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BRM-II.0002.1.1.2018 Lublin, dnia 25 stycznia 2018 r.

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miasta Lublin w dniu 25 stycznia 2018 r. (czwartek)

Obrady będą się odbywać w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski
(Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1) od godz. 9:00

 1. Otwarcie sesji.
 2. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXXVII i XXXVIII sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

 5.1. realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ulicy Bernarda Wapowskiego na odcinku: 
Jana  Samsonowicza  –  Ignacego  Domeyki  wraz  z  oświetleniem,  ciągami  pieszymi  i  kanalizacją 
deszczową (druk nr 1065-1) – projekt mieszkańców;

 5.2. zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok (druk nr 1253-1);
 5.3. uchwały zmieniającej uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (druk nr 1254-1)
 5.4. zaciągnięcia  pożyczki  ze  środków  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki 

Wodnej w Lublinie (druk nr 1255-1);
 5.5. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 

miasta Lublin oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez 
podmioty funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, 
niż miasto Lublin (druk nr 1276-1);

 5.6. nadania Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie (druk nr 1265-1);
 5.7. ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (druk nr 1251-1);
 5.8. projektu zmiany uchwały nr 679/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego (druk nr 1267-1);
 5.9. uchwały zmieniającej uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. 

w sprawie  szczegółowych  warunków  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami  psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego 
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (druk nr 1264-1);

 5.10. uchwały zmieniającej uchwałę nr 872/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. 
w  sprawie  uchwalenia  programu współpracy  Gminy Lublin  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
z podmiotami,  o  których  mowa  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego 
i o wolontariacie na rok 2018 (druk nr 1257-1);

 5.11. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1256-1);
 5.12. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1266-1);
 5.13. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin 

położonej w Lublinie przy ul. Hetmańskiej (druk nr 1259-1);
 5.14. wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Lublin  położonej 

w Lublinie w pobl. Al. Tysiąclecia (druk nr 1260-1);
 5.15. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej 

w Lublinie przy ul. Wilczej (druk nr 1261-1);
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 5.16. wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin położonej 
w Lublinie przy ul. Kasztelańskiej (druk nr 1262-1);

 5.17. wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  lokalu  użytkowego  stanowiącego  własność  Gminy  Lublin 
położonego w budynku przy ul. Peowiaków 11 w Lublinie (druk nr 1263-1);

 5.18. ustanowienia na rzecz Skarbu Państwa – Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  w Lublinie prawa 
użytkowania  nieruchomości  położonej  w  Lublinie  przy  Alei  Spółdzielczości  Pracy  3  oraz 
nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Bazylianówka 6 (druk nr 1268-1);

 5.19. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1270-1);
 5.20. wyrażenia  zgody  trwałym  zarządcom  na  oddanie  w  najem  lub  użyczenie  części  nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 1271-1);
 5.21. wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Lublin  położonej 

w Lublinie przy ul. Białkowska Góra 5/ul. Niska 2 (druk nr 1272-1);
 5.22. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I 

w rejonie ulicy Nałęczowskiej (druk nr 1277-1);
 5.23. obwieszczenie  Rady  Miasta  Lublin  w  sprawie  jednolitego  tekstu  uchwały  w  sprawie  powołania 

Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu (druk nr 1273-1);
 5.24. obwieszczenie  Rady  Miasta  Lublin  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  uchwały  w  sprawie 

nadania statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień (druk nr 1274-1);
 5.25. obwieszczenie  Rady  Miasta  Lublin  w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  uchwały  w  sprawie 

utworzenia  jednostki  organizacyjnej  Gminy  Lublin  pod  nazwą  Straż  Miejska  Miasta  Lublin
(druk nr 1275-1).

 6. Informacja  Prezydenta  Miasta  Lublin  wynikająca  z  art.  37  ust.  8  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) o zgłoszonych w okresie 
od 1 grudnia 2016 r. do dnia 22 grudnia 2017 r. roszczeniach odszkodowawczych wynikających z realizacji 
zapisów art. 36 ust. 1 oraz wydanych decyzjach ustalających wysokość opłat planistycznych wynikających 
z realizacji zapisów art. 36 ust. 4 (druk nr 1250-1).

 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Lublin z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
w 2017 roku (druk nr 1252-1).

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji  Rewizyjnej oraz sprawozdania komisji  stałych Rady Miasta Lublin 
za rok 2017.

 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Informacja  o  zrealizowanych  i  zaplanowanych  wyjazdach  w zagraniczną  podróż  służbową Prezydenta 

Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1269-1).
 11. Informacja  o  nieruchomościach  Skarbu  Państwa  podlegających  przekazaniu  Gminie  Lublin  opisanych 

na spisie inwentaryzacyjnym nr 208 (druk nr 1258-1).
 12. Zmiany w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia.
 14. Zamknięcie obrad.

Informuję, że wersje elektroniczne projektów uchwał oraz pozostałych dokumentów dostępne są na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin pod adresem:  www.bip.lublin.eu (ścieżka: 
Rada Miasta Lublin / Sesje RM Lublin / Projekty uchwał - druki / VII kadencja Rady Miasta Lublin (2014-2018) / 
XXXIX sesja 25-01-2018).

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

     /-/ Piotr Kowalczyk

Znak sprawy: BRM-II.0002.1.1.2018
Strona 2 z 2 Numer dokumentu Mdok: 8474/01/2018

https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin-vii-kadencja/sesje/projekty-uchwal-druki/xxxix-sesja-25-01-2018/

