uchylenia uchwał. Ponadto, Komisja Re-

wizyjna przeprowadziła 5 kontroli, rozpatrzyła 39 skarg i 16 wezwań, a Komisja Inwentary-

zacyjna sporządziła 11 spisów inwentaryzacyjnych, na podstawie których miasto Lublin 

przejęło od Skarbu Państwa 119 nieruchomości. 

Frekwencja radnych na posiedzeniach komisji wyniosła ponad 90%. Niektóre 

z komisji przedstawiły w swoich sprawozdaniach wytyczne dla pracy komisji następnej ka-

dencji. Obraz pracy wszystkich komisji zawarty jest w szczegółowych sprawozdaniach 

poszczególnych komisji, które zamieszczono w kolejności alfabetycznej w dalszej części 

niniejszego sprawozdania. 

 

Statystyczne podsumowanie prac komisji stałych i doraźnych Rady 

Komisja: posiedzenia opinie wnioski 

Budżetowo-Ekonomiczna 81 769 171 

ds. Rodziny 57 414 59 

Gospodarki Komunalnej 56 721 26 

Inwentaryzacyjna 11 
 11 spisów inwentaryzacyjnych  

( 119 przejętych nieruchomości) 

Kultury i Ochrony Zabytków 55 315 41 

Oświaty i Wychowania 56 415 74 

Rewizyjna 46 
5 kontroli,  42 skargi,  

16 wezwań, 40 wniosków 

Rozwoju Miasta, Urbanistyki  

i Ochrony Środowiska 
55 667 84 

Samorządności i Porządku Publicznego 54 226 21 

Sportu, Turystyki i Wypoczynku 56 133 46 

Zdrowia i Pomocy Społecznej 51 219 31 

ds. Budżetu Obywatelskiego (8 maja 

2014 - 31 października 2014) 
5 1 1 

Statutowa (27 stycznia 2011 - 6 września 

2012) 
5 

propozycje zmian do Statutu 

Miasta Lublin 

W SUMIE: 588 3.938 554 
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Składy osobowe stałych komisji Rady Miasta Lublin  

(stan na koniec VI kadencji) 
 

 

Komisja  Budżetowo–Ekonomiczna: Komisja Gospodarki Komunalnej 

1. Jacek Bednarczyk – Przewodniczący 
2. Elżbieta Dados 
3. Zdzisław Drozd 
4. Wojciech Krakowski 
5. Michał Krawczyk 
6. Jadwiga Mach 
7. Stanisław Podgórski 
8. Krzysztof Siczek 
9. Beata Stepaniuk- Kuśmierzak 

10. Sylwester Tułajew – Wiceprzewodniczący 
11. Mateusz Zaczyński 

1. Leszek Daniewski – Przewodniczący 
2. Zdzisław Drozd 
3. Jan Gąbka 
4. Dariusz Jezior 
5. Piotr Kuty 
6. Jan Madejek 
7. Jarosław Pakuła 
8. Małgorzata Suchanowska 
9. Marta Wcisło 

Komisja 
Inwentaryzacyjna 

Komisja Kultury 
i Ochrony Zabytków 

  1.  Marek Jakubowski 
  2.  Zbigniew Jurkowski 
  3.  Piotr Kuty 
  4.  Jan Madejek – Przewodniczący 
  5.  Elżbieta Mroczkowska 
  6.  Mieczysław Ryba 
  7. Krzysztof Siczek 
  8. Beata Stepaniuk- Kuśmierzak 
  9. Zbigniew Targoński 

1. Mariusz Banach 
2. Zbigniew Jurkowski 
3. Michał Krawczyk 
4. Piotr Kuty 
5. Zbigniew Ławniczak - Wiceprzewodniczący 
6. Elżbieta Mroczkowska 
7. Marcin Nowak – Przewodniczący 
8. Jarosław Pakuła 
9. Marcin Pogorzałek 

10. Małgorzata Suchanowska 
Mateusz Zaczyński 

Komisja Oświaty i Wychowania Komisja Rewizyjna 

1. Mariusz Banach – Przewodniczący 
2. Elżbieta Dados 
3. Leszek Daniewski 
4. Zdzisław Drozd 
5. Marek Jakubowski 
6. Wojciech Krakowski - Wiceprzewodniczący 
7. Zbigniew Ławniczak 
8. Jadwiga Mach 
9. Mieczysław Ryba 

10. Zbigniew Targoński 
11. Sylwester Tułajew 

1. Elżbieta Dados 
2. Piotr Dreher - Wiceprzewodniczący 
3. Zdzisław Drozd – Przewodniczący 
4. Zbigniew Jurkowski 
5. Piotr Kuty 
6. Jan Madejek 
7. Marcin Pogorzałek 
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Komisja Rozwoju Miasta, 
Urbanistyki i Ochrony Środowiska 

Komisja Samorządności i Porządku  
Publicznego 

1. Mariusz Banach 
2. Jacek Bednarczyk 
3. Jan Gąbka 
4. Marek Jakubowski – Przewodniczący 
5. Dariusz Jezior 
6. Michał Krawczyk 
7. Stanisław Podgórski 
8. Małgorzata Suchanowska 
9. Marta Wcisło - Wiceprzewodnicząca 

 

1. Jan Gąbka 
2. Dariusz Jezior – Wiceprzewodniczący 
3. Zbigniew Jurkowski – Przewodniczący 
4. Zbigniew Ławniczak 
5. Jadwiga Mach 
6. Elżbieta Mroczkowska 
7. Jarosław Pakuła 
8. Tomasz Pitucha 
9. Zbigniew Targoński 

10. Sylwester Tułajew 
11. Mateusz Zaczyński 

Komisja ds. Rodziny Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku 

1. Piotr Dreher 
2. Zbigniew Jurkowski 
3. Jadwiga Mach – Przewodnicząca 
4. Marcin Nowak 
5. Tomasz Pitucha 
6. Marcin Pogorzałek 

1. Jacek Bednarczyk 
2. Leszek Daniewski 
3. Piotr Dreher 
4. Zdzisław Drozd – Wiceprzewodniczący 
5. Zbigniew Jurkowski 
6. Zbigniew Ławniczak 
7. Tomasz Pitucha 
8. Marcin Pogorzałek 
9. Krzysztof Siczek 

10. Beata Stepaniuk- Kuśmierzak – Przewodnicząca 

Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej 

 
 
 

  1.  Elżbieta Dados – Przewodnicząca 
  2.  Piotr Dreher 
  3.  Wojciech Krakowski 
  4.  Marcin Nowak 
  5.  Jarosław Pakuła 
  6.  Stanisław Podgórski 
  7.  Mieczysław Ryba 
  8.  Marta Wcisło 

 

 

Składy osobowe komisji doraźnych Rady Miasta 

 

Komisja Statutowa została powołana przez Radę Miasta Lublin uchwałą 

nr 45/V/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.  W skład Komisji wchodzili radni: 

 

1. Leszek Daniewski 

2. Piotr Dreher 

3. Piotr Kowalczyk 

4. Wojciech Krakowski 

5. Jan Madejek 
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6. Krzysztof Siczek 

7. Zbigniew Targoński 

8. Sylwester Tułajew - Przewodniczący 

Komisja zakończyła swoją działalność w dniu 6 września 2012 r.  

 

Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego została powołana przez Radę Miasta 

Lublin uchwałą nr 1054/XL/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. W jej skład wchodzili radni: 

1. Jacek Bednarczyk 

2. Leszek Daniewski  

3. Piotr Dreher 

4. Zdzisław Drozd 

5. Zbigniew Jurkowski 

6. Michał Krawczyk - Przewodniczący  

7. Zbigniew Ławniczak 

8. Jadwiga Mach 

9. Jan Madejek 

10. Jarosław Pakuła 

11. Tomasz Pitucha 

12. Krzysztof Siczek – Wiceprzewodniczący 

Zgodnie z ww. uchwałą Komisja zakończyła swoją działalność w dniu 

31 października 2014 r.  

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Lublin 

/-/ Piotr Kowalczyk 
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SPRAWOZDANIA KOMISJI STAŁYCH RADY MIASTA LUBLIN 

VI KADENCJI (2010-2014) 
 

 

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowo – Ekonomicznej 

w VI kadencji Rady Miasta Lublin (2010-2014) 
 

Skład komisji został wybrany uchwałą nr 9/III/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 

13 grudnia 2010 r. w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Lublin, 

z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, Inwentaryzacyjnej. W skład Komisji Budżetowo-

Ekonomicznej weszli: Jacek Bednarczyk, Elżbieta Dados, Zdzisław Drozd, Wojciech 

Krakowski, Michał Krawczyk, Jadwiga Mach, Stanisław Podgórski, Krzysztof Siczek, Beata 

Stepaniuk - Kuśmierzak, Sylwester Tułajew  oraz Mateusz Zaczyński. 

Przewodniczący Komisji – Jacek Bednarczyk- został powołany uchwałą 

nr 10/III/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wyboru 

przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, 

Inwentaryzacyjnej. Natomiast na posiedzeniu w dniu 17 grudnia  radnego Sylwestra 

Tułajewa wybrano na Wiceprzewodniczącego Komisji. Na pierwszym posiedzeniu w dniu 

17 grudnia 2010 r. ustalono stały termin posiedzeń Komisji Budżetowo-Ekonomicznych 

wtorek, godz.17.00. 

W omawianym okresie, od chwili rozpoczęcia pracy (17 grudnia 2010 r.) do końca 

kadencji, Komisja odbyła 81 posiedzeń. 

Działalność merytoryczna opierała się na rocznym planie pracy zatwierdzonym 

przez Radę Miasta. Poza tym Komisja zajmowała się sprawami wynikającymi z bieżącej 

działalności, tj. rozpatrywała sprawy kierowane przez: Prezydenta, Przewodniczącego 

Rady Miasta, Komisje Rady, radnych, rady osiedli i mieszkańców. 

 

W pracach Komisji dominowały następujące zadania: 

 rozpatrywanie i opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta, w tym 

przygotowanie projektu budżetu miasta na rok 2011, 2012, 2013, 2014 oraz 

prace nad przygotowaniem projektu budżetu na rok 2015, analiza i ocena 

okresowych informacji i rocznego sprawozdania z wykonania budżetu za rok 

2010, 2011, 2012, 2013,2014 oraz okresowych informacji z wykonania budżetu 

za rok 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 

 opiniowanie wniosków o obniżenie partycypacji mieszkańców w kosztach 

inwestycji realizowanych przy ich udziale, 

 opiniowanie wniosków w sprawie zmiany warunków najmu lokali użytkowych, 

 analiza działalności finansowej spółek miejskich. 

 Zapoznanie się z działaniami Prezydenta miasta Lublin w sprawie pozyskiwania 

środków spoza budżetu miasta. 
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Opiniowaniu projektów uchwał, jako podstawowemu zadaniu poświęcono najwięcej 

czasu. Łącznie w okresie sprawozdawczym Komisja zaopiniowała 769  projektów uchwał, 

wnosząc do niektórych uwagi, wnioski, czy poprawki. Szczególnie dużo czasu i uwagi 

Komisja poświęciła ukształtowaniu projektów budżetu miasta, tj. na rok 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014. Powyższemu zadaniu Komisja poświęcała po kilka posiedzeń (m.in. odbywały 

się spotkania z przewodniczącymi stałych komisji RM, spotkania zorganizowane przez 

Przewodniczącego RM z Prezydentem i Skarbnikiem Miasta). 

W ciągu kadencji Komisja odbyła 7 posiedzeń wyjazdowych podczas których 

zapoznała się z profilem działalności oraz sytuacją finansową oraz ich kondycją: 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Lublinie, Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lublinie, Lubelskiego 

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Lublinie. Zarządu Transportu Miejskiego 

w Lublinie. 

Kolejnym zadaniem było rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgodnie 

z kompetencjami Komisji. W sumie Komisja zaopiniowała 403 wnioski, 29 poprawek. 

Komisja, starając się wpływać na istotne sprawy miasta skierowała łącznie 

150 wniosków i 11 poprawek dotyczące różnych dziedzin oraz 10 dezyderatów. Wnioski te 

i dezyderaty składane były w wyniku rozpatrywania konkretnych projektów uchwał, pism 

czy informacji. 

 Na zakończenie należy podkreślić, iż podjęcie ostatecznego stanowiska w każdej 

sprawie poprzedzało wysłuchanie przedstawicieli wnioskodawców. Ze strony Prezydenta 

zapraszani byli na posiedzenia Komisji – w celu złożenia stosownych wyjaśnień odnośnie 

poszczególnych projektów uchwał: Prezydent Miasta Lublin, Zastępcy Prezydenta Miasta 

Lublin, dyrektorzy poszczególnych wydziałów UM i jednostek podległych 

Prezydentowi Miasta. 

 

Przewodniczący Komisji 

/-/ Jacek Bednarczyk 
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Sprawozdanie 

z działalności Komisji ds. Rodziny 

w VI kadencji Rady Miasta  Lublin (2010-2014) 
  

Uchwałą Rady Miasta nr 9/III/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie składów 

osobowych komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej 

i Inwentaryzacyjnej  Rada Miasta Lublin VI kadencji  powołała w skład  Komisji 

ds. Rodziny radnych: 

 p. Piotra Drehera, 

 p. Zbigniewa Jurkowskiego, 

 p. Jadwigę Mach, 

 p. Marcina Nowaka, 

 p. Tomasza Pituchę , 

 p. Marcina Pogorzałka 

Także w dniu 13 grudnia 2010 r.  uchwałą nr 10/III/2010 w sprawie wyboru 

przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej 

i Inwentaryzacyjnej, Rada Miasta wybrała Przewodniczącą Komisji, którą  została 

radna Jadwiga Mach. Komisja obradowała w niezmienionym składzie przez cały okres 

trwania kadencji. 

