
Wykaz uchwał
podjętych w VI kadencji

przez Radę Miasta Lublin (2010 – 2014)

nr uchwały z dnia w sprawie:
1/I/2010 30.11.2010 stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Lublin 
2/I/2010 9.12.2010 stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Lublin 
3/III/2010 13.12.2010 Wyboru członków Komisji Rewizyjnej 
4/III/2010 13.12.2010 wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
5/III/2010 13.12.2010 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
6/III/2010 13.12.2010 ustalenia składu Komisji Inwentaryzacyjnej 
7/III/2010 13.12.2010 wyboru przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej 
8/III/2010 13.12.2010 liczby i trybu wyboru członków komisji stałych Rady Miasta Lublin, 

z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej
9/III/2010 13.12.2010 składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem 

Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej
10/III/2010 13.12.2010 wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Lublin, 

z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej 
11/III/2010 13.12.2010 wskazania wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin do 

podpisywania poleceń wyjazdów służbowych przewodniczącego 
Rady Miasta Lublin 

12/III/2010 13.12.2010 ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta Miasta Lublin 
13/IV/2010 29.12.2010 zmiany uchwały budżetowej na 2010 r. 
14/IV/2010 29.12.2010 wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych 

w Lublinie
15/IV/2010 29.12.2010 zmiany uchwały nr 1133/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 

września 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od nieruchomości na 2011 r.

16/IV/2010 29.12.2010 określenia wzorów informacji w sprawie podatku rolnego, podatku 
leśnego i podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny, 
podatek leśny i podatek od nieruchomości

17/IV/2010 29.12.2010 wydatków budżetu miasta, które w 2010 roku nie wygasają z upływem 
roku budżetowego

18/IV/2010 29.12.2010 stwierdzenia przejęcia na własność Gminy Lublin pojazdów 
samochodowych porzuconych na terenie Gminy Lublin 

19/IV/2010 29.12.2010 zmiany Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Lublin
20/IV/2010 29.12.2010 ustanowienia sztandaru Miasta Lublin oraz insygniów miejskich
21/IV/2010 29.12.2010 zmiany uchwały nr 1082/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 

czerwca 2010 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie Gminy Lublin na lata 2011 – 2013 na realizację projektu 
„Profesjonalizacja zarządzania w Urzędzie Miasta Lublin” planowanego 
do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie 
potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

22/IV/2010 29.12.2010 delegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 

23/IV/2010 29.12.2010 zamiaru dokonania zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska 
Biblioteka Publiczna  im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (zmiana 
lokalizacji Filii bibliotecznej Nr 31 mieszczącej się w Lublinie przy ul. 
Nałkowskich 102 i przeniesieniu jej siedziby na ul. Nałkowskich 104a)

24/V/2011 27.01.2011 skargi M.G. z dnia 3 grudnia 2010 r. na Prezydenta Miasta Lublin 
w sprawie nieterminowego udzielenia odpowiedzi na pisma skarżącego 
(bezzasadna)

25/V/2011 27.01.2011 uchwały budżetowej na 2011 rok
26/V/2011 27.01.2011 wieloletniej prognozy finansowej
27/V/2011 27.01.2011 budowy basenu przy Zespole Szkół nr 10 w Lublinie
28/V/2011 27.01.2011 zabezpieczenia środków finansowych w budżetach Miasta Lublin na 

lata 2010 – 2012 na realizacje inwestycji budowy krytej pływalni przy 
Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14



29/V/2011 27.01.2011 dokonania darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości 
położonej w Lublinie przy ul. Wyżynnej

30/V/2011 27.01.2011 wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie 
przy ul. Bazylianówka 44

31/V/2011 27.01.2011 zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin 
służebnościami gruntowymi i przesyłu

32/V/2011 27.01.2011 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej 
w Lublinie przy ul. Konstantynów oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr 60/14 (obręb 15, arkusz 2)

33/V/2011 27.01.2011 zmiany uchwały nr 996/XL/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 
2010 r. w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin

34/V/2011 27.01.2011 zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie Gminy Lublin na lata 2011 - 2014 na realizację projektu 
„Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!” opracowanego przez 
Przedszkole nr 37 w Lublinie, ul. Zakopiańska 3 i złożonego w ramach 
konkursu nr 5/POKL/9.1.1/2010 współfinansowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Priorytet IX Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 
Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i budżetu państwa

35/V/2011 27.01.2011 powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VI kadencję Rady Miasta 
Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic

36/V/2011 27.01.2011 zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic: Abramowice, Bronowice, 
Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby 
Północne, Dziesiąta, Felin, Głusk, Hajdów – Zadębie,Kalinowszczyzna, 
Konstantynów, Kośminek, Ponikwoda, Rury, Sławin, Sławinek, Stare 
Miasto, Szerokie, Śródmieście, Tatary, Węglin Południowy, Węglin 
Północny, Wieniawa, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce

37/V/2011 27.01.2011 stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe
38/V/2011 27.01.2011 ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu
39/V/2011 27.01.2011 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub 

dzierżawę części nieruchomości stanowiących  własność Gminy Lublin
40/V/2011 27.01.2011 wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy 

Lublin
41/V/2011 27.01.2011 zmiany uchwały nr 724/XXXII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 14 maja 

2009 r. w sprawie reorganizacji Zespołu Placówek Opiekuńczo –
Wychowawczych „Pogodny Dom” w Lublinie

42/V/2011 27.01.2011 wyrażenia zgody na działalność Gminy Lublin w zakresie 
telekomunikacji

43/V/2011 27.01.2011 sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 36 położonego w budynku przy ul. 
Glinianej 5 stanowiącego własność Gminy Lublin

44/V/2011 27.01.2011 przystąpienia do projektu partnerskiego i zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2011 – 2012 na 
realizację projektu: „S.O.S – bezpieczna koegzystencja ludzi i 
bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, 
Łuck i Iwano-Frankiwsk” współfinansowanego w ramach Działania 3.1 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś Ukraina 2007-
2013, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