W okresie sprawozdawczym Komisja ds. Rodziny  odbyła 57 posiedzeń, w tym 

3 wyjazdowe. Podczas posiedzeń Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała 44 projektów 

uchwał - w tym projekty budżetu na kolejne lata. Komisja zgłosiła 51 wniosków 

i 8 dezyderatów do omawianych  projektów, niektóre wnioski i dezyderaty zostały 

uwzględnione przez Prezydenta Miasta w autopoprawce.   

Frekwencja członków komisji na posiedzeniach komisji w omawianym okresie wynosiła: 

w 2010/2011 – 97,20%, w 2012 – 100%, w 2013 – 94,45%, w 2014 – 98,48 %. 

Statut Miasta Lublin przyjęty uchwałą nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 

24 lutego 2005r.,  (z późn. zmianami) w załączniku nr 5 określa przedmiot działania 

komisji  stałych Rady, w tym Komisji ds. Rodziny. Przedmiotem działania Komisji jest 

 w szczególności: 

1) Rozpatrywanie projektów uchwał i przedkładanie Radzie stanowiska 

w sprawach dotyczących rodziny w szczególności: 

a) ośrodków adopcyjnych, domów pomocy społecznej; 

b) budżetu i jego zmian. 

2) Analizowanie uzyskanych informacji o sytuacji rodzin i opracowywanie na ich 

podstawie wniosków do Rady. 

3) 3) Opiniowanie działań z zakresu pomocy społecznej prowadzonej przez 

Miasto Lublin. 

4) Uczestnictwo przedstawicieli komisji w pracach Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej. 
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5) Opiniowanie programów w zakresie zwalczania patologii społecznych oraz 

walki z bezrobociem, ocena realizacji tych programów. 

6) Współpraca z różnymi organizacjami w zakresie kształtowania właściwych 

postaw w rodzinie. 

7) Współpraca z Komisjami w sprawach związanych z zadaniami komisji. 

Realizując zadania przypisane Komisji w Statucie Miasta Komisja zajmowała się 

następującymi sprawami: 

Rozpatrując w dniu 19 .04.2011 r projekt zmian uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie 

zmiany uchwały nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r. 

w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego, 

zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie Komisja zgłosiła 2  wnioski  : 

 wniosek o umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym korzystanie z bezpłatnego 

przejazdu komunikacją miejską na dodatkowe zajęcia edukacyjne 

organizowane przez placówki oświatowe oraz 

 wniosek o poszerzenie uprawnień do korzystania z biletów rodzinnych dla ro-

dzin wielodzietnych posiadających  troje i czworo dzieci. 

Pierwszy wniosek został uwzględniony przez Prezydenta w autopoprawce. 

Po raz kolejny, na posiedzeniu w dniu  23.05.2011 r. Komisja wnioskowała do Pre-

zydenta Miasta  o zmianę  uchwały nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 

18 czerwca 2009r w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego trans-

portu zbiorowego, zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, zmienionej 

uchwałą nr 938/XXXVIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2010r, uchwałą 

nr 1002/XL/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2010 oraz uchwałą nr 98/IX/2011 

Rady Miasta Lublin  z dnia 21 kwietnia 2011 r., polegającą na poszerzeniu uprawnień do 

korzystania z biletu rodzinnego dla rodzin z czworgiem i więcej dzieci oraz o wydawanie 

każdemu z członków rodziny jednego egzemplarza biletu, co ułatwi możliwość korzystania 

z biletu całej rodzinie. Rada Miasta Lublin przyjęła poprawkę powyższej treści  na sesji 

w dniu 22 grudnia 2011 r. 

Na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2013 r. w związku z informacją od rodziców 

korzystających  z biletu rodzinnego o wysokiej  opłacie manipulacyjnej w przypadku nie 

okazania biletu rodzinnego przez jednego z członków rodziny  podczas korzystania 

z komunikacji miejskiej, komisja zgłosiła dezyderat  do Prezydenta Miasta o zmianę 

uchwały nr 762XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin  z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie opłat 

za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego, zlecane przez 

Zarząd Transportu Miejskiego  w Lublinie (z późn. zmianami) w taki sposób, aby zapewnić 

osobom korzystającym z biletu rodzinnego prawo do złożenia reklamacji. Propozycja  

zmiany uchwały została przyjęta przez Prezydenta Miasta  i Radę Miasta Lublin podczas 

sesji  w dniu 21.03.2013 r. 

W dniu 21 marca 2011 r. Komisja rozpatrywała pismo Komisji Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych, w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/465/93 Rady Miejskiej 

w Lublinie z dnia 8 lipca 1993 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Lublina 

miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, ustalenia liczby 

punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych  do 

spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie ustalenia czasu pracy placówek 

handlowych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych  z późn. zmianami. 

 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w piśmie wskazywała konieczność 

podjęcia działań w celu uaktualnienia rozwiązań prawnych  i dostosowania zapisów 

uchwały Rady Miasta do istniejących okoliczności w zakresie dostępności alkoholu. 

W dniu 6.12.2011 r. po zapoznaniu się z projektami Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  i Wydziału Spraw Administracyjnych. Komisja ds. Rodziny skupiła się nad 

dopracowaniem zapisów projektu uchwały przygotowanego przez Wydział Spraw 

Administracyjnych.   Projekt uchwały został skierowany pod obrady XIX sesji Rady Miasta 

Lublin w dniu 29 marca 2012r.,ale został zdjęty z porządku sesji pismem Prezydenta 

Miasta z dnia 27 marca. Prezydent uzasadnił zdjęcie projektu uchwały potrzebą dalszych 

konsultacji ze środowiskami gospodarczymi, które sygnalizowały potrzebę szczegółowego 

zapoznania się z zapisami projektu uchwały. Komisja ds. Rodziny kilkakrotnie później  

wnioskowała do Prezydenta o skierowanie ww. projektu uchwały pod obrady Rady Miasta, 

ale bezskutecznie. W odpowiedzi na wnioski w sprawie skierowania projektu uchwały pod 

obrady Rady Miasta Komisja otrzymała pismo informujące, że propozycje zawarte 

w projekcie uchwały spotkały się z negatywną oceną przedsiębiorców, którzy obawiają 

się, że po wprowadzeniu w życie proponowanych zapisów wielu z nich straci zezwolenia 

na sprzedaż napojów alkoholowych, co oznacza likwidację miejsc pracy. 

Rozpatrując w dniu 28.03.2011 r.  projekt uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie 

zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz 

uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin Komisja 

zwróciła się z prośbą do Prezydenta Miasta o zainteresowanie doktorantów studiów 

humanistycznych (np. socjologii, pedagogiki) problematyką rodzin i młodzieży naszego 

miasta. Komisja ds Rodziny  widząc potrzebę opracowania raportu o rodzinie, 

z uwzględnieniem sytuacji rodzin wielodzietnych i eurosierot proponowała zgłoszenie 

promotorom tematów, którymi władze miasta są zainteresowane lub sprecyzowanie ich 

w regulaminie przyznawania stypendium naukowego. 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 23.05.2011r. Komisja wysłuchała prezentacji 

p. dr Zofii Zaorskiej, realizującej projekt pod nazwą „Szkoła super babci”. Pani doktor, or-

ganizatorka pierwszej takiej szkoły w Polsce poinformowała Komisję, o  głównym zadaniu 

szkoły, którym jest zagospodarowanie czasu wolnego babciom. Pod nadzorem prowadzą-

cych projekt babcie zdobywają  wiedzę i umiejętności w zakresie organizacji czasu wolne-

go wnukom, którymi się opiekują. Szkoła uczy w ten sposób pozytywnej komunikacji w ro-

dzinie i pozwala na  zdobycie  umiejętności rozwiązywania konfliktów. 
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W 2012 roku Komisja kilkakrotnie zajmowała się trudną sytuacją rodzin wielodziet-

nych, w związku ze zniesieniem ulg za pobyt dzieci w przedszkolu. W posiedzeniu Komisji 

ds. Rodziny uczestniczyli rodzice zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych Trzy 

Plus  oraz przedstawiciele Rad Rodziców, którzy  zwracali się z prośbą o przywrócenie ulg 

w opłatach. Komisja uznając za zasadne argumenty przywołane przez rodziców wniosko-

wała do Pana Prezydenta o rozważenie możliwości udzielenia pomocy rodzinom wielo-

dzietnym poprzez wprowadzenie ulg w opłatach za pobyt w przedszkolu. W dniu 

15.10.2012r. podczas dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały 

nr 141//2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez 

Miasto Lublin i uchwały nr 262/XV/2011 z dnia 24 listopada w sprawie zmiany uchwały 

nr 141/XI/ z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli 

prowadzonych przez Miasto Lublin komisja zgłosiła wniosek, aby ulga na każde  dziecko 

z rodziny wielodzietnej  uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Miasto Lublin 

wynosiła 70%. Komisja wyraziła opinię, że przyjęcie tej ulgi będzie dla rodzin znaczącą 

pomocą finansową  i jednocześnie realizacją polityki prorodzinnej miasta. Ostatecznie Ra-

da Miasta przyjęła następujące ulgi w odpłatności dla rodziny wielodzietnej: 50% na jedno 

dziecko, na dwoje dzieci - na pierwsze 20%, na drugie 80 %, na troje dzieci – pierwsze 

20%, drugie 80%, trzecie  i kolejne 100%. 

Komisja w omawianym okresie czynnie uczestniczyła w pracach nad przyjęciem 

uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Lublin Programu „Rodzina Trzy Plus”. 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 19 marca 2012r Komisja zapoznała się z katalogiem pro-

pozycji ulg  i zwolnień oferowanych przez jednostki organizacyjne podległe urzędowi. Ko-

misja zwróciła uwagę na zapis, które ograniczały możliwość korzystania z proponowanych 

usług ze względu na określenie wieku, liczby dzieci, terminu i czasu korzystania z usługi.  

Zwróciła się też z prośbą do dyrektorów placówek i szkół obecnych na posiedzeniu aby 

proponowane przez nich ulgi dotyczyły całej rodziny. W 2014 roku Komisja kilkakrotnie sy-

gnalizowała konieczność rezygnacji z wydawania Karty Dużej Rodziny co rok. Komisja 

uzyskała zapewnienie, że od 2015 r. będą wprowadzenie karty dla rodziców na czas nieo-

kreślony, dzieciom przysługiwać będą do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania 

nauki do 25 roku życia, dzieciom niepełnosprawnym  karta  będzie przysługiwała nieza-

leżnie od wieku. 

Na posiedzeniu w dniu 19 marca 2012r Komisja wysłuchała informacji o przebiegu 

realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2011-2015, przyjętego uchwałą Rady Miasta Lu-

blin Nr 176/XIII/2011 w dniu 8.09.2011 r.  

Komisja zwróciła się z prośbą do przedstawiciela Policji obecnego na posiedzeniu 

Komisji, aby zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. 

w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” poli-

cjanci uczestniczący po raz drugi w interwencji związanej z przemocą domową zakładali 
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sprawcom Niebieską Kartę, a  w przypadku nadużywania alkoholu przez sprawcę prze-

mocy, kierowali wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto 

radni zwrócili się do przedstawicieli z Policji  z prośbą  o kierowanie wniosków  o ukaranie 

sprawcy przemocy za znęcanie się nad rodziną   w przypadku wielokrotnych interwencji. 

Zdaniem Komisji takie działania pozwolą  zatrzymać przemoc. 

W 2012 roku do Komisji wpłynęły pisma mieszkańców zainteresowanych uzyska-

niem dotacji na prowadzenie niepublicznego domu dziecka i żłobka. Mieszkańcy zostali 

szczegółowo poinformowani o zasadach ubiegania się o dotację oraz o przepisach prawa 

regulujących te zagadnienia. Na posiedzeniach w dniach  22 września oraz 13 październi-

ka  2014 roku Komisja  rozpatrywała pismo rodziców dzieci uczęszczających do żłobków 

niepublicznych w sprawie wsparcia finansowego z budżetu miasta w 2015 r. Po wysłucha-

niu rodziców i przedstawicieli właścicieli żłobków niepublicznych  Komisja zgłosiła dezyde-

rat do Prezydenta Miasta o zabezpieczenie w projekcie budżetu 2015 r środków finanso-

wych umożliwiając w ten sposób dotację w wys.450 zł m-nie na dziecko  korzystające 

z opieki w żłobku niepublicznym. 

W omawianym okresie Komisja odbyła 3 posiedzenia wyjazdowe, 

 15.11.2011 udała się z wizytacją do Hospicjum Małego Księcia w Lublinie 

usytuowanego przy ul. Lędzian 49, 

 12.12.2012 wizytowała Ośrodek wsparcia dla rodzin z dzieckiem 

niepełnosprawnym przy ul. Zbożowej 22 prowadzonym przez Fundację Dom 

Dzieci Benjamin w Lublinie, 

 5.06.2014 – wizytowała Żłobek  nr 8 przy ul. Nałkowskich 102. 

Komisja uzyskała informacje na temat funkcjonowania  ww. placówek. 

W dniu 06.12.2011r.  Komisja uzyskała informację dotyczącą  działań miasta Lublin 

na rzecz osób starszych. Pani Ewa Dados, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin  do 

Spraw Seniorów oraz p. Stanowska Małgorzata, Przewodnicząca Społecznej Rady 

Seniorów przedstawiły  plan  działań podejmowanych na rzecz seniorów. Panie 

poinformowały, że będą inicjowane przedsięwzięcia zmierzające do poprawy warunków 

życia seniorów poprzez aktywizację społeczną i integrację, monitorowanie ich potrzeb, 

podejmowane będą  działania zmierzające do wykorzystania potencjału ludzi starszych na 

rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym  w zakresie kultury, edukacji  i rekreacji. Pani Ewa 

Dados Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin do Spraw Seniorów poinformowała 

o potrzebie opracowania długoletniej strategii działań na rzecz seniorów, co umożliwi  

miastu korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania podczas realizacji zadań 

wynikających ze strategii. 

Na posiedzeniu Komisji w dniu 2 września 2013r podczas rozpatrywania projektu 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 r. Komisja zgłosiła dezyderat 

o wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz parkingu na 20 miejsc 

postojowych przy Szkole Podstawowej nr 30. 
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W związku z interwencjami rodziców uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego przy ul. Hirszfelda w sprawie montażu windy w szkole, Komisja 

uzyskała informację od Prezydenta Miasta, że z uwagi na wysokie koszty 

przeprowadzenia adaptacji dotychczas zajmowanego budynku w planie jest przeniesienie 

szkoły na ul. Wyścigową 3, gdzie już są zainstalowane 2 windy. 

Na posiedzeniu komisji w dniu 26 czerwca 2013 r Komisja zapoznała się 

z projektem „Pogranicze Równych Szans” realizowanym przez Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” W posiedzeniu uczestniczyli również 

rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy zwrócili się z prośbą do władz miasta 

o utworzenie  w Lublinie Centrum Wczesnej Interwencji świadczące specjalistyczne 

wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. 

Podczas omawiania projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali 

mieszkalnych Komisja zgłosiła dezyderat w sprawie wprowadzenia do projektu uchwały 

zapisu umożliwiającego rodzinom wielodzietnym wykup mieszkań o powierzchni 

użytkowej 80 m2 i większych  z zastosowaniem warunków i stawek bonifikaty określonych 

w projekcie uchwały. Rada Miasta w dniu14 marca 2014 r podjęła uchwałę, która pozwala 

rodzinom wielodzietnym zakup zajmowanych mieszkań. 

Oprócz rozpatrywania i opiniowania projektów uchwał Rady Miasta kierowanych 

przez Przewodniczącego Rady, Komisja  w czasie trwania VI kadencji opiniowała lub 

przyjmowała do wiadomości  niżej wymienione dokumenty: 

 informacje z wykonania budżetu miasta, 

 założenia do projektu budżetu miasta,  

 sprawozdania z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 

 sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów  Alkoholowych, 

 sprawozdania z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

 sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Lublin, 

 sprawozdanie z realizacji działań w 2013 roku w ramach Programu Wsparcia 

i aktywizacji Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2013-2015, 

 sprawozdania z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lubli-

nie, 

 sprawozdania z pracy Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 

 sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej na terenie Miasta Lublin w 2013 roku oraz przedstawienie potrzeb 

związanych z realizacją zadań z tego zakresu, 

 informacje o gospodarowaniu zasobami mieszkaniowymi Gminy Lublin, 

 informacje Prezydenta Miasta Lublin o realizacji Programu Zapobiegania Prze-

stępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego 
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- „Bezpieczny Lublin” oraz  działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeń-

stwa mieszkańców, 

 sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie w zakresie 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Lubelskiego Powiatu Grodz-

kiego, 

 sprawozdania  z działalności Straży Miejskiej Miasta Lublin, 

 informacje o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie mia-

sta Lublin,  

 informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeń-

stwa sanitarnego Miasta Lublin w roku 2013, 

 -sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 

miasta Lublin w roku 2013. 

Członkowie Komisji aktywnie uczestniczyli w konferencjach i sympozjach na 

których poruszano tematy związane z rodziną. Pani Jadwiga Mach Przewodnicząca 

komisji i radny Tomasz Pitucha uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji „Polska dla 

Rodziny, Karta Dużej Rodziny w miastach i gminach”, która odbyła się 26 września 2011 r. 

w Warszawie pod patronatem i z udziałem Bronisława Komorowskiego, Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. Radny Tomasz Pitucha uczestniczył 16.12.2013 r. w Forum dla 

Rodziny organizowanym przez Ministerstwo Edukacji w Lubelskim Parku Naukowo 

Technologicznym. Podczas Forum dla Rodziny radny Piotr Dreher był uczestnikiem 

panelu dyskusyjnego pt. „Wsparcie dla rodzin w zakresie żywienia i zdrowego trybu życia 

dzieci i rodzin”. 

Radny Marcin Pogorzałek przez cały okres trwania kadencji pracował w Społecznej 

Komisji Mieszkaniowej  działającej przy Wydziale Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta 

Lublin, a Przewodnicząca Komisji Jadwiga Mach w Komisji działającej przy Prezydencie 

Miasta Lublin zajmującej się analizą wniosków w sprawach osiedlenia się na terenie 

miasta Lublin, repatriantów z terenów azjatyckiej części byłego ZSRR. 

W dniach 11-13 kwietnia 2013 r na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta 

Lwowa przedstawiciele Komisji ds. Rodziny w osobach Przewodniczącej Komisji Jadwigi 

Mach oraz radnych:  Piotra Drehera i Marcina Pogorzałka uczestniczyli w posiedzeniu 

wspólnym komisji ds. społecznych rad miast Lublina i Lwowa. Celem wspólnego 

posiedzenia było omówienie sposobów rozwiązywania trudnych sytuacji w sferze 

społecznej – w szczególności pomocy paliatywnej oraz wymiana doświadczeń w ramach 

uprawnień ww. komisji. 

Podczas omawianego okresu Komisja  rozpatrywała  również pisma instytucji, 

organizacji i osób fizycznych zawierające prośby o pomoc w rozwiązaniu trudnych dla nich  

sytuacji. Po zapoznaniu się ze sprawą Komisja kierowała pisma do Prezydenta z prośbą 

o rozpatrzenie zgodnie z właściwością, określając jednocześnie swoje stanowisko w tej 

sprawie.  
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Podczas trwania VI kadencji Rady Miasta Lublin Komisja ds. Rodziny wielokrotnie 

zapraszała na posiedzenia Komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych 

działających na rzecz różnych środowisk społecznych, jak też osoby prywatne podejmując 

ważne tematy zgłaszane przez nich.  Komisja opiniowała działania Miasta Lublin 

z zakresu pomocy społecznej poprzez opiniowanie projektów uchwał przedkładanych 

Komisji, ale również wychodziła z inicjatywą zapraszając przedstawicieli MOPR do 

referowania wielu interesujących Komisję spraw społecznych. Corocznie Komisja 

zapraszała dyrektorów wydziałów UM, które zajmują się organizacją czasu wolnego dzieci 

i młodzieży podczas ferii zimowych oraz wakacji celem uzyskania informacji o stanie 

przygotowań. Wielokrotnie Komisja zgłaszała nowe propozycje i rozwiązania. 

Komisja rekomenduje Komisji ds. Rodziny VII kadencji Rady Miasta Lublin 

kontynuację działań w celu dalszego rozwoju polityki społecznej miasta, w tym : 

 Programu "Rodzina Trzy Plus", adresowanego do dużych rodzin, którego celem 

jest polepszenie warunków życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w 

dużych  rodzinach, 

 udzielanie dotacji dzieciom korzystającym z opieki w niepublicznych żłobkach do 

czasu zwiększenia liczby miejsc w żłobkach prowadzonych przez miasto, 

 wspieranie rodzin z wieloraczkami , 

 wspieranie osób niepełnosprawnych , 

 wspieranie osób korzystających z pomocy społecznej. 

 

 

Przewodnicząca Komisji 
/-/ Jadwiga Mach 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki Komunalnej 

VI kadencji Rady Miasta Lublin (2010-2014) 

 

Rada Miasta Lublin uchwałą nr 9/III/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie skła-

dów osobowych komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i In-

wentaryzacyjnej, powołała Komisję Gospodarki Komunalnej w składzie: 

1) Leszek Daniewski; 

2) Zdzisław Drozd; 

3) Jan Gąbka; 

4) Dariusz Jezior; 

5) Piotr Krzysztof Kuty; 

6) Jan Madejek; 

7) Jarosław Pakuła; 

8) Beata Stepaniuk; 

9) Marta Wcisło; 

10) Mateusz Zaczyński. 

Na jej przewodniczącego Rada Miasta Lublin w dniu 13 grudnia 2010 r. uchwałą 

nr 10/III/2010 r. w sprawie wyboru przewodniczących komisji stałych Rada Miasta wybrała 

radnego Leszka Daniewskiego. 

Zmiany w składzie Komisji przedstawiały się następująco: 

1) uchwałą nr 614/XXIV/2012 Rada Miasta wybrała do składu Komisji radną Małgo-

rzatę Suchanowską; 

2) uchwałą nr 670/XXVI/2012 Rada Miasta przyjęła rezygnację radnej Beata Stepa-

niuk oraz 

3) uchwałą nr 776/XXXI/2013 Rada Miasta przyjęła rezygnację radnego Mateusza 

Zaczyńskiego. 

Frekwencja na posiedzeniach Komisji wyniosła 93,18%. W okresie sprawozdawczym 

Komisja spotkała się na 56 posiedzeniach, na których rozpatrzyła i zaopiniowała 721 pro-

jektów uchwał. Komisja wystąpiła do Prezydenta Miasta Lublin z 17 wnioskami i 9 dezyde-

ratami oraz zapoznała się z 223 pismami skierowanymi do wiadomości Komisji od miesz-

kańców miasta, rad dzielnic oraz innych instytucji. 

Działalność Komisji opierała się na zapisach statutowych oraz corocznym planie pra-

cy i koncentrowała się głównie na opiniowaniu projektów uchwał. 

W posiedzeniach Komisji wielokrotnie uczestniczyły osoby zaproszone do referowa-

nia konkretnych zagadnień, które udzielały informacji na temat funkcjonowania miasta 

i poszczególnych jego działów w zakresie gospodarki komunalnej. 

Statutową działalność Komisji Gospodarki Komunalnej odzwierciedlają protokoły 

posiedzeń. Tematyka posiedzeń Komisji dotyczyła w szczególności: 

1) spraw budżetowych 
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Najważniejszymi dokumentami rozpatrywanymi w mijającej kadencji były coroczne 

projekty budżetu oraz projekty uchwał w sprawie jego zmian. Komisja zwracała 

szczególną uwagę na przewidziane do realizacji inwestycje oraz zadania miasta 

w zakresie gospodarki komunalnej. Członkowie Komisji zgłosili łącznie 91 wniosków do 

projektu budżetu dotyczących strategicznych zadań dla poszczególnych rejonów miasta, 

zgłaszanych radnym przez mieszkańców i rady dzielnic. 

2) infrastruktury drogowej, transportu i komunikacji 

Komisja wizytowała obiekty Portu Lotniczego Lublin, zapoznając się ze stanem 

bieżących prac, jak i poszczególnymi etapami jego realizacji. Tematem komisji 

wyjazdowych były  także m.in. inwestycje drogowe, w tym połączenie z miejską 

obwodnicą. W posiedzeniach wyjazdowych brali udział przedstawiciele wykonawców 

robót, przedstawiciele Zarządu Dróg i Mostów oraz Lubelskiego Oddziału Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

3) ochrona środowiska 

Komisja w czasie VI kadencji pracowała nad projektami uchwał Rady Miasta 

dotyczącymi wyboru metody opłaty, stawki tej opłaty oraz  terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, aktywizując mieszkańców 

Lublina do świadomego gospodarowania odpadami komunalnymi, m.in. poprzez 

wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów. 

4) infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej 

Komisja odbyła wyjazdowe posiedzenie w czasie którego wizytowała budowę 

stadionu. W trakcie jego wizji lokalnej radni wysłuchali informacji na temat dotychczas 

wykonanych prac. Zapoznali się też z planami zagospodarowania pomieszczeń budynku 

głównego, sposobem zagospodarowania przyległego terenu, jak też układem 

komunikacyjnym wokół stadionu. Członkowie Komisji wyrazili pozytywną opinię na temat 

sposobu prowadzenia oraz stanu zaawansowania prac. Komisja zapoznała się także, 

podczas wyjazdowego posiedzenia do siedziby Lubelskiego Klubu Jeździeckiego, z jego 

działalnością oraz zgłaszanymi problemami, jak również wysłuchała informacji o planach 

dotyczących tego obiektu. 

5) sprawy mieszkaniowe 

Komisja wielokrotnie omawiała sytuację mieszkaniową w Lublinie. Członkowie 

Komisji zwracali uwagę na niedoinwestowanie w zakresie budowy mieszkań komunalnych 

i socjalnych oraz wnioskowali o powiększenie substancji mieszkaniowej poprzez wykup 

mieszkań na rynku wtórnym. Na posiedzeniach Komisji poruszano także temat  

niewywiązywania się przez deweloperów z realizacji zawartych umów w zakresie 

infrastruktury drogowej. 
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W pracach Komisji nie było przypadków przerywania lub odraczania posiedzeń; 

wszystkie posiedzenia były prawomocne. W czasie 4 lat kadencji Komisja zrealizowała 

większość spraw ujętych w rocznych planach pracy zatwierdzonych przez Radę Miasta. 

Dalszy nadzór nad gospodarką komunalną miasta, w szczególności budową dróg,  

budownictwa komunalnego i nowych inwestycji miejskich Komisja powierza Komisji 

Gospodarki Komunalnej VII kadencji. 

W imieniu Komisji serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi oraz jego Zastępcom, 

Dyrektorom wydziałów i jednostek komunalnych miasta za współpracę w mijającej 

kadencji. 

Dziękuję mieszkańcom Lublina oraz radnym, niebędącym członkami Komisji, za 

czynny udział i obecność na naszych posiedzeniach. 