45/V/2011 27.01.2011 powołania Komisji Statutowej
46/V/2011 27.01.2011 wyboru przewodniczącego Komisji Statutowej 
47/V/2011 27.01.2011 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin na 

2011 rok
48/VI/2011 14.02.2011 zamiaru przekształcenia zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie - poprzez jego likwidację 
w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością



49/VII/2011 24.02.2011 skargi J.O. na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Betania” 
w Lublinie w sprawie niewłaściwego traktowania pensjonariuszy 
prowadzonego przez niego ośrodka (bezzasadna)

50/VII/2011 24.02.2011 programu zmian w sieci szkół prowadzonych przez Gminę Lublin 
uwzględniającego łączenie szkół, rozwiązanie zespołów szkół, a także 
zamiar likwidacji szkół nieprowadzących obecnie działalności 
statutowej

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 (emisja obligacji na kwotę 180.000.000 zł)

52/VII/2011 24.02.2011 sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości 
położonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej

53/VII/2011 24.02.2011 obciążenia nieruchomości położonych w Lublinie stanowiących 
własność Gminy Lublin prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz 
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Lublinie 
(IKEA)

54/VII/2011 24.02.2011 zmiany uchwały nr 496/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 
27 listopada 2008 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod 
nazwą Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (organizowanie usług 
przewozowych świadczonych na indywidualne wezwanie osób 
niepełnosprawnych)

55/VII/2011 24.02.2011 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów najmu 
gminnych lokali użytkowych położonych w Lublinie przy ul. Lotniczej 8 
i Koryznowej 2B (na rzecz Sądu Rejonowego Lublin-Wschód i Lublin-
Zachód)

56/VII/2011 24.02.2011 zmiany uchwały nr 475/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 
16 października 2008 r. w sprawie programu wspierania na terenie 
Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

57/VII/2011 24.02.2011 wspólnej realizacji przez Gminę Lublin oraz Miasto Zamość, Katolicki 
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz 
Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie 
projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, 
Oś Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne, Działanie 4.1 
Społeczeństwo informacyjne (wirtualna biblioteka)

58/VII/2011 24.02.2011 zmiany uchwały nr 453/XXIV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 
25 września 2008 r. w sprawie dokonania darowizny na rzecz Skarbu 
Państwa nieruchomości gruntowych położonych w Lublinie przy 
ul. Jutrzenki 18a i ul. Koncertowej 4a (pod komisariat policji)

59/VII/2011 24.02.2011 darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej 
w Lublinie przy ul. Łukowskiej (Wojewódzki Inspektorat Obrony 
Cywilnej

60/VII/2011 24.02.2011 zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność 
Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania 
nieruchomości przyległych – z zastosowaniem bonifikaty

61/VII/2011 24.02.2011 powołania Komisji Nagród Miasta Lublin w dziedzinie kultury: Nagrody 
Artystycznej Miasta Lublin za 2010 r., Nagrody Miasta Lublin za 
upowszechnianie kultury za 2010 rok oraz Nagrody Miasta Lublin za 
całokształt osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki

62/VII/2011 24.02.2011 wyrażenia zgody na przystąpienie Szkoły Podstawowej nr 30 
w Lublinie i Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie, w skład którego wchodzi 
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Aleksandra Kamińskiego do 
partnerskiego projektu „Szkoła równych szans” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do 
edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego



63/VIII/2011 31.03.2011 nadania imienia Szkole Podstawowej nr 30 w Lublinie (Króla 
Kazimierza Wielkiego)

64/VIII/2011 31.03.2011 zmiany uchwały budżetowej na 2011 r. 
65/VIII/2011 31.03.2011 zmieniająca uchwałę nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 

stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
66/VIII/2011 31.03.2011 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin - część III w rejonie ulic: Poligonowej 
i Gen. B. Ducha

67/VIII/2011 31.03.2011 przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr 359/XXII/2000 Rady 
Miejskiej w Lublinie z dnia 13 kwietnia 2000 w sprawie Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lublin w rejonie ulic: Poligonowej i Gen. B. Ducha.

68/VIII/2011 31.03.2011 nadania nazwy skwerowi i placowi położonym w granicach 
administracyjnych miasta Lublin (Skwer Dzieci z Pahiatua, Plac Lecha 
Kaczyńskiego)

69/VIII/2011 31.03.2011 skargi Zarządu Dzielnicy Rury z dnia 30 września 2010 r. na 
„bezczynność oraz szkodliwe działania Prezydenta Miasta Lublin” 
(bezzasadna)

70/VIII/2011 31.03.2011 określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 
poszczególnych zadań w Mieście Lublin w 2011 roku

71/VIII/2011 31.03.2011 zmiany uchwały Nr 275/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 21 lutego 
2008 r. w sprawie przyjęcia “Programu działań na rzecz 
niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008 - 2013”

72/VIII/2011 31.03.2011 powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Leczenia Uzależnień 
w Lublinie na kadencję 2011 – 2014

73/VIII/2011 31.03.2011 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin 
położonej w Lublinie w pobliżu ul. Poligonowej

74/VIII/2011 31.03.2011 sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. 
Kalinowszczyzna 53 w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli 
sąsiednich działek

75/VIII/2011 31.03.2011 wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu 
użytkowego w budynku przy ul. Lubartowskiej 29 w Lublinie

76/VIII/2011 31.03.2011 zamiany nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Snopkowskiej 
77/VIII/2011 31.03.2011 określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których 

właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad 
korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych 
przystanków

78/VIII/2011 31.03.2011 wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokali 
użytkowych Gminy Lublin

79/VIII/2011 31.03.2011 upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wojewodą 
Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy 
wojennych na terenie gminy oraz zabezpieczenia na  dofinansowanie 
realizacji tych zadań środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na 
rok 2011