Szczególne słowa podziękowania kieruję do wszystkich radnych członków Komisji, 

której miałem zaszczyt przewodniczyć za  merytoryczną działalność, owocną współpracę 

i wykazywaną troskę o dobro naszego miasta. 

 

 
Przewodniczący Komisji 

/-/ Leszek Daniewski 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Inwentaryzacyjnej 

za okres VI kadencji Rady Miasta Lublin (2010-2014) 

 
 

Komisja została powołana uchwałą nr 5/III/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 13 grudnia 

2010 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej natomiast uchwałą nr 6/III/2010 r. 

Rady Miasta Lublin z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu Komisji 

Inwentaryzacyjnej wybrani zostali następujący radni: Marek Jakubowski, Zbigniew 

Jurkowski, Piotr Krzysztof Kuty, Jan Madejek, Elżbieta Mroczkowska, Mieczysław Ryba, 

Krzysztof Siczek, Zbigniew Targoński. W 2012 roku do Komisji dołączyła radna Beata 

Stepaniuk-Kuśmierzak (uchwała nr 614/XXIV/2012). 

Przewodniczącym komisji został wybrany radny Jan Madejek uchwałą nr 7/III/2010 

Rady Miasta Lublin z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji 

Inwentaryzacyjnej. 

W okresie sprawozdawczym Komisja jedenastokrotnie przedkładała Przewodniczące-

mu Rady Miasta Lublin Informację o nieruchomościach Skarbu Państwa opisanych na spi-

sach inwentaryzacyjnych od nr 180 do nr 190 z prośbą o umieszczenie  w porządku obrad 

sesji: 

 spis przejęte nieruchomości powierzchnia 

 nr 180 12 2,3116 ha 

 nr 181 9 3,0896 ha 

 nr 182 8 5,5717 ha 

 nr 183 12 3,2885 ha 

 nr 184 14 0,9927 ha 

 nr 185 11 0,5356 ha 

 nr 186 13 1,3994 ha 

 nr 187 8 4,6968 ha 

 nr 188 11 1,2219 ha 

 nr 189 14 3,7753 ha 

 nr 190 7 2,0580 ha 

Łącznie Gmina Miasto Lublin przejęła 119 działek o łącznej powierzchni 28,9411 ha, 

opisanych na 119 kartach inwentaryzacyjnych. 

Nieruchomości przejęte to: drogi i ulice, nieruchomości (lub ich części) zabudowane 

budynkami użytkowymi lub garażami, zasoby gruntów oraz inne różne tereny. 

 

 
 
 

Przewodniczący Komisji 
/-/ Jan  Madejek 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury i Ochrony Zabytków 

VI kadencji Rady Miasta Lublin (2010 – 2014) 
 

 
Komisja Kultury i Ochrony Zabytków rozpoczęła pracę 17 grudnia 2010 roku 

w składzie: Marcin Nowak – przewodniczący Komisji, Zbigniew Ławniczak – 

wiceprzewodniczący, Mariusz Banach, Elżbieta Dados, Zbigniew Jurkowski, Michał 

Krawczyk, Piotr Kuty, Elżbieta Mroczkowska, Marcin Pogorzałek, Małgorzata 

Suchanowska, Mateusz Zaczyński. W trakcie kadencji Komisję opuściła radna Elżbieta 

Dados (23.05.2013 r.), a do składu dołączył radny Jarosław Pakuła (27.06.2013 r.). 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 55 posiedzeń, które odbywały się 

z udziałem zaproszonych gości: Prezydenta Miasta, jego zastępców, dyrektorów Urzędu 

Miasta oraz osób zainteresowanych poruszanymi tematami, bądź zwracającymi uwagę 

Komisji na ważne zagadnienia z dziedziny kultury i ochrony zabytków. 

Podstawowym z realizowanych zadań było rozpatrywanie i opiniowanie projektów 

uchwał Prezydenta miasta i radnych, w sprawach związanych z budżetem miasta i 

zakresem działania Komisji. W omawianym okresie Komisja sformułowała 25 wniosków, 

16 dezyderatów i wydała 315 opinii, w tym 50 w sprawach związanych z nazewnictwem 

miejskim. 

Komisja rozpatrywała i opiniowała, zgłoszone przez Przewodniczącego Rady 

Miasta, kandydatury członków Komisji Nagrody Artystycznej Miasta Lublina oraz Komisji 

Nagrody Miasta Lublina za upowszechnianie kultury, a także była reprezentowana w wyżej 

wymienionych Komisjach osobą Przewodniczącego. Radny Michał Krawczyk 

reprezentował Radę Miasta i Komisję Kultury i Ochrony Zabytków w Komisji ds. 

Stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. 

Jednym z elementów pracy Komisji w VI kadencji było opiniowanie podziału 

środków finansowych na udzielanie dotacji celowych na prace konserwatorskie, 

restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 

W okresie sprawozdawczym Komisja odwiedzała miejskie instytucje kultury: 

Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego, Zespół Pieśni i Tańca "Lublin" im. 

W. Kaniorowej, Warsztaty Kultury, Teatr Stary, Teatr  im. H. Ch. Andersena, prowadzony 

przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” Dom Słów – Izbę Drukarstwa , zapoznając się 

z ich osiągnięciami, planowanymi działaniami i warunkami lokalowymi. 
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W drugiej połowie 2012 roku Komisja monitorowała zakończone sukcesem 

działania na rzecz pozyskania siedziby dla Teatru im. H. Ch. Andersena, o którą Komisja 

wnioskowała nieustannie w latach ubiegłych tej i poprzedniej kadencji. 

Jednym z ważniejszych tematów jakimi zajmowała się Komisja w okresie minionych 

czterech lat był problem reklamy w historycznej przestrzeni miasta. Komisja gościła na 

posiedzeniach specjalistów z dziedziny ochrony wizerunku miasta, zajmowała stanowiska 

i formułowała dezyderaty w kwestii stosowania rozsądnych rozwiązań tego problemu. 

Ponadto Komisja opiniowała przedkładane jej sprawozdania: wykonania budżetów 

miasta oraz działalności Prezydenta. 

 

Przewodniczący Komisji 

/-/ Marcin Nowak 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty i Wychowania  
VI kadencji Rady Miasta Lublin (2010 - 2014) 

 

Uchwałą nr 9/III/2010 z dnia 13.12.2010 r., w sprawie składów osobowych komisji 

stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej powołano 

skład Komisji Oświaty i Wychowania, do której w trakcie trwania VI kadencji wchodzili 

następujący Radni: Mariusz Banach (Przewodniczący Komisji), Elżbieta Dados, Leszek 

Daniewski, Zdzisław Drozd, Marek Jakubowski, Wojciech Krakowski (Wiceprzewodniczący 

Komisji), Zbigniew Ławniczak, Jadwiga Mach, Mieczysław Ryba, Zbigniew Targoński, 

Sylwester Tułajew. 

Komisja w latach 2010-2014 odbyła 56 posiedzeń, z czego 3 było posiedzeniami 

wyjazdowymi. Frekwencja na posiedzeniach w okresie sprawozdawczym kształtowała się 

na poziomie 95,45 %. W posiedzeniach uczestniczyły osoby zaproszone: Prezydent 

Miasta, jego zastępcy, dyrektorzy poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i jednostek 

podległych Prezydentowi Miasta, którzy dokonywali omówienia i udzielali wyjaśnień do 

poszczególnych projektów uchwał rozpatrywanych zgodnie z porządkami obrad Komisji. 

Do udziału w pracach Komisji zaproszone były również osoby zainteresowane 

poruszanymi tematami. 

W trakcie całej kadencji Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała 415 projektów uchwał 

Rady Miasta Lublin, w tym te dotyczące projektów budżetu na kolejne lata, a także 

przedkładane przez Prezydenta Miasta sprawozdania z jego działalności oraz informacje 

z wykonania kolejnych budżetów (głównie w zakresie zadań oświatowych miasta). 

W omawianym okresie Komisja wystosowała łącznie 74 wnioski (w tym wnioski do 

projektów budżetu na kolejne lata) oraz dezyderaty odnośnie spraw rozpatrywanych przez 

Komisję. Przedmiot obrad stanowiły również pisma o tematyce oświatowo-wychowawczej 

dekretowane do wiadomości Komisji przez Przewodniczącego Rady Miasta Lublin. 

W celu bliższego poznania sytuacji i warunków funkcjonowania placówek 

oświatowych i wychowawczych Komisja odbywała swoje posiedzenia bezpośrednio 

w siedzibach placówek. 

Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2011 r., Komisja wizytowała Gimnazjum nr 16 

w Lublinie. Część posiedzenia odbyła się wspólnie z Komisją Sportu, Turystyki 

i Wypoczynku gdyż temat obrad stanowiła Informacja na temat inwestycji realizowanej 

przez szkołę wspólnie z Lubelskim Związkiem Piłki Nożnej.  W trakcie posiedzenia 

Dyrektor Gimnazjum Nr 16 – Pani Barbara Warda informowała o dotychczasowych 

osiągnięciach szkoły i planach na przyszłość, w tym o potrzebie kontynuacji rozpoczętej 

inwestycji sportowej – kompleksu boisk wraz z budynkiem, w którym znajdą się szatnie 

i sanitariaty. Za koniecznością realizacji inwestycji opowiedzieli się również Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 43 – Pani Elżbieta Pieczonka oraz Wiceprezes ds. szkolenia 

Lubelskiego Związku Piłki Nożnej – Pan Zbigniew Bartnik. W wyniku dyskusji Komisja 

wystosowała dezyderat do Pana Prezydenta (w głosowaniu – 14 głosów „za”) 
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o kontynuację inwestycji sportowej przy Gimnazjum nr 16 realizowanej wspólnie 

z Lubelskim Związkiem Piłki Nożnej, a w pierwszej kolejności budowę budynku z szatniami 

i sanitariatami. 

Dnia 15 maja 2012 r. Komisja zapoznawała się z warunkami bytowymi Zespołu 

Szkół Nr 6 oraz Zespołu Szkół Nr 8 w Lublinie. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się od wizji 

lokalnej w budynkach szkół w celu dokładnego poznania warunków w jakich naukę 

pobierają uczniowie. Po terenie szkoły i jej budynkach członków Komisji oprowadzały – 

Pani Marta Piekarczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 6 oraz Pani Grażyna Daniewska – 

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 8. Panie szczegółowo zaprezentowały jakie trudności dotykają 

obydwie placówki, w szczególności zwracając uwagę na konieczność przeprowadzenia 

remontów i napraw w budynkach szkół, czy jak w przypadku Zespołu Szkół Nr 8 wskazano 

na potrzebę budowy boiska szkolnego. Ponadto Zastępca Prezydenta Miasta, Pan 

Włodzimierz Wysocki i Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, Pani Ewa Dumkiewicz- 

Sprawka przedstawili swoje stanowiska dotyczące funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 6 

w Lublinie. Natomiast  Pani Grażyna Daniewska przedstawiła prezentację multimedialną 

informując o dotychczasowych osiągnięciach szkoły i planach na przyszłość. 

Dnia 23 września 2014 r. Komisja na zaproszenie Pani Dyrektor Iwonny Szołno 

oraz Grona Pedagogicznego odwiedziła Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych 

przy ul. Zemborzyckiej 82 w Lublinie. Celem wizyty było poznanie warunków w jakich 

przebywają uczniowie szkoły, jak również uczniowie mieszkający w Bursie nr 7 znajdującej 

się na terenie szkoły. Pani Dyrektor szczegółowo przedstawiła z jakimi problemami musi 

radzić sobie szkoła i bursa pod względem remontowo-budowlanym. W związku 

z podanymi informacjami Komisja wystosowała dezyderat do Pana Prezydenta, aby 

w budżecie na rok 2015 zapewnione były środki finansowe na przeprowadzenie 

koniecznych remontów w budynkach Zespołu. Mimo wskazanych trudności Pani Dyrektor 

Iwonna Szołno podkreśliła, że proces nauczania prowadzony jest sprawnie a uczniowie 

szkoły po zakończeniu nauki mają duże szanse na znalezienie pracy. 

Podczas posiedzenia w dniu 15 lutego 2011 roku Komisja zapoznała się 

z proponowanymi zmianami w sieci szkół. Merytoryczna dyskusja trwała około 5 godzin. 

Zdecydowana większość członków Komisji była przeciwna zamiarowi przenoszenia 

i łączenia szkół w wyniku czego na posiedzeniu w dniu 22 lutego projekt uchwały 

w sprawie programu zmian w sieci szkół prowadzonych przez Gminę Lublin, 

uwzględniającego łączenie szkół, rozwiązywanie zespołów szkół, a także zamiar likwidacji 

szkół nieprowadzących obecnie działalności statutowej został negatywnie zaopiniowany 

przez Komisję. 

Na posiedzeniu w dniu 16 października 2012 r. w sprawie projektu uchwały 

w sprawie zmiany uchwały nr 141/XI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia 

opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin i uchwały 

nr 262/XV/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 141/XI/2011 
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z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli 

prowadzonych przez Miasto Lublin Komisja zgłosiła wniosek o zmianę zapisu § 1 ust. 1, 

mówiącego o tym, aby: 

1. ulga na jedno dziecko wynosiła 20%, 

2. ulga na dwoje dzieci – na pierwsze 20%, na drugie 80%, 

3. ulga na troje dzieci – na pierwsze 20%, na drugie 80%, na trzecie i kolejne 

100%. 

Po zmianach Komisji uzyskać miał on brzmienie: 1) ulga na każde dziecko 

uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Miasto Lublin -70 %. W związku 

z przyjęciem powyższego zapisu ustęp 2 i 3 należy wykreślić; pozostawić punkt 

definiujący dużą rodzinę. 