80/VIII/2011 31.03.2011 utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów 
w Lublinie

81/VIII/2011 31.03.2011 wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy 
Lublin

82/VIII/2011 31.03.2011 wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę części 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

83/VIII/2011 31.03.2011 nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych 
miasta Lublin (Prezydenta Ronalda Reagana)

84/VIII/2011 31.03.2011 zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych 
studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących 
na terenie Gminy Lublin

85/VIII/2011 31.03.2011 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie Gminy Lublin na lata 2011-2012 na realizację projektu 
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 
szkół podstawowych w Gminie Lublin"



86/VIII/2011 31.03.2011 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin 
w latach 2011 - 2016 na realizację projektu „Lublin – Europejska 
Stolica Kultury 2016”

87/VIII/2011 31.03.2011 nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie 
w rejonie ul. Poligonowej

88/VIII/2011 31.03.2011 współdziałania pomiędzy Powiatem Lubelskim i Gminą Lublin przy 
realizacji zadania pn.: przebudowa drogi powiatowej Nr 2271L Wólka 
Abramowicka-Dominów, polegająca na budowie chodnika w Głusku 
przy ul. Strojnowskiego

89/VIII/2011 31.03.2011 zmieniająca uchwałę nr 50/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 
24 lutego 2011 r. w sprawie programu zmian w sieci szkół 
prowadzonych przez Gminę Lublin uwzględniającego łączenie szkół, 
rozwiązanie zespołów szkół, a także zamiar likwidacji szkół 
nieprowadzących obecnie działalności statutowej

90/VIII/2011 31.03.2011 utworzenia Zespołu Szkół nr 11 w Lublinie oraz nadania statutu 
(Gimnazjum nr 12 i VII LO)

91/VIII/2011 31.03.2011 ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta Miasta Lublin
92/VIII/2011 31.03.2011 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu kwoty 

zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu 
mieszkalnego z zasobu Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. 
Sowiej 2 

93/VIII/2011 31.03.2011 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu 
lokalu użytkowego Gminy Lublin, położonego w Lublinie przy ul. 
Wyścigowej 31

94/VIII/2011 31.03.2011 zatwierdzenia harmonogramu pracy oraz trybu i formy zgłaszania 
wniosków w przedmiocie zmian Statutu Miasta Lublin

95/IX/2011 21.04.2011 likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą: Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie w celu zawiązania 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Likwidacja MOSiR do dnia 
30 czerwca 2011 r.)

96/IX/2011 21.04.2011 nadania nazwy parkowi Czuby położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublina Jana Pawła II

97/IX/2011 21.04.2011 zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (31. Filia Nr 31 ul. Nałkowskich 
104a)

98/IX/2011 21.04.2011 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 

99/IX/2011 21.04.2011 wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin  położonej w Lublinie przy ul. 
Szafirowej

100/IX/2011 21.04.2011 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin 
położonego w Lublinie przy ul. Młyńskiej 18

101/IX/2011 21.04.2011 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub 
dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

102/IX/2011 21.04.2011 zmiany uchwały nr 75/VIII/99 Rady Miejskiej z dnia 11 marca 1999 r. 
w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez 
miasto Lublin zmienionej uchwałą nr 565/XXXVI/2001 Rady Miejskiej 
w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2001 r., zmienionej uchwałą nr 
381/XVII/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2004 r., zmienionej 
uchwałą nr 1030/XLII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 29 czerwca 
2006 r., zmienionej uchwałą nr 104/VIII/2007 Rady Miasta Lublin 
z dnia 26 kwietnia 2007 r., zmienionej uchwałą nr 339/XIX/2008 Rady 
Miasta Lublin z dnia 8 kwietnia 2008 r. zmienionej uchwałą nr 
1026/XLI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 22 kwietnia 2010 r.

103/IX/2011 21.04.2011 zmiany uchwały nr 1065/XLII/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 25 
października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych działających na terenie miasta Lublina

104/IX/2011 21.04.2011 nadania statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie



104/IX/2011 21.04.2011 ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych

105/IX/2011 21.04.2011 ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez 
Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz 
warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat

107/IX/2011 21.04.2011 wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Lublinie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego znak 
NK.II.04131/135/11 z  dnia 31 marca  2011 r. (dot. uchwały nr 
60/VII/2011 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin na 
rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania nieruchomości 
przyległych z zastosowaniem bonifikaty)

108/IX/2011 21.04.2011 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta 
Lublin (Kryształowa)

109/IX/2011 21.04.2011 obciążenia części nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Głównej 
36 prawem odpłatnego użytkowania na rzecz Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o.

110/IX/2011 21.04.2011 wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu miasta Lublin oraz 
rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami 

111/IX/2011 21.04.2011 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na 
lata 2011 – 2014 na realizację projektu "Lublin i Rzeszów - współpraca 
i wykorzystanie szans rozwojowych", współfinansowanego w ramach 
Działania 1.4.4 Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na 
lata 2007 - 2013, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej

112/X/2011 26.05.2011 zmian uchwały budżetowej na 2011 rok
113/X/2011 26.05.2011 zmieniająca uchwałę nr 26/V/2011 z dnia 27 stycznia 2011 roku 

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
114/X/2011 26.05.2011 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz 
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego

115/X/2011 26.05.2011 wyrażenia zgody Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” 
w Lublin na złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu 
trwałego zarządu

116/X/2011 26.05.2011 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub 
dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

117/X/2011 26.05.2011 wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy 
Lublin

118/X/2011 26.05.2011 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin 
położonej w Lublinie przy ul. Głównej 43/Głównej 45

119/X/2011 26.05.2011 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin 
położonej w Lublinie przy ul. Leszka 82

120/X/2011 26.05.2011 sprzedaży w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości 
położonej w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 11

121/X/2011 26.05.2011 nabycia na rzecz Gminy Lublin prawa użytkowania wieczystego nieru-
chomości gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-9

122/X/2011 26.05.2011 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część IV – obszar A 
uchwalonego uchwałą nr 343/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 
kwietnia 2008 r.

123/X/2011 26.05.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin dla terenu położonego w rejonie ulic 
Nasturcjowa, Narcyzowa, Orzechowa i Trześniowska

124/X/2011 26.05.2011 podjęcia współpracy i podpisania umowy partnerskiej do realizacji 
projektu „Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie 
komunikacji i wzajemnego poznania” oraz zabezpieczenia środków 
finansowych stanowiących wkład własny do projektu z budżetu Gminy 
Lublin na lata 2011-2012

125/X/2011 26.05.2011 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego Gminy Lublin za 2010 rok



126/X/2011 26.05.2011 uchylająca uchwałę nr 1211/XLV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 14 
października 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 
gminnych

127/X/2011 26.05.2011 zabezpieczenia środków finansowych w budżetach miasta Lublin na 
lata 2011-2015 na realizację inwestycji: „zagospodarowanie placu 
teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego 
i infrastrukturą techniczną.

128/XI/2011 30.06.2011 nadania nazwy placowi położonemu w granicach administracyjnych 
miasta Lublin (Plac Mieczysława Alberta Krąpca)

129/XI/2011 30.06.2011 zmian uchwały budżetowej na 2011 rok 
130/XI/2011 30.06.2011 zmieniająca uchwałę nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 

stycznia 2011 roku sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
131/XI/2011 30.06.2011 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 
2010 rok 

132/XI/2011 30.06.2011 absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin z tytułu wykonania budżetu 
za 2010 rok 

133/XI/2011 30.06.2011 powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych 
134/XI/2011 30.06.2011 powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej 
135/XI/2011 30.06.2011 zmiany uchwały nr 514/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 

listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 
2009-2013 

136/XI/2011 30.06.2011 zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin, w ramach 
repatriacji, obywatela Uzbekistanu polskiego pochodzenia Pana K.G.

137/XI/2011 30.06.2011 określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin 

138/XI/2011 30.06.2011 zmiany uchwały Nr 70/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 
2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w Mieście Lublin 
w 2011 r. 

139/XI/2011 30.06.2011 stwierdzenia przejęcia na własność Gminy Lublin pojazdów 
samochodowych porzuconych na terenie Gminy Lublin 

140/XI/2011 30.06.2011 ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form 
wychowania przedszkolnego 

141/XI/2011 30.06.2011 ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez 
Miasto Lublin 

142/XI/2011 30.06.2011 zmiany uchwały nr 998/XLI/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 
2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 
i nadania jej statutu 

143/XI/2011 30.06.2011 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie Gminy Lublin na lata 2011-2012 na realizację projektu 
"SzOK przez cały rok" 

144/XI/2011 30.06.2011 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie Gminy Lublin na lata 2011–2012 na realizację projektu 
„Droga do szkolnej kariery” przez Szkołę Podstawową nr 40 im. Leona 
Kruczkowskiego w Lublinie 

145/XI/2011 30.06.2011 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie Gminy Lublin na lata 2011 – 2012 na realizację projektu 
„Paszport do przyszłości” przez VI Liceum Ogólnokształcące im. 
Hugona Kołłątaja w Lublinie 

146/XI/2011 30.06.2011 zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie Gminy Lublin na lata 2011 – 2012 na realizację projektu 
„Wiedza kapitałem przyszłości” przez Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie 

147/XI/2011 30.06.2011 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie Gminy Lublin na lata 2011–2012 na realizację projektu 
„Odkryjemy świat z językiem angielskim” przez Szkołę Podstawową nr 
27 im. Marii Montessori w Lublinie 



148/XI/2011 30.06.2011 wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy al. 
Smorawińskiego 

149/XI/2011 30.06.2011 wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości Gminy 
Lublin 

150/XI/2011 30.06.2011 zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanych 
stanowiących współwłasność Gminy Lublin i osób fizycznych 

151/XI/2011 30.06.2011 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
najmu lokalu użytkowego Gminy Lublin, położonego w Lublinie przy ul. 
Królewskiej 17/ Żmigród 1 

152/XI/2011 30.06.2011 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
najmu lokalu użytkowego Gminy Lublin, położonego w Lublinie przy ul. 
Krakowskie Przedmieście 53 

153/XI/2011 30.06.2011 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy 
najmu lokalu użytkowego Gminy Lublin, położonego w Lublinie przy 
Al. Racławickich 22 

154/XI/2011 30.06.2011 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub 
dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin 

155/XI/2011 30.06.2011 ustanowienia na rzecz Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie prawa 
nieodpłatnego użytkowania lokali użytkowych usytuowanych 
w budynkach położonych w Lublinie przy al. Tysiąclecia 5 oraz przy ul. 
Karłowicza 1 

156/XI/2011 30.06.2011 zmiany uchwały Rady Miasta Lublin Nr 1615/LII/2002 z dnia 27 
czerwca 2002 r. w sprawie zniesienia współwłasności wodociągu 
wiejskiego "Prawiedniki" 

157/XI/2011 30.06.2011 zmiany załącznika do Uchwały nr 407/XXXIX/96 Rady Miejskiej 
w Lublinie z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie utworzenia zakładu 
budżetowego Miasta Lublina pod nazwą Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych w Lublinie 

158/XI/2011 30.06.2011 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej 
w Lublinie przy ul. Owczej 

159/XI/2011 30.06.2011 przyjęcia na rzecz Gminy Lublin darowizny nieruchomości Skarbu 
Państwa 

160/XI/2011 30.06.2011 nabycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości 
położonej przy ul. Mełgiewskiej 9g – Tokarskiej 1 

161/XI/2011 30.06.2011 zmiany uchwały nr 1133/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 
września 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek 
podatku od nieruchomości na 2011 r