Wielokrotnie Komisja Oświaty zwracała się do Pana Prezydenta z wnioskami do 

projektów budżetów na kolejne lata, w których wskazywała na projekty inwestycyjne, które 

należy umieścić w budżecie w celu ich jak najszybszej realizacji. Główne zadania na jakie 

wskazywała Komisja koncentrowały się wokół: 

a. remontów w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowo - opiekuńczych, 

b. wykonania termomodernizacji budynków oświatowych, 

c. modernizacji placów zabaw, 

d. budowy obiektów sportowych, boisk przy szkołach.   

O pracy Komisji Oświaty w kolejnych latach VI kadencji mogą świadczyć dezyderaty 

kierowane do Prezydenta Miasta Lublin, w których wyrażała ona swoje stanowisko 

odnośnie wszystkich omawianych zagadnień. Te najważniejsze dotyczyły: 

1. dwukrotnie wystosowany dezyderat w sprawie podwyżek dla pracowników 

niepedagogicznych szkół oraz  pracowników ośrodków i placówek opiekuńczo-

wychowawczych; 

2. prośba o podjęcie działań w celu zaniechania powstawania nowych obiektów 

telefonii komórkowej na terenie szkół, placówek oświatowych oraz obiektach 

sportowych; 

3. przeznaczenia odpowiednich środków finansowych na wyposażenie hali 

lekkoatletycznej przy Technikum Elektronicznym im. Obrońców Lublina 1939 r. 

w celu zapewnienia realizacji pełnego cyklu szkoleń z zakresu kultury fizycznej; 

4. przeznaczenie funduszy na remont pomnika przy Technikum Elektronicznym 

im. Obrońców Lublina 1939 r.; 

5. zorganizowania szkoleń dla osób pracujących z młodzieżą – w szczególności 

dyrektorów szkół, ośrodków kultury, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 

domów dziecka – w zakresie szkodliwości narkotyków i środków zastępczych; 

6. zabezpieczenia w budżecie Miasta Lublin na rok 2014 kwoty 1 000 000zł. na 

przebudowę wentylacji w kuchni i stołówce w Szkole Podstawowej Nr 34 

im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie; 
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7. zorganizowania debaty na temat strategii dochodzenia do budowy jednostek 

oświatowych i kulturalnych w dzielnicach gdzie takie instytucje jeszcze nie 

funkcjonują – zagadnienie poruszone w związku z debatą związaną z budową  

publicznej szkoły podstawowej oraz przedszkola w dzielnicy Szerokie. 

8. wycofania projektu uchwały dotyczącego nadania Specjalnemu Ośrodkowi 

Szkolno-Wychowawczemu Nr 2 w Lublinie imienia „Dzieci Zjednoczonej Europy”. 

9. zabezpieczenia w budżecie Miasta Lublin na rok 2015 środków finansowych na 

remont Bursy Szkolnej Nr 7 w Lublinie. 

Komisja w okresie sprawozdawczym zajmowała się ponadto: 

 opiniowaniem wniosków Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wspierania 

placówek i przedsięwzięć oświatowo-wychowawczych lub zlecania tych zadań 

instytucjom, stowarzyszeniom, fundacjom; 

 udziałem w pracach komisji konkursowych wybierających dyrektorów szkół 

i placówek oświatowych; 

 udziałem w pracach komisji kwalifikujących wnioski o nagrodę Prezydenta Miasta 

Lublin z okazji Dnia Edukacji Narodowej; 

 rozpatrywaniem innych spraw o tematyce oświatowo-wychowawczej 

skierowanych do Komisji przez Przewodniczącego Rady Miasta; 

 Komisja zapoznawała się także z informacjami na temat organizacji opieki 

przedszkolnej w mieście Lublin oraz o zajęciach dla dzieci i młodzieży 

prowadzonych w okresie wakacji i ferii zimowych. 

 

 

Przewodniczący Komisji 

/-/ Mariusz Banach 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej 

VI kadencji Rady Miasta Lublin(2010-2014) 
 
 

Komisja Rewizyjna działała w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym.            

Natomiast szczegółowe unormowanie jej kompetencji oraz trybu pracy zostało 

uregulowane w Statucie Miasta Lublin stanowiącym załącznik do uchwały nr 

609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 r. 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta VI kadencji została powołana uchwałą nr 3/III/2010 

Rady Miasta Lublin z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie Wyboru członków Komisji 

Rewizyjnej. Na tej samej sesji Rada dokonała wyboru przewodniczącego Komisji, został 

nim radny Zdzisław Drozd. Natomiast na posiedzeniu komisji dnia 29 grudnia 2010 r. 

członkowie komisji dokonali wyboru jego wiceprzewodniczącego, którym został nim radny 

Piotr Dreher. 

W okresie sprawozdawczym Komisja  obradowała w następującym składzie: radny 

Piotr Dreher (Wiceprzewodniczący Komisji), radny Zdzisław Drozd (Przewodniczący 

Komisji), radny Zbigniew Jurkowski, radny Piotr Krzysztof Kuty, radny Jan Madejek, radna 

Małgorzata Suchanowska oraz radny Sylwester Tułajew. Skład ten był zmieniany uchwałą  

nr 613/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. w której z komisji 

odwołano radnych Sylwestra Tułajewa oraz Małgorzatę Suchanowską. Zastąpili ich radna 

Elżbieta Dados oraz radny Marcin Pogorzałek. 

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 46 posiedzeń. 

 

Działalność merytoryczna 

 Prace Komisji realizowano na stałych posiedzeniach plenarnych oraz poprzez 

działalność powołanych zespołów, przygotowujących materiały w konkretnej sprawie.                  

Przed podjęciem ostatecznego stanowiska w sprawach skomplikowanych na posiedzenia 

komisji zapraszani byli dyrektorzy poszczególnych wydziałów UM i jednostek podległych 

Prezydentowi Miasta w celu złożenia stosownych wyjaśnień. Komisja zasięgała również 

opinii radców prawnych UM. 

Zasadnicza działalność merytoryczna Komisji oparta była na czterech rocznych 

planach pracy przyjmowanych corocznie przez Radę Miasta. Poza zadaniami 

wynikającymi z tych planów komisja zajmowała się sprawami bieżącymi, tj. opiniowała 

i rozpatrywała skierowane na komisję projekty uchwał, wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa oraz skargi. Rozpatrywane skargi pochodziły od mieszkańców Lublina, podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą czy też fundacji i stowarzyszeń. Składane były 

one bezpośrednio albo też przekazywane były przez inne organy (np. Wojewodę 

Lubelskiego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów) 

do załatwienia Radzie Miasta wg. właściwości. Dotyczyły one głównie działalności 

Prezydenta Miasta Lublin oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 
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w związku ze sposobem załatwiania konkretnych spraw lub też ich nieterminowego 

załatwiania.  Łącznie  Komisja Rewizyjna w czasie VI kadencji rozpatrzyła 47 skarg, 

zaopiniowała 18 projektów uchwał, 16 wezwań do usunięcia naruszenia prawa oraz 

złożyła 40 wniosków. 

Najistotniejszym ustawowym zadaniem Komisji w okresie sprawozdawczym było 

opiniowanie sprawozdań z wykonywania budżetu miasta za rok: 2010, 2011, 2012 i 2013  

oraz przedkładanie Radzie Miejskiej wniosków w sprawie absolutorium dla Prezydenta 

Miasta. Rokrocznie temu zagadnieniu komisja poświęcała co najmniej dwa posiedzenia 

plenarne. W celu dokonania analizy wykonania budżetu komisja zapraszała na swoje 

posiedzenia: Prezydenta Miasta, jego zastępców, skarbnika miasta, dyrektorów 

poszczególnych wydziałów oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. 

 Równie ważny zakres działań stanowiła działalność kontrolna komisji. Od początku 

kadencji Komisja przeprowadziła 5 kontroli, które wynikały z planów pracy komisji 

przyjmowanych corocznie uchwałą przez Radę Miasta Lublin. Kontrolowane były m.in. 

realizacja przedłużenia ulicy Grygowej od ulicy Witosa do Drogi Męczenników Majdanka, 

nadzoru właścicielskiego sprawowanego w spółce MPWiK Sp. z o.o.,  kontroli nadzoru 

właścicielskiego sprawowanego  w spółce „Port Lotniczy Lublin” Spółka Akcyjna, dotacji 

dla placówek wsparcia dziennego na terenie miasta Lublin prowadzonych przez 

organizacje pozarządowe 

 Ponadto w ramach działań kontrolnych Komisja regularnie zapoznawała się 

z wynikami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta 

i jednostkach organizacyjnych podległych Prezydentowi Miasta.  

 
 

Przewodniczący Komisji 

/-/ Zdzisław Drozd 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Miasta, 

Urbanistyki i Ochrony Środowiska 

Rady Miasta Lublin VI kadencji (2010-2014) 

 

Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w okresie 

sprawozdawczym rozpoczęła pracę w składzie: Marek Jakubowski – 

przewodniczący, Marta Wcisło – wiceprzewodnicząca, członkowie: Mariusz 

Banach, Jacek Bednarczyk, Jan Gąbka, Dariusz Jezior, Michał Krawczyk, Tomasz 

Pitucha, Stanisław Podgórski, Marcin Pogorzałek, Małgorzata Suchanowska. 

W trakcie kadencji Komisję opuścili: Tomasz Pitucha (20.12.2012 r.) oraz Marcin 

Pogorzałek (27.06.2013 r.). 

Komisja odbyła 55 posiedzeń, w tym 5 wyjazdowych. W posiedzeniach 

uczestniczyli zapraszani goście: prezydenci miasta, dyrektorzy wydziałów lub ich 

zastępcy, prezesi spółek komunalnych, jak również zainteresowani poruszanymi 

tematami mieszkańcy czy przedstawiciele firm. 

Podstawowym  obowiązkiem komisji było rozpatrywanie i opiniowanie 

projektów uchwał wnoszonych na sesje Rady Miasta. W omawianym okresie 

Komisja wydała 667 opinii, sformułowała również pod adresem Prezydenta 

78 wniosków i 6 dezyderatów. 

Ponadto Komisja organizowała posiedzenia wspólnie z innymi komisjami 

Rady Miasta. I tak, wraz z Komisją Gospodarki Komunalnej obradowaliśmy 

w Lubelskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej i Miejskim Przedsiębiorstwie 

Wodociągów i Kanalizacji, poznając bliżej  pracę, plany rozwojowe i problemy tych 

komunalnych spółek; wspólnie poznaliśmy też i dyskutowali plany  Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w nowej formule działania. Na forum 

naszych komisji odbyła się też prezentacja i dyskusja nad projektem budowy Galerii 

Zamek. Istotny element zainteresowania Komisji stanowiła sprawa budowy dróg 

dojazdowych do miejskiej obwodnicy co zaowocowało zorganizowaniem – wspólnie 

z Komisją Gospodarki Komunalnej – wyjazdowego posiedzenia, podczas którego 

Komisje zapoznały się naocznie i wysłuchały informacji o zaawansowaniu prac przy 

poszczególnych węzłach drogowych. 

Wraz z Komisją Sportu, Turystyki i Wypoczynku, w porozumieniu 

z organizacjami rowerzystów lubelskich, doprowadziliśmy do debaty nad stanem 

i potrzebami  rozwoju komunikacji rowerowej w mieście, popierając większość 

postulatów tego środowiska wobec władz miasta. Wspólnie z komisją Gospodarki 

Komunalnej i Komisją Sportu Turystyki i Wypoczynku Komisja wizytowała teren 

budowy stadionu przy ul. Krochmalnej oraz Lubelski Klub Jeździecki. 

Komisja Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Ochrony Środowiska zorganizowała 

też debatę na temat zadań miasta w procesach rewitalizacji dzielnic i potrzeb ich 

zintensyfikowania. W spotkaniu wzięło udział wielu radnych z innych komisji, część 

z nich zaangażowała się później w dyskusje z grupą radnych z Poznania, 

zainteresowanych rozwojem rewitalizacji miast polskich. 
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  Ważnym tematem był problem zabudowy wąwozu pomiędzy ulicami 

Rogińskiego i Poloniusza na Konstantynowie. Po wizycie na terenie budowy 

prowadzonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową AZS, Komisja obradowała w tej 

sprawie z radnymi dzielnic:  Węglin Północny i Konstantynów. Na kolejnym 

posiedzeniu Komisji zostały sformułowane postulaty do Prezydenta Miasta, 

dotyczące ochrony lubelskich wąwozów. 

  Komisja wysłuchiwała zażaleń kupców prowadzących działalność na 

targowiskach przy al. Tysiąclecia  oraz ul. Braci Wieniawskich.  Analiza sytuacji 

doprowadziła Komisję do skierowania  do Prezydenta Miasta dezyderatu dot. 

nowych lokalizacji dla handlu ulicznego. 

  Istotną częścią pracy Komisji było analizowanie i opiniowanie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp). Wagę planowania 

przestrzennego miasta podkreśliły zorganizowane przez Komisję debaty dotyczące 

stanu prac planistycznych UM Lublin nad planami zagospodarowania Górek 

Czechowskich i Wrotkowa – Osiedle Słoneczny Dom, prac nad zmianami, lub 

koncepcjami zmian planów zagospodarowania przestrzennego rejonów: Rogatki 

Warszawskiej, terenów zajezdni MPK (al. Kraśnicka, ul. Nałęczowska, ul. 

Wojciechowska, ul. Morwowa) oraz obszaru Cmentarza Komunalnego na 

Majdanku, a także informacji nt. budowy stadionu. Wspólnie z Komisją Gospodarki 

Komunalnej Komisja przyglądała się problemom zagospodarowania przestrzeni 

miejskiej za pomocą wydawania warunków zabudowania terenu. Na spotkania te 

zaproszeni byli wszyscy radni Rady Miasta oraz przedstawiciele środowisk 

zajmujących się kulturą przestrzeni miejskiej jak również samorządowcy 

dzielnicowi. 