162/XI/2011 30.06.2011 zmiany uchwały nr 16/IV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 
2010 r. w sprawie określenia wzorów informacji w sprawie podatku 
rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz deklaracji 
na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości 

163/XI/2011 30.06.2011 zmiany uchwały nr 31/IV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 18 stycznia 
2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości 
wynagrodzenia 

164/XI/2011 30.06.2011 zmiany uchwały nr 1006/XLI/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 25 maja 
2006 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze 
inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia 

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 

167/XI/2011 30.06.2011 zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie Gminy Lublin na lata 2011 – 2012 na realizację projektu 
„Szkoła równych szans” przez Szkołę Podstawową nr 39 im. 
Aleksandra Kamińskiego w Lublinie wchodzącą w skład Zespołu Szkół 
nr 8 w Lublinie jako Partnera Projektu 



168/XI/2011 30.06.2011 zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie Gminy Lublin na lata 2011 – 2012 na realizację projektu 
„Szkoła równych szans” przez Szkołę Podstawową nr 30 im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Lublinie jako Partnera Projektu 

169/XI/2011 30.06.2011 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin część VIII Śródmieście dla terenu 
dawnego cmentarza unickiego, położonego u zbiegu ulic Unickiej 
i Walecznych



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
170/XII/2011 2.09.2011 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, 

Domu Pomocy Społecznej i Areszcie Śledczym
PM

171/XIII/2011 8.09.2011 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 25/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycz-
nia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok

172/XIII/2011 8.09.2011 zmieniająca uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta 
Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia 
wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki 
budżetowe

173/XIII/2011 8.09.2011 zmian uchwały budżetowej na 2011 rok

174/XIII/2011 8.09.2011 zmieniająca uchwałę nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin 
z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

175/XIII/2011 8.09.2011 darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości poło-
żonej w Lublinie przy ul. Kunickiego 42 

176/XIII/2011 8.09.2011 przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Lublinie na lata 2011 – 2015 

177/XIII/2011 8.09.2011 skargi C.W. z dnia 11 lipca 2011 r. na Prezydenta Miasta 
Lublin w sprawie nieudzielania odpowiedzi na jej pisma 

178/XIII/2011 8.09.2011 skargi M.G. z dnia 16 lipca 2011 r. na Dyrektora 
Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie w sprawie nie-
właściwego sposobu rozpatrywania składanego przez 
skarżącego wniosku 

179/XIII/2011 8.09.2011 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 mar-
ca 2011 r. 

180/XIII/2011 8.09.2011 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 mar-
ca 2011 r. 

181/XIII/2011 8.09.2011 sprzedaży nieruchomości zabudowanej stanowiącej wła-
sność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Nowo-
gródzkiej 27 

182/XIII/2011 8.09.2011 sprzedaży nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Za-
bytkowej 5 

183/XIII/2011 8.09.2011 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub dzierżawę części nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Lublin 

184/XIII/2011 8.09.2011 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
Gminy Lublin 

185/XIII/2011 8.09.2011 wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej 
w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej 
w Lublinie przy ul. Lipowej 

186/XIII/2011 8.09.2011 wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej 
umowy najmu lokalu użytkowego Gminy Lublin, położone-
go w Lublinie przy ul. Lwowskiej 6 

187/XIII/2011 8.09.2011 zamiany gruntów położonych w Lublinie w pobliżu Drogi 
Męczenników Majdanka 

188/XIII/2011 8.09.2011 wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 czerwca 2011 r. 
sygn. akt II SA/Lu 359/11 

189/XIII/2011 8.09.2011 zmieniająca uchwałę Nr 157/XI/2011 Rady Miasta Lublin 
z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany załącznika do 
uchwały nr 407/XXXIX/96 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 
14 listopada 1996 r. w sprawie utworzenia zakładu budże-
towego Miasta Lublina pod nazwą Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych w Lublinie 

190/XIII/2011 8.09.2011 przyznania pierwszeństwa w nabyciu i wyrażenia zgody na 
sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lubli-
nie przy ul. Składowej 24 

191/XIII/2011 8.09.2011 zasad zarządu oraz zasad i trybu korzystania z cmentarzy 
komunalnych na terenie miasta Lublin 

PM



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
192/XIII/2011 8.09.2011 upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Wo-

jewodą Lubelskim aneksów w zakresie zmiany porozumień 
dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 
w 2011 r. na terenie gminy oraz zmiany uchwały nr 79/VIII/ 
2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 
upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia 
z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzy-
mania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy 
oraz zabezpieczenia na dofinansowanie realizacji tych za-
dań środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na rok 
2011 

193/XIII/2011 8.09.2011 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyj-
nych miasta Lublin (ul. Otella)

PM

194/XIII/2011 8.09.2011 zaliczenia ulicy Zimnej w Lublinie do kategorii dróg gmin-
nych 

PM

195/XIII/2011 8.09.2011 przejęcia na własność Gminy Lublin pojazdów 
samochodowych porzuconych na terenie Gminy Lublin 

196/XIII/2011 8.09.2011 określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu 
powoływania jej członków 

PM

197/XIII/2011 8.09.2011 zmiany uchwały nr 138/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 
30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospraw-
nych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 
realizację poszczególnych zadań w Mieście Lublin w 2011r. 

198/XIII/2011 8.09.2011 określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegóło-
wych warunków jego funkcjonowania 

PM

199/XIII/2011 8.09.2011 zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 

200/XIII/2011 8.09.2011 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na lata 2013 – 2014 na realizację projektu: „Kultura 
jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast” w ramach 
Programu Europa Środkowa, ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 

201/XIII/2011 8.09.2011 przystąpienia do projektu partnerskiego i zabezpieczenia 
środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 
2013 – 2014 na realizację projektu: „Promocja inwestycyj-
na Lublina i Równego”, współfinansowanego w ramach 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś 
Ukraina 20072013, ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

202/XIII/2011 8.09.2011 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na lata 2013 – 2014 na realizację projektu: „Inwesty-
cja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kul-
turalnej”, współfinansowanego w ramach Działania 3.1 
Programu Współpracy Transgranicznej Polska Białoruś 
Ukraina 2007 2013, ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego 

203/XIII/2011 8.09.2011 przystąpienia do projektu partnerskiego i zabezpieczenia 
środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 
2013 – 2014 na realizację projektu: „Turystyka transgra-
niczna motorem rozwoju Lublina i Lwowa”, współfinanso-
wanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska Białoruś Ukraina 20072013, ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

204/XIII/2011 8.09.2011 zmiany uchwały Rady Miasta Lublin Nr 167/XI/2011 z dnia 
30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji 
oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
Gminy Lublin na lata 2011–2012 na realizację projektu 
„Szkoła równych szans” przez Szkołę Podstawową nr 39 
im. Aleksandra Kamińskiego w Lublinie wchodzącą 
w skład Zespołu Szkół nr 8 w Lublinie jako Partnera 
Projektu 



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
205/XIII/2011 8.09.2011 zmiany uchwały Rady Miasta Lublin Nr 168/XI/2011 z dnia 

30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji 
oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
Gminy Lublin na lata 2011–2012 na realizację projektu 
„Szkoła równych szans” przez Szkołę Podstawową nr 30 
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie jako Partnera 
Projektu 

206/XIII/2011 8.09.2011 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2011–2012 
na realizację projektu „Gotowi na Przyszłość” przez Szkołę 
Podstawową nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Lublinie 

207/XIII/2011 8.09.2011 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin w latach 2012-2013 na realizację projektu sieci 
teatralnej East European Performing Arts Platform 
(Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych) 

208/XIII/2011 8.09.2011 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. 
z o.o. 

209/XIII/2011 8.09.2011 przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej pn. 
„Dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i ksią-
żek pomocniczych dla uczniów niewidomych uczęszczają-
cych do szkół i placówek, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Lublin” 

210/XIV/2011 20.10.2011 skargi R.K. z dnia 28 lipca 2011 r. na Dyrektora Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych dotyczącej braku reakcji na 
składany przez skarżącego wniosek 

211/XIV/2011 20.10.2011 skargi G.M. z dnia 2 sierpnia 2011 r. na Prezydenta Miasta 
Lublin w sprawie opieszałego załatwiania jej spraw 
związanych z przyznaniem lokalu mieszkalnego 

212/XIV/2011 20.10.2011 wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin 

213/XIV/2011 20.10.2011 zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

214/XIV/2011 20.10.2011 przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

215/XIV/2011 20.10.2011 zmieniająca uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta 
Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia 
wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki 
budżetowe 

216/XIV/2011 20.10.2011 zmian uchwały budżetowej na 2011 rok 
217/XIV/2011 20.10.2011 zmieniająca uchwałę nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin 

z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej 

218/XIV/2011 20.10.2011 zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2012-
2015, które pozostawia się bez dalszego biegu 

219/XIV/2011 20.10.2011 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

220/XIV/2011 20.10.2011 zmieniająca uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin 
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie udzielania stypendiów 
naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz 
uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na 
terenie Gminy Lublin 

PM

221/XIV/2011 20.10.2011 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
z budżetu miasta Lublin Powiatowi Lubelskiemu 
w zakresie: przebudowy drogi powiatowej Nr 2271L Wólka 
Abramowicka-Dominów, polegającej na budowie chodnika 
przy ul. Strojnowskiego w Gminie Głusk w granicach 
istniejącego pasa drogowego 

222/XIV/2011 20.10.2011 ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach 
publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat 
za parkowanie i sposobu ich pobierania 

PM



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
223/XIV/2011 20.10.2011 ustalenia wysokości stawek kwotowych opłat za usuwanie 

pojazdów z dróg i ich przechowywania na parkingach 
strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku 
odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu 

PM

224/XIV/2011 20.10.2011 przyjęcia “Polityki Rowerowej Miasta Lublin” PM
225/XIV/2011 20.10.2011 ogłoszenia jednolitego tekstu 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 

226/XIV/2011 20.10.2011 przyjęcia przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości 
położonej w Lublinie przy ul. Spadochroniarzy stanowiącej 
własność Skarbu Państwa 

227/XIV/2011 20.10.2011 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Urzędowskiej 

228/XIV/2011 20.10.2011 sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych 
w Lublinie przy ul. Jana Pawła II 

229/XIV/2011 20.10.2011 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
umowy najmu/dzierżawy lokali użytkowych Gminy Lublin 

230/XIV/2011 20.10.2011 sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej 
położonej w Lublinie przy ul. Ceramicznej 24 

231/XIV/2011 20.10.2011 przyjęcia przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Województwa Lubelskiego 
położonej w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 

232/XIV/2011 20.10.2011 dokonania na rzecz Województwa Lubelskiego darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin 
położonej w Lublinie przy ul. Sierocej 

233/XIV/2011 20.10.2011 sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej 
położonej w Lublinie przy ul. Olejnej 8 

234/XIV/2011 20.10.2011 przyjęcia przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości 
zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej 56 
stanowiącej własność LEVEL Sp. z o.o. 