Komisja z dużym zaangażowaniem zajmowała się również planami ochrony 

suchych dolin Lublina, szeroko pojętym gospodarowaniem zielenią miejską, 

ograniczaniem niskiej emisji w mieście oraz problemem budowy wielu myjni 

bezdotykowych, będących źródłem nadmiernego hałasu. 

 Corocznie Komisja analizowała projekty budżetu miasta na lata następne 

oraz zgłaszała wnioski do tych projektów. Ponadto opiniowała przedkładane  

sprawozdania: z wykonania budżetu miasta oraz z działalności Prezydenta Miasta.   

      Radni zapoznawali się też z pismami adresowanymi do Komisji.                    

 

Przewodniczący Komisji 

/-/ Marek Jakubowski 
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Sprawozdanie z działalności Komisji Samorządności 

i Porządku Publicznego VI kadencji Rady Miasta Lublin (2010-2014) 
 

Komisja Samorządności i Porządku Publicznego VI kadencji Rady Miasta Lublin 

została powołana uchwałą nr 9/III/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 13 grudnia 2010 roku 

w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji 

Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej w składzie osobowym: radny Jan Gąbka, radny Dariusz 

Jezior (wiceprzewodniczący komisji), radny Zbigniew Jurkowski (przewodniczący Komisji), 

radny Zbigniew Ławniczak, radna Jadwiga Mach, radna Elżbieta Mroczkowska, radny 

Jarosław Pakuła, radny Tomasz Pitucha, radny Zbigniew Targoński, radny Sylwester 

Tułajew i radny Mateusz Zaczyński. Rezygnację z prac w komisji na sesji w dn. 

20 października 2011 roku złożył radny Sylwester Tułajew (uchwała RM nr 247/XIV/2011). 

W ostatnim kwartale 2012 r. do składu komisji dołączył ponownie radny Sylwester Tułajew 

(uchwała Nr 614/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r.). 

W trakcie VI kadencji Rady Miasta Komisja odbyła 55 posiedzeń z udziałem 

zaproszonych gości - Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta, Sekretarza 

Miasta, dyrektorów poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, osób zainteresowanych 

tematyką rozpatrywanych projektów uchwał oraz mieszkańców miasta, zwracających się 

do Komisji z wnioskami lub prośbą o interwencję w określonych sprawach 

bądź zaproszonych w celu przedstawienia na forum Komisji swojej działalności, 

zainteresowań i pasji. 

Wynikiem prac Komisji było m.in. wydanie opinii w sprawie 226 rozpatrywanych 

projektów uchwał, przyjęcie 18-tu wniosków i 3-ech dezyderatów do Prezydenta Miasta. 

W trakcie całego okresu sprawozdawczego Komisja wydawała opinie w sprawie 

projektów uchwał, związanych z gospodarką finansową miasta, m.in.: zmian w budżecie 

miasta i wieloletniej prognozy finansowej oraz wszystkie projekty, związane z zakresem jej 

działalności, np. w sprawie: zarządzenia wyborów do poszczególnych Rad Dzielnic 

(2011 r.),  wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego na kadencję 2012-2015 

i odwołania z funkcji ławnika (2012 r. i 2014 r.), zasad usytuowania na terenie miasta 

miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby 

punktów ich sprzedaży (2012 r.), przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta (2012 r. i 2014 r.), zaproszenia 

do osiedlenia się na terenie miasta Lublin, w ramach repatriacji, obywatelki Kazachstanu 

polskiego pochodzenia (2012 r. i 2014 r.), podziału miasta na okręgi wyborcze (2012 r.) 

i podziału Gminy Lublin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic 

i siedzib komisji wyborczych (2013 r. i 2014 r.), uchwalenia Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego 

„Bezpieczny Lublin” oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2014 rok (2013 r.) czy też przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej 

Mieszkańców Miasta Lublin na lata 2014-2020 (2014 r.). 

Komisja często poświęcała czas tematyce stanu bezpieczeństwa w mieście 

i debatom w gronie kompetentnych osób, w tym przedstawicieli służb mundurowych, 
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mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa w mieście. W roku 2011 zorganizowała 

w tej sprawie debatę z udziałem przedstawicieli wszystkich Rad Dzielnic, przyjmując 

wniosek o tworzenie w miejsce likwidowanych placówek Policji dzielnicowych placówek 

Straży Miejskiej. Na kolejne tego typu spotkanie zaproszeni zostali przedstawiciele nowo 

wybranych Rad Dzielnic celem zapoznania się z ich planami pracy nad poprawą 

bezpieczeństwa w mieście. W 2012 roku ponownie zorganizowana została debata 

odnośnie problemów związanych z bezpieczeństwem na terenie poszczególnych Rad 

Dzielnic. Ponadto zorganizowane zostało nadzwyczajne posiedzenie Komisji celem 

zapoznania się z problemami w pracy Rady Dzielnicy Felin i mediacji między obiema 

stronami konfliktu. 

Odbyła się też (w 2011 roku) debata na temat potrzeby współpracy miasta Lublin 

z korporacjami taksówek w zakresie poprawy bezpieczeństwa taksówkarzy oraz 

mieszkańców miasta, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele wszystkich korporacji 

taksówek. Członkowie Komisji zapoznawali się też z Informacją na temat liczby 

przypadków nielegalnego połowu ryb nad Zalewem Zemborzyckim. 

Komisja wręczała ze swej strony podziękowania i dyplomy dla osób wyróżniających 

się w dbałością o wysoki poziom bezpieczeństwa w mieście i wyróżniających się wzorową 

postawą obywatelską w tym zakresie. Kierowała swoje podziękowania dla Rektora 

Politechniki Lubelskiej, który samodzielnie zatrzymał nietrzeźwego kierowcę oraz do 

pracowników Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego 

i Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, pracujących przy obsłudze monitoringu wizyjnego, 

za nagranie rozboju w centrum Lublina i natychmiastową reakcję w tej sprawie, co 

przyczyniło się do szybkiego schwytania sprawczyń. 

W trakcie każdego roku pod obrady Komisji kierowane były różnego typu informacje 

o charakterze sprawozdawczym, z którymi komisja zapoznawała się, oceniała 

i przyjmowała je do wiadomości. Członkowie Komisji zapoznawali się m.in. ze 

Sprawozdaniami i Informacjami: 

 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, 

 z realizacji działań w ramach Programu wsparcia i aktywizacji Seniorów na 

terenie Miasta Lublin. 

 o realizacji Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 

i bezpieczeństwa mieszkańców - „Bezpieczny Lublin” oraz działaniach 

podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, 

 z działalności Straży Miejskiej Miasta Lublin, 

 o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin, 

 z realizacji zadań w zakresie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Miasta Lublin, 

 z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 

 z realizacji zadań w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, 

 z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, 
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 z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin, 

 o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Lublin, 

 z realizacji Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, 

 z działalności Prezydenta Miasta Lublin. 

Członkom Komisji przedstawiano również na bieżąco Informacje o odbytych i 

planowanych wyjazdach służbowych Prezydenta Miasta i pracowników Urzędu Miasta. 

 Komisja zapoznawała się też z Informacjami Prezydenta Miasta w sprawie podmiotów, 

w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie 

użyteczna. 

Kolejne lata budżetowe Komisja kończyła pracą nad budżetem miasta na kolejny 

rok, przedstawiając swoje wnioski w sprawie zmian w przedstawionym projekcie budżetu, 

a następnie opiniując projekt wraz z przedłożoną przez Prezydenta Miasta autopoprawką. 

Komisja rozpatrywała i opiniowała Sprawozdania z wykonania budżetu miasta 

Lublin za kolejne lata, głównie w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców, funkcjonowania 

Rady Miasta i Rad Dzielnic. W II połowie roku budżetowego członkowie Komisji 

zapoznawali się z Informacją z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 

danego roku. 

Komisja przyjmowała też Sprawozdania z realizacji programu współpracy Miasta 

Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniując projekty uchwał 

w sprawie przyjęcia takiego programu na kolejny rok. 

Komisja zapoznawała się z pismami kierowanymi do wiadomości członków Komisji. 

Na posiedzenia Komisji zapraszani byli również mieszkańcy miasta, posiadający 

różne pasje i zainteresowania. I tak w 2012 roku Komisja zapoznała się z inicjatywą 

obywatelską biegacza i maratończyka Pana Piotra Chmielewskiego oraz projektem 

„Nowoczesny Patriotyzm”, realizowanym przez Fundację Rozwoju Wolontariatu we 

współpracy z Kancelarią Prezydenta RP. Jednym z tematów posiedzeń była prezentacja 

osoby Kapitana Ziemowita Barańskiego – promotora Lublina i wychowawcy młodzieży. 

Duże zainteresowanie wzbudził temat: „Lubelskie Spotkania Modelarskie jako promocja 

Lublina i rozwijanie pasji młodzieży” oraz zaprezentowane komisji w ramach tego tematu 

informacje na temat działalności Klubu Modelarstwa Redukcyjnego ZTS Lublin. 

W 2013 roku Komisja zapoznawała się z pracą przewodników miejskich jako 

ambasadorów Lublina, z tematyką porządkowania polskich cmentarzy na Wołyniu przez 

młodzież z Ochotniczych Hufców Pracy i wolontariuszy z Lubelszczyzny. Wysłuchała 

informacji na temat osiągnięć lubelskiej studentki i absolwentki Politechniki Lubelskiej, 

laureatki II miejsca w Polsce w konkursie „Studencki Nobel 2013” oraz jednego 

z lubelskich studentów, który z grupą innych aktywnych osób organizuje imprezy sportowe 

i kulturalne w mieście, bezpłatne szkolenia, spotkania z przedsiębiorcami i pomoc młodym 

ludziom. Jednym z tematów posiedzeń była też organizacja Pierwszego Maratonu 

Lubelskiego jako wyzwania dla mieszkańców i służb porządkowych. Komisja wysłuchała 
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również prezentacji na temat założycieli lubelskiego przemysłu oraz związków Lublina 

z ORP „Orzeł”. 

W 2014 roku zaproszony na posiedzenie pracownik Katedry Psychologii 

Organizacji i Zarządzania KUL przedstawił Komisji zagrożenia, jakie wypływają 

z nadmiaru kontaktu, głównie osób młodych, ze światem wirtualnym, zaś o problemach 

młodych ludzi w rodzinach i skutkach jakie one rodzą w życiu dorosłym mówiła Sędzia 

Sądu Okręgowego. O swoich zainteresowaniach opowiadał twórca kompozycji 

kwiatowych, przedstawianych na wystawach w Polsce i innych krajach oraz twórcy filmów 

video. O działalności Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego opowiadał jego Prezes, 

zaś o pokojowych misjach zagranicznych opowiadał członek Fundacji Weteranów Misji 

Pokojowych ONZ. O swojej działalności, związanej z zastosowaniem innowacyjnych 

rozwiązań w przemyśle spożywczym opowiedział zaś młody przedsiębiorca z Lublina. 

Prezentacja osób, realizujących swoje pasje i zainteresowania, również zawodowe, 

w Lublinie, miała na celu wykazanie, że Lublin stwarza młodym ludziom takie możliwości. 

 
Zbigniew Jurkowski 

/-/ Przewodniczący Komisji 
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Sprawozdanie 

z działalności Sportu, Turystyki i Wypoczynku 

VI kadencji Rady Miasta Lublin (2010-2014) 
 

Komisja Sportu, Turystyki i Wypoczynku VI kadencji Rady Miasta Lublin została 

powołana uchwałą nr 9/III/2010 RM Lublin z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie składów 

osobowych komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej 

i Inwentaryzacyjnej w składzie osobowym: radny Jacek Bednarczyk, radny Leszek 

Daniewski, radny Piotr Dreher, radny Zdzisław Drozd (wiceprzewodniczący komisji), radny 

Zbigniew Jurkowski, radny Zbigniew Ławniczak, radny Marcin Pogorzałek, radny Krzysztof 

Siczek i radna Beata Stepaniuk (przewodnicząca komisji). 

W I kwartale 2012 roku do składu komisji dołączył radny Tomasz Pitucha (uchwała 

nr 432/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmian 

w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin).        

    W trakcie całej kadencji Komisja odbyła 56 posiedzeń, w tym 3 posiedzenia 

wyjazdowe, z udziałem zaproszonych gości – Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta 

Miasta, Sekretarza Miasta, dyrektorów poszczególnych wydziałów UM, osób 

zainteresowanych tematyką rozpatrywanych projektów uchwał oraz władnych udzielać 

w tej sprawie członkom Komisji informacji jak też mieszkańców miasta, zwracających się 

do Komisji z wnioskami lub prośbą o interwencję w określonych sprawach 

(m.in. przedstawicieli klubów i stowarzyszeń sportowych). 

Wynikiem prac Komisji było wydanie opinii w sprawie 133 rozpatrywanych projektów 

uchwał, przyjęcie 36-u wniosków i 10-u dezyderatów do Prezydenta Miasta. 

Kierowane do rozpatrzenia przez Komisję projekty uchwał dotyczyły głównie 

gospodarki nieruchomościami, przeznaczonymi na cele sportowe, w tym przystąpienia do 

realizacji nowych inwestycji o charakterze sportowym bądź turystycznym, projekty 

dotyczące zagadnień, związanych z polityką sportową i turystyczną miasta oraz projekty 

związane z budżetem miasta (m.in. w sprawie zmian w budżecie miasta i wieloletniej 

prognozie finansowej). 