235/XIV/2011 20.10.2011 wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
Gminy Lublin 

236/XIV/2011 20.10.2011 zamiany gruntów położonych w Lublinie w rejonie ul. 
Bluszczowej i ul. Dożynkowej 

237/XIV/2011 20.10.2011 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin, położonej w Lublinie 
przy al. Tysiąclecia 

238/XIV/2011 20.10.2011 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub dzierżawę części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy 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 

PM

241/XIV/2011 20.10.2011 zmieniająca uchwałę nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta 
Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z Radą 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji 

PM

242/XIV/2011 20.10.2011 zmiany nazwy Domu Pomocy Społecznej z siedzibą 
w Lublinie przy ul. Ametystowej 22 

243/XIV/2011 20.10.2011 wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu 
Komisji Stypendialnej do spraw przyznawania stypendiów 
wybitnie uzdolnionym studentom oraz uczestnikom 
studiów doktoranckich 

244/XIV/2011 20.10.2011 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu 



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
245/XIV/2011 20.10.2011 zmiany uchwały nr 1032/XLI/2010 Rady Miasta Lublin 

z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie zabezpieczenia 
środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 
2011 – 2013 na realizację projektu: „Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”, 
współfinansowanego w ramach Działania 8.3 
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, 
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 
2007 2013, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 

246/XIV/2011 20.10.2011 zamiaru dokonania zmiany statutu instytucji kultury pn. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie 

247/XIV/2011 20.10.2011 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin 
248/XV/2011 24.11.2011 nadania imienia Hali Sportowo-Widowiskowej 

zlokalizowanej przy Alejach Zygmuntowskich 4 w Lublinie 
249/XV/2011 24.11.2011 skargi M.S. z dnia 22 września 2011 r. na działalność 

Dyrektora IX Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie 
250/XV/2011 24.11.2011 przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
251/XV/2011 24.11.2011 zmian uchwały budżetowej na 2011 rok 
252/XV/2011 24.11.2011 zmieniająca uchwałę nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin 

z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej 

253/XV/2011 24.11.2011 określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
nieruchomości na 2012 rok 

PM

254/XV/2011 24.11.2011 określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
środków transportowych na 2012 rok 

PM

255/XV/2011 24.11.2011 określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności 
i wysokości dziennych stawek opłaty targowej 

PM

256/XV/2011 24.11.2011 zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz 
określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za 
inkaso 

PM

257/XV/2011 24.11.2011 zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, 
wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso 

PM

258/XV/2011 24.11.2011 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego Gminy Lublin za 2011 rok 

259/XV/2011 24.11.2011 wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach 
komunalnych w Lublinie 

260/XV/2011 24.11.2011 przyjęcia „Koncepcji rozwoju komunikacji rowerowej 
w mieście Lublin” 

261/XV/2011 24.11.2011 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 20122013 
na realizację projektu "Nowoczesne kompetencje Nowe 
perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników 
oświaty w Gminie Lublin" 

262/XV/2011 24.11.2011 zmiany uchwały nr 141/XI/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. 
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli 
prowadzonych przez Miasto Lublin 

PM

263/XV/2011 24.11.2011 przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami 
dziecięcymi na terenie Gminy Lublin 

264/XV/2011 24.11.2011 przekazania mienia Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego 
w Lublinie 

265/XV/2011 24.11.2011 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2012 rok 

266/XV/2011 24.11.2011 uchwalenia 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 na rok 2012 

267/XV/2011 24.11.2011 zmiany uchwały nr 682/XXXI/2009 Rady Miasta Lublin 
z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych i ośrodkach wsparcia 

PM



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
268/XV/2011 24.11.2011 zmiany uchwały nr 197/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 

8 września 2011 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospraw-
nych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 
realizację poszczególnych zadań w Mieście Lublin w 2011r. 

269/XV/2011 24.11.2011 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej stanowiącej 
własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. gen. 
Bolesława Ducha 

270/XV/2011 24.11.2011 zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały 
zarząd 

271/XV/2011 24.11.2011 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub dzierżawę części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin 

272/XV/2011 24.11.2011 wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Nr 4 w Lublinie na 
złożenie wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu 
trwałego zarządu 

273/XV/2011 24.11.2011 sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych 
położonych w Lublinie przy Alei Spółdzielczości Pracy 49a 
i 47b 

274/XV/2011 24.11.2011 zmiany uchwały nr 1207/XLV/2010 Rady Miasta Lublin 
z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży 
lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób 
Gminy Lublin (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 154 
z 2010 r., poz. 2726) 

PM

275/XV/2011 24.11.2011 uchylenia uchwały nr 155/XI/2011 Rady Miasta Lublin 
z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia na 
rzecz Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie prawa 
nieodpłatnego użytkowania lokali użytkowych 
usytuowanych w budynkach położonych w Lublinie przy al. 
Tysiąclecia 5 oraz przy ul. Karłowicza 1 

276/XV/2011 24.11.2011 ustanowienia na rzecz Ośrodka Leczenia Uzależnień 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Lublinie prawa nieodpłatnego użytkowania udziału 
10743/119700 części w nieruchomości położonej w 
Lublinie przy Al. Tysiąclecia 5 oraz udziału 53933/260800 
części w nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. 
Karłowicza 1 

277/XV/2011 24.11.2011 przyjęcia przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości 
położonych w Lublinie stanowiących własność Skarbu 
Państwa 

278/XV/2011 24.11.2011 wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
Gminy Lublin 

279/XV/2011 24.11.2011 wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin 
zlokalizowanej w Lublinie przy Al. Racławickich 5 

280/XV/2011 24.11.2011 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 

281/XV/2011 24.11.2011 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. 
Bernardyńskiej 3 dla FORTUNA Spółka z o.o. 

282/XV/2011 24.11.2011 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. 
Bernardyńskiej 3 dla ZPR Spółka Akcyjna 

283/XV/2011 24.11.2011 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy 
Alejach Racławickich 12 dla ZPR Spółka Akcyjna 

284/XV/2011 24.11.2011 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy 
Alejach Racławickich 12 dla Casino Spółka z o.o. 

285/XV/2011 24.11.2011 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. 
Sądowej 6 dla Casino Platinium Sp. z o.o. 

286/XV/2011 24.11.2011 opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy ul. 
Narutowicza 9 dla Casino Platinium Sp. z o.o. 