Komisja opiniowała projekty uchwał dotyczące m.in.: stypendiów za osiągnięte wyniki 

sportowe (2011, 2012 i 2013 r.), ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu 

(2012r.), dotyczące budowy basenu przy Zespole Szkół nr 10 w Lublinie i krytej pływalni 

przy Zespole Szkół nr 7 (2012 r.), polityki rowerowej miasta Lublin i koncepcji rozwoju 

komunikacji rowerowej w mieście (2012 r.), w sprawie Strategii wspierania rozwoju sportu 

i rekreacji w Lublinie do roku 2015 (2012 r.), projektem Strategii Rozwoju Turystyki Miasta 

Lublin do roku 2025 (2013 r.), w sprawie budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 15 

i budowy krytej pływalni na terenie dzielnicy Tatary (2014r.). 

Komisja zwracała się też do Prezydenta Miasta z wnioskami i dezyderatami, m.in. 

w sprawie: wyposażenia hali lekkoatletycznej przy ul. Wojciechowskiej i zapewnienia 

w mieście większej ilości obiektów sportowych, przeznaczonych na sporty zimowe 
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(2011 r.), podjęcia działań, zmierzających do ograniczenia zabudowy w sąsiedztwie linii 

brzegowej Zalewu Zemborzyckiego i sporządzenia planu zagospodarowania 

przestrzennego tego terenu (2013r.), budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy 

I LO im. St. Staszica, promocji miasta  podczas zawodów żużlowych oraz wsparcia 

logistycznego Klubu Motorowo-Żużlowego Lublin czy też zwiększenia środków 

finansowych w budżecie miasta na dokapitalizowanie spółki SPR Lublin S.S.A. (2014r.). 

W trakcie posiedzeń wyjazdowych zapoznała się z pracą Lubelskiego Ośrodka 

Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz odbyła wizję lokalną kompleksu budowanych 

boisk przy Gimnazjum nr 16 (2011r.), odbyła wizję lokalną na torze rowerowym przy 

ul. Janowskiej, na terenie powstającej Akademii Golfa oraz ośrodka sportów wodnych 

nad Zalewem Zemborzyckim (2012r.), odbywała też wizje lokalne: na terenie działania 

Lubelskiego Klubu Jeździeckiego, zapoznając się z jego działalnością oraz na terenie 

budowy stadionu miejskiego w Lublinie (2013r.), zaś w 2014 r. wizję lokalną zespołu 

krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4, zasięgając każdorazowo informacji na temat 

etapu prac nad realizacją każdej z inwestycji. 

Corocznie Komisja rozpatrywała i opiniowała bądź przyjmowała do wiadomości 

następujące dokumenty: 

a/  informacje z wykonania budżetu miasta (półroczne i roczne), 

b/  sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta za rok ubiegły, 

c/  założenia do projektów budżetu miasta, 

d/  projekty budżetu miasta na kolejne lata, wraz z autopoprawkami. 

Rozpatrując projekty budżetu na kolejne lata Komisja przyjmowała wnioski w sprawie 

zmian w przedstawionych projektach w zakresie wydatków na sport i turystykę. 

W roku 2011 i 2012 Komisja opiniowała też kandydatury Przewodniczącego Rady 

Miasta do składu Kapituły, opiniującej wnioski dotyczące przyznania: Nagrody Miasta 

Lublin dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe (za poprzedni rok) oraz 

Nagrody Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami 

w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich 

wyników sportowych. 

Kierując się potrzebą dokonania obiektywnej oceny potrzeb, z jakimi zwracali się do 

Komisji przedstawiciele klubów i stowarzyszeń sportowych, Komisja zapoznawała się  

w trakcie posiedzeń z działalnością i problemami: Klubu Łyżwiarskiego Biellmann Lublin, 

spółki SPR Lublin, Klubu Piłkarskiego MOTOR Lublin (2011r.), Integracyjnego Centrum 

Sportu i Rehabilitacji „Start”, Lubelskiego Klubu Kolarstwa Górskiego (2012r.), Klubu 

Piłkarskiego „RAPID” i Klubu Strzeleckiego „SNAJPER” (2013r.), Miejskiego Klubu 

Łyżwiarskiego Libella Lublin i Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (2014r.). 

Wiele z przedstawianych problemów było rozwiązywanych w gronie zaproszonych 

osób w trakcie posiedzenia Komisji jak też za pośrednictwem kierowanych przez Komisję 

do Prezydenta Miasta wniosków i dezyderatów, mających na celu udzielenie przez miasto 
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pomocy klubom i stowarzyszeniom w rozwiązaniu ich bieżących problemów i realizacji 

założonych planów sportowych. 

W trakcie swoich posiedzeń członkowie Komisji zapoznawali się na bieżąco z wieloma 

informacjami, głównie dotyczącymi realizowanych w mieście inwestycji sportowych takich 

jak: basen olimpijski przy Al. Zygmuntowskich 4, stadion miejski, basen przy ul. Łabędziej,  

tor rowerowy przy ul. Janowskiej, ośrodek sportów wodnych nad Zalewem Zemborzyckim, 

Akademia Golfa oraz Miasteczko Ruchu Drogowego. Pozyskiwała też informacje na temat 

sieci ścieżek rowerowych w mieście, sytuacji finansowej spółek sportowych: MOTOR 

Lublin oraz SPR Lublin i strategii rozwoju klubu MOTOR Lublin S.A. Przyjmowała 

informacje Wydziału Sportu, dotyczące konkursów na dofinansowanie działalności klubów 

sportowych, podziału godzin na pozalekcyjne zajęcia sportowe czy organizacji cyklu 

imprez turystycznych pod nazwą „Sezon Lublin”. 
    

    

Przewodnicząca Komisji 
/-/ Beata Stepaniuk-Kuśmierzak 
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Sprawozdanie z działalności 

Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

VI kadencji Rady Miasta Lublin (2010-2014) 

 

W skład Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej VI kadencji Rady Miasta Lublin 

wchodzili radni: Elżbieta Dados (Przewodnicząca Komisji), Piotr Dreher, Wojciech Kra-

kowski,  Marcin Nowak, Jarosław Pakuła, Stanisław Podgórski, Mieczysław Ryba oraz 

Marta Wcisło. 

Komisja Zdrowia w okresie sprawozdawczym odbyła 51 posiedzeń. W trakcie ka-

dencji rozpatrzono i zaopiniowano 210 projektów uchwał Rady Miasta (w tym projekty bu-

dżetów na kolejne lata) oraz przedkładane przez Prezydenta Miasta sprawozdania z jego 

działalności, a także informacje z wykonania budżetu miasta (pod kątem merytorycznej 

działalności Komisji). Ponadto Komisja wystosowała do Prezydenta Miasta w sumie 

31 wniosków, dezyderatów i stanowisk odnośnie spraw rozpatrywanych przez Komisję. 

Przedmiotem działania Komisji była szeroko rozumiana ochrona zdrowia i pomoc 

społeczna, w tym przede wszystkim funkcjonowanie placówek służby zdrowia oraz insty-

tucji pomocy społecznej, wspieranie organizacji pozarządowych, rozwiązywanie proble-

mów alkoholowych i uzależnień oraz problematyka osób niepełnosprawnych. Komisja ści-

śle współpracowała w tych dziedzinach z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie oraz innymi instytucjami i podmio-

tami podległymi miastu. Współpraca ta układała się bardzo dobrze. 

Członkowie Komisji czynnie uczestniczyli w corocznym procesie tworzenia Gmin-

nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także ustalania zasad podziału środków finan-

sowych na realizację poszczególnych zadań tych Programów. Komisja pracowała również 

nad Strategią Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Lublinie, zgłaszała wnioski w 

sprawie znoszenia barier architektonicznych, a także postulowała poprawę możliwości 

przewozu osób niepełnosprawnych pojazdami MPK i prywatnych przewoźników. Ponadto 

Komisja opiniowała propozycje podziału środków finansowych na realizację programów 

profilaktyki zdrowotnej dla mieszkańców miasta Lublin, do których  zgłaszała poprawki ma-

jące na celu optymalizację wydatków i uzyskanie lepszych efektów zdrowotnych. Na po-

siedzeniu w dniu 20 grudnia 2010 roku Komisja zapoznała się z informacją na temat kon-

traktowania umów przez NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej na 2011 rok i lata 

następne w wyniku czego Komisja wypracowała dezyderat, w którym zwróciła się do Pre-

zydenta Miasta, aby w trybie pilnym wystąpił do Dyrektora Lubelskiego Oddziału NFZ 

z wnioskiem o ponowne rozważenie możliwości zakontraktowania świadczeń w zakresie 

rehabilitacji na 2011 rok w przychodniach przy ul. Topolowej i Tumidajskiego. Ponadto 

w ramach spraw bieżących Komisja skierowała wniosek do Prezydenta Miasta o przeka-

zanie danych na temat liczby osób niepełnosprawnych zatrudnionych obecnie w Urzędzie 
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Miasta Lublin oraz wysokości kar, jakie płaci miasto do PEFRON z tytułu zbyt niskiego za-

trudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie. Komisja zajęła się również tematem dzia-

łalności stowarzyszenia Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta i problemów związa-

nych ze zmniejszeniem dotacji z miasta na 2011 rok.  

W trakcie posiedzenia w dniu 27 grudnia 2010 roku Komisja wróciła do tematu kon-

traktowania umów przez NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej na 2011 rok. W wyniku 

dyskusji  Komisja wypracowała dezyderat, w którym zwraca się do Prezydenta Miasta 

z wnioskiem, aby rozważył możliwość zmiany zapisów umów najmu lokali użytkowych za-

wieranych przez Zarząd Nieruchomości Komunalnych z Niepublicznymi Zakładami Opieki 

Zdrowotnej, tak aby umowy te nie były automatycznie rozwiązywane w przypadku utraty 

kontraktu NZOZ-u z NFZ, lecz aby ZNK czekało do czasu wyczerpania procedury odwo-

ławczej.  

Podczas posiedzenia 28 marca 2011 roku członkowie Komisji wysłuchali informacji 

dotyczących przystąpienia miasta Lublin do Konkursu „Zdrowa Gmina”. Komisja uzyskała 

informację, że celem konkursu jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania 

profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywania chorób nowotworowych, tj. mam-

mografię, cytologię i kolonoskopię, organizowane przez NFZ oraz Narodowy Program 

Zwalczania Chorób Nowotworowych. Członkowie Komisji zadeklarowali czynne włączenie 

się w organizację tego przedsięwzięcia.  

Na posiedzeniu 23 maja 2011 roku, po zapoznaniu się z treścią pisma Kierownika 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Specjalistycznej „BIO-MEDICAL”, 

Pani Joanny Mika, dotyczącego wyposażenia obiektu w dźwig osobowy, Komisja posta-

nowiła wystąpić do Prezydenta Miasta z dezyderatem, w którym zwraca się z pytaniem, 

czy w przyszłorocznym budżecie miasta będzie możliwość ujęcia inwestycji polegającej na 

montażu windy wewnętrznej w budynku przychodni zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lu-

blinie, która obsługiwałaby trzy NZOZ-y funkcjonujące w tym obiekcie.  

W trakcie posiedzenia w dniu 20 lutego w 2012 roku Komisja wysłuchała informacji 

przekazanych przez Dr Marię Ryss, dotyczących zagrożeń wynikających z zakażeń 

pneumokokowych oraz o zalecanych szczepieniach. Dr Maria Ryss przedstawiła dokładne 

dane przedstawiające ilość zachorowań oraz ich znaczną redukcję po przyjęciu szczepio-

nek. W wyniku dyskusji Komisja zwróciła się do Prezydenta z dezyderatem o zabezpie-

czenie środków w wysokości 200 tys. zł na szczepienie dzieci i młodzieży Miasta Lublin 

przeciw pneumokokom. Ponadto Komisja wysłuchała informacji przekazanych przez Panią 

Marzenę Pieńkosz-Sapieha, założycielkę Fundacji Bank Żywności w Lublinie, dotyczących 

pracy fundacji i planowanych inwestycji.  

Dnia 25 czerwca 2012 roku odbyło się posiedzenie wyjazdowe w Ośrodku Leczenia 

Uzależnień SP ZOZ w Lublinie. Komisja zapoznała się z działalnością ośrodka poprzez 

wysłuchanie informacji przekazanych przez Dyrektora Ośrodka Leczenia Uzależnień. 
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Na posiedzeniu w dniu 10 września 2012 roku, Komisja zapoznała się z zadaniami 

realizowanymi przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych poprzez wysłuchanie informa-

cji przekazanych w formie prezentacji multimedialnej przez Dyrektora Wydziału Pana Je-

rzego Kusia oraz Zastępców Dyrektora: Panią Grażynę Jackowską oraz Panią Barbarę 

Danieluk.  

Na posiedzenie w dniu 15 października 2012 r. Przewodnicząca Komisji zaprosiła 

Właścicielkę „Klubu Szczęśliwych Maluchów”, Panią Anna Głogowska-Maj, która przed-

stawiła Komisji jak wygląda sytuacja „klubu” od strony formalnej i jakie działania zostały 

podjęte w celu rejestracji „klubu” w prowadzonym przez Prezydenta Miasta rejestrze żłob-

ków i klubów dziecięcych. Na pytania dotyczące kwestii formalno-prawnych udzielały od-

powiedzi radnym Pani Prezydent Monika Lipińska oraz właścicielka „Klubu Szczęśliwych 

Maluchów”, Pani Anna Głogowska-Maj. Komisja wystąpiła do Prezydenta Miasta Lublin z 

wnioskiem, aby organy prewencji  zajęły się bardziej wnikliwym monitowaniem zakupu i 

spożywania alkoholu przez osoby nieletnie i nietrzeźwe w miejscach niedozwolonych. Do-

datkowo podczas omawiania Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdzia-

łania Narkomanii dla Miasta Lublin w 2012 r. stwierdziła potrzebę zwiększenia szkoleń dla 

osób pracujących z młodzieżą o szkodliwości narkotyków i wystąpiła w tym celu z dezyde-

ratem do Prezydenta Miasta Lublin o podjęcie odpowiednich działań.  

Na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2013 roku Komisja pozytywnie rozpatrzyła i za-

opiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Statutów Ośrodków Wsparcia w Lublinie  

oraz projekt uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na 

terenie Miasta Lublin w latach 2013-2015 roku. Na posiedzeniu 25 lutego 2013 r. opinio-

wała projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej pn. 

„Zlecanie podmiotom leczniczym przeprowadzania na potrzeby powiatowej komisji lekar-

skiej badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnej osób 

stawiających się do kwalifikacji  wojskowej”. Dnia 18 marca 2013 r. Komisja przeprowadzi-

ła wizytę w Lubelskim  Hospicjum dla Dzieci  im. Małego Księcia i zapoznała się z proble-

mami z jakim spotyka się ta placówka podczas swego działania. 

Podczas omawianego okresu Przewodnicząca Komisji Elżbieta Dados uczestniczy-

ła w dniach 11,12,13 kwietnia 2013 roku na zaproszenie Przewodniczącego Rady Miasta 

Lwowa we wspólnym posiedzeniu komisji właściwych  do spraw społecznych rad miast 

Lublina i Lwowa. Celem wspólnego posiedzenia było omówienie sposobów rozwiązywania 

trudnych sytuacji w sferze społecznej (w szczególności pomocy paliatywnej) oraz wymiana 

doświadczeń w ramach uprawnień ww. komisji Lwów (Ukraina). 

Podczas prac nad projektem budżetu miasta Lublin  w okresie sprawozdawczym 

Komisja występowała o zwiększenie wydatków na „Program Wsparcia i Aktywizacji Senio-

rów na terenie miasta Lublin w latach 2011-2012” , „Zapewnienie miejsc noclegowych 

w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i ofiar przemocy”, na budowę 

ul. Jantarowej, na utworzenie centrum aktywizacji dla dzieci i młodzieży przy Gimnazjum 
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Nr 17,  na funkcjonowanie  świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „Promyk” przy ul. Od-

lewniczej 11,  na zakup usług zdrowotnych w hospicjach oraz na utrzymanie Klubu Senio-

ra przy ul. Owocowej 6. 

Komisja rozpatrywała też pisma instytucji, organizacji i osób fizycznych zawierające 

wnioski o pomoc w rożnych sprawach związanych z działalnością Komisji. Pisma były roz-

patrywane bezpośrednio przez Komisję albo też przesyłane do Prezydenta Miasta Lublin z 

prośbą o podjęcie stosownych działań. 

 
 

Wiceprzewodniczący Komisji 

/-/ Piotr Dreher 
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Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

w latach 2010 – 2014 

 

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin została powołana uchwałą nr 998/XLI/206 

z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej 

statutu. 

Wybory V kadencji (2010-2011) odbyły się w dniu 29 września 2010 r., VI kadencji 

(2011-2012) odbyły się w dniu 29 września 2011 r., VII kadencji (2012-2013) odbyły się w 

dniu 28 września 2014 r., VIII kadencji (2013-2014) odbyły się w dniu 26 września 2013 r. 

Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Lublin wybierano w głosowaniach tajnych 

podczas pierwszych sesji kolejnych kadencji. 

 

Skład Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Lublin V kadencji (2010-2011): 

 Przewodnicząca - Katarzyna Szczot 

 Wiceprzewodnicząca - Angelika Kowalewska i Patrycja Chmiel 

 Sekretarz - Michał Malesa 

 Skarbnik - Aleksandra Diduch 

 

Skład Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Lublin VI kadencji (2011-2012): 

 Przewodniczący - Bartosz Sareło 

 Wiceprzewodniczący - Stanisław Czerniawski i Filip Trubalski 

 Sekretarz - Kamila Tomaszewska 

 Skarbnik - Agnieszka Pietrys 

 

Skład Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Lublin VII kadencji (2012-2013): 

 Przewodniczący - Filip Trubalski 

 Wiceprzewodniczący - Liliana Wałęga i Bartosz Sareło 

 Sekretarz - Klaudia Remjasz 

 Skarbnik - Przemysław Gorgol 

 

Skład Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Lublin VIII kadencji (2013-2014): 

 Przewodniczący - Marcin Bubicz  

 Wiceprzewodniczący - Klaudia Cioroch i Jan Kępka  

 Sekretarz - Sandra Zyśk  

 Skarbnik - Tomasz Szabała  

 

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Lublin uczestniczyli w pracach komisji tematycz-

nych. Komisje tematyczne powołane w V kadencji (2010-2011): Komisja ds. Kultury, Ko-

misja ds. Sportu i Turystyki, Komisja ds. Promocji i Mediów, Komisja ds. Projektów i Fi-



64 

 

nansowania, Komisja ds. Współpracy Zewnętrznej, Komisja ds. Szkolnictwa i Promocji 

Oświaty, Komisja ds. Ekologii i Infrastruktury  

Komisje tematyczne powołane w VI kadencji (2011-2012): Komisja ds. Kultury, Ko-

misja ds. Sportu i Turystyki, Komisja ds. Promocji i Mediów, Komisja ds. Projektów i Fi-

nansowania, Komisja ds. Pomocy Społecznej, Komisja ds. Współpracy Zewnętrznej, Ko-

misja ds. Ekologii i Infrastruktury  

Komisje tematyczne powołane w VII kadencji (2012-2013): Komisja ds. Kultury, 

Komisja ds. Sportu i Turystyki, Komisja ds. Promocji i Mediów, Komisja ds. Projektów i Fi-

nansowania, Komisja ds. Pomocy Społecznej, Komisja ds. Współpracy Zewnętrznej, Ko-

misja ds. Ekologii i Infrastruktury 

Komisje tematyczne powołane w VIII kadencji (2013-2014): Komisja ds. Kultury, 

Komisja ds. Sportu i Turystyki, Komisja ds. Promocji i Mediów, Komisja ds. Projektów i Fi-

nansowania, Komisja ds. Pomocy Społecznej, Komisja ds. Współpracy Zewnętrznej, Ko-

misja ds. Szkolnictwa i Promocji Oświaty, Komisja ds. Ekologii i Infrastruktury 

Wykaz ważniejszych uchwał podjętych w kolejnych kadencjach Młodzieżowej Rady 

Miasta Lublin:  

 w sprawie liczby, nazwy, zakresu działania oraz liczby i trybu wyboru członków 

komisji tematycznych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin; 

 w sprawie wydłużenia czasu funkcjonowania komunikacji nocnej w Lublinie; 

 w spawie zmiany organizacji przystanków komunikacji miejskiej w mieście Lublin; 

 w sprawie wyrażenia poparcia dla akcji „Ratujemy obwodnicę Lublina”; 

 w spawie przeprowadzenia akcji pod hasłem  „KOLOROWY LUBLIN”; 

 w sprawie organizacji Dnia Młodzieży, który odbędzie się 11 czerwca 2011r. na 

Starym Mieście w Lublinie; 

 w sprawie ustawienia tzw. „rowerów duchów” na terenie miasta Lublin; 

 w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia akcji społecznej „Nie bądź bierny, 

powiadom!”; 

 w sprawie wyrażenia głosu poparcia dla akcji „Odkorkujmy Lublin”; 

 w sprawie organizacji I Lubelskiej Młodzieżowej Giełdy Talentów w dniu 

20 kwietnia 2012 r.; 

 w sprawie oznaczenia niebezpiecznych miejsc na „Drogach dla rowerów”; 

 w sprawie budowy skateparku na terenie stadionu "Sygnał" przy ul. Zemborzyc-

kiej 3 w Lublinie; 

 w sprawie powołania Rady Seniorów Młodzieżowej Rady Miasta Lublin; 

 w sprawie akcji „Czytanie w hospicjum”; 

 w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg i Mostów z prośbą o wyznaczenie i udo-

stępnienie miejsc do legalnego graffiti dla lubelskiej młodzieży; 

 w sprawie powołania Centrum Prasowego Młodzieżowej Rady Miasta Lublin; 
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 w sprawie organizacji koncertu charytatywnego dla lubelskiej młodzieży pt.: „Kul-

turalny miszmasz”; 

 w sprawie organizacji wyścigu kolarskiego o puchar Przewodniczącego Młodzie-

żowej Rady Miasta Lublin; 

 w sprawie wyrażenia poparcia dla Stanowiska Rady Miasta Lublin z dnia 17 paź-

dziernika 2013 roku w sprawie pochówku szczątków cc. płk. Hieronima Dekutow-

skiego ps. „Zapora” i jego sześciu podkomendnych w Lublinie; 

 w sprawie utworzenia w Lublinie strefy „Street workout’u”;  

 w sprawie wyrażenia opinii w sprawie podpisania umowy stowarzyszeniowej po-

między Ukrainą a Unią Europejską oraz udzielenia wsparcia strajkującym na 

Ukrainie; 

 w sprawie przyjęcia programu wymiany wiedzą „Helpsterzy”, z późniejszymi 

zmianami; 

 w sprawie zorganizowania koncertu charytatywnego. 

Młodzieżowa Rada przyznała w roku 2014 nagrodę Młodzieżowej Rady Miasta Lu-

blin dla następujących osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży Lublina: 

 za całokształt działalności otrzymał pułkownik Władysław Rokicki; 

 za działalność w latach 2013/2014 otrzymał Pan Maciej Białka. 

Przyznano również nagrodę specjalną Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Mia-

sta dla prof. Władysława Bartoszewskiego. 

Radni Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w latach 2010 – 2014 uczestniczyli w delega-

cjach: 

 

Data delegacji 
Miejsce wy-

jazdu 
Uczestnicy wyjazdu cel wyjazdu 

17-19.01.2011 Poznań Katarzyna Szczot 
spotkanie ze Studencką Ra-

dą Miasta Poznania 

12-16.05.2011 
Münster – 

Niemcy 
Sylwia Dąbek, 
Anna Biegaj 

jubileusz 20. lecia partner-
stwa miast 

4.06.2011 
Pola Lednickie 

k. Poznania 

Mateusz Świderski, 
Marcin Bubicz, 

Dariusz Skrzypek 

udział w uroczystościach na 
Polach Lednickich k. Poznania 

9-10.12.2011 Warszawa 
Michała Czaja 
Bartosz Sareło 

Konwencja Młodzieżowych 
Samorządowców RP 

11-15.01.2012 
Warszawa 

(Konstancin-
Jeziorna) 

Bartosz Sareło Szkolenie "Ja jako Lider" 
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20-25.03.2012 
Warszawa 

(Konstancin-
Jeziorna) 

Bartosz Sareło 
Szkolenie "Ja w środowisku" 

Młodzieżowa Akademia Lokal-
nych Liderów 

03.06.2012 Warszawa Bartosz Sareło 
obchody Święta Dziękczynienia 

przed Świątynia Opatrzności 
Bożej 

05.10.2012 
Warszawa 

(Konstancin-
Jeziorna) 

Bartosz Sareło 
Szkolenie - Młodzieżowa Aka-

demia Lokalnych Liderów 

18-21.12.2012 Wrocław 
Filip Trubalski, 
Bartosz Sareło 

Sesja Parlamentu Młodzieży 
Wrocławia 

13-15.03.2013 Łódź 

Filip Trubalski, 
Bartosz Sareło, 

Przemysław Gorgol 
 

Spotkanie członków Młodzie-
żowych Samorządów Lokal-

nych 

8-10.11.2013 r. Nysa 
Kinga Niezgoda, Jan 

Kępka 
Ogólnopolska Konferencja Rad 

Młodzieżowych w Nysie 

25.02.2014 r. Warszawa 
Wyjazd grupowy, w 
wyjeździe uczestni-

czyło 40 radnych 

Sesja Wyjazdowa Młodzieżo-
wej Rady Miasta Lublin w Sej-

mie RP 

4.07.2014 r.  Warszawa Marcin Bubicz 
Przekazanie nagrody MRML 
dla prof. Władysława Barto-

szewskiego 

25-31.08.2014 
Schwerin 
(Niemcy) 

Marcin Bubicz, To-
masz Szabała, Tomasz 

Palmi, Maksymilian 
Kuźmicz, Sylwia Kurcz, 

Magdalena Kmieć, 
Karolina Łukaszczuk, 

Aleksandra Wasil 

Udział w projekcie pt. "What's 
up in 2025!?" 

 

 

Z inicjatywy Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w 2012 roku zrealizowany został pro-

jekt "Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego 

poznania" dofinansowany z programu Unii Europejskiej "Młodzież w działaniu". 

W dniach 31.01 – 06.02.2012 Lublin odwiedziła młodzież z Gori w Gruzji, Dniepro-

pietrowska na Ukrainie i Nilüfer w Turcji. Podczas 7 dni wymiany Radni Młodzieżowej Ra-

dy Miasta Lublin wraz z młodzieżą z Gruzji, Ukrainy i Turcji, zastanawiali się jaką rolę 

współczesne media pełnią w życiu młodych ludzi. Jak młodzież może wykorzystywać me-



67 

 

dia do promocji własnej działalności oraz jaki wpływ działalność organizacji młodzieżo-

wych ma na życie społeczności lokalnej. Wymiana zakończyła się konferencją poświęconą 

dobrym praktykom uczestnictwa młodzieży w mediach. 

W dniu 26 września 2014 roku obyły się kolejne wybory do Młodzieżowej Rady Miasta na 

IX kadencję 2014-2015. Pierwsza sesja odbyła się 31 października 2014 r., na której do-

konano wyborów organów Młodzieżowej Rady. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Lublin 

/-/ Piotr Kowalczyk 
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