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
287/XV/2011 24.11.2011 zmiany uchwały nr 16/IV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 

29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów informacji 
w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od 
nieruchomości oraz deklaracji na podatek rolny, podatek 
leśny i podatek od nieruchomości 

PM

288/XV/2011 24.11.2011 uchylająca uchwałę numer 244/XIV/2011 Rady Miasta 
Lublin z dnia 20 października 2011 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu 

289/XV/2011 24.11.2011 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2012-2014 na realizację projektu w ramach 
Funduszu Szwajcarskiego oraz wyrażenia zgody na 
partnerstwo w ramach projektu z kantonem Neuchatel 

290/XVI/2011 22.12.2011 uchwały budżetowej na 2012 rok 
291/XVI/2011 22.12.2011 wieloletniej prognozy finansowej 
292/XVI/2011 22.12.2011 skargi K.P. z dnia 26 października 2011 r. na Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 
293/XVI/2011 22.12.2011 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

uchwałą nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 
marca 2005 r. 

294/XVI/2011 22.12.2011 zmian uchwały budżetowej na 2011 rok 
295/XVI/2011 22.12.2011 zmieniająca uchwałę nr 26/V/2011 Rady Miasta Lublin 

z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej 

296/XVI/2011 22.12.2011 zmieniająca uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta 
Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia 
wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki 
budżetowe 

297/XVI/2011 22.12.2011 dopuszczenia zapłaty podatków kartą płatniczą PM
298/XVI/2011 22.12.2011 zmiany uchwały nr 254/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 

24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości 
rocznych stawek podatku od środków transportowych na 
2012 rok 

PM

299/XVI/2011 22.12.2011 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 

PM

300/XVI/2011 22.12.2011 powierzenia Prezydentowi Miasta Lublin uprawnienia do 
ustalania wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na 
składowisko w Rokitnie 

301/XVI/2011 22.12.2011 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub dzierżawę części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin 

302/XVI/2011 22.12.2011 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część – 
III – w rejonie północnej części ulicy Koncertowej 

303/XVI/2011 22.12.2011 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin w latach 2012-2016 na dotację dla Zespołu Pieśni 
i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej w Lublinie na opłacenie 
rat wynagrodzenia z tytułu umowy leasingu autokaru 

304/XVI/2011 22.12.2011 zamiaru dokonania zmiany statutu instytucji kultury pn. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie 

305/XVI/2011 22.12.2011 powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia 
zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015 

306/XVI/2011 22.12.2011 wyboru przewodniczącego komisji doraźnej do dokonania 
zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników na 
kadencję 2012-2015 

307/XVI/2011 22.12.2011 zmiany uchwały nr 291/XII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 
20 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki 
organizacyjnej gminy Lublin pod nazwą Straż Miejska 
Miasta Lublin oraz uchwalenia jej regulaminu 

PM

308/XVI/2011 22.12.2011 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Lublin na 2012 rok 



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
309/XVII/2012 19.01.2012 skargi W.A. z dnia 20 września 2011 r. na Prezydenta 

Miasta Lublin dotyczącej niezałatwienia wniosku o wykup 
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym 
położonej w Lublinie przy ul. Kunickiego 99 

310/XVII/2012 19.01.2012 skargi R.K. z dnia 10 października 2011 r. na Prezydenta 
Miasta Lublin dotyczącej braku reakcji na składany przez 
skarżącego wniosek 

311/XVII/2012 19.01.2012 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu 
prawnego 

312/XVII/2012 19.01.2012 budowy zespołu boisk sportowych przy Lubelskim 
Centrum Edukacji Zawodowej im. K. K. Baczyńskiego 
w Lublinie 

313/XVII/2012 19.01.2012 budowy boiska sportowego przy Gimnazjum nr 17 
w Lublinie 

314/XVII/2012 19.01.2012 budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie 

315/XVII/2012 19.01.2012 budowy kładki pieszej łączącej dzielnice Węglin 
Południowy i Czuby Północne (pomiędzy ul. Poznańską a 
ul. Kaczeńcową – na wysokości Kaczeńcowej 5 

316/XVII/2012 19.01.2012 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 

PM

317/XVII/2012 19.01.2012 zmiany uchwały nr 255/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 
24 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad ustalania 
i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych 
stawek opłaty targowej 

PM

318/XVII/2012 19.01.2012 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
przy ul. Turczynowicza 60 

319/XVII/2012 19.01.2012 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub dzierżawę części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin 

320/XVII/2012 19.01.2012 wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej 
umowy najmu lokalu użytkowego Gminy Lublin, 
położonego w Lublinie przy ul. Gospodarczej 2 

321/XVII/2012 19.01.2012 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
Gminy Lublin 

322/XVII/2012 19.01.2012 przyjęcia przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości 
położonej w Lublinie przy ul. Lipowej 27 stanowiącej 
własność Skarbu Państwa 

323/XVII/2012 19.01.2012 nadania nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin (Z. Religi)

PM

324/XVII/2012 19.01.2012 nadania nazw ulicom położonym w granicach 
administracyjnych miasta Lublin (Krystaliczna, Świetlista) 

PM

325/XVII/2012 19.01.2012 przyjęcia Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na 
terenie Miasta Lublin w 2012 roku 

326/XVII/2012 19.01.2012 upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawierania 
porozumień z powiatami i samorządami województw 
w sprawie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz 
warunków pobytu dzieci i wysokości wydatków na ich 
opiekę i wychowanie 

327/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólno-
kształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 
im. Jana Pawła II w Lublinie 

328/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego 
w skład Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji 
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 

329/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji IV Liceum Profilowanego wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. 
Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie 

330/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji VI Liceum Profilowanego wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu 
Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie 



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
331/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji VIII Liceum Profilowanego wchodzącego 

w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława 
Syroczyńskiego w Lublinie 

332/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji X Liceum Profilowanego wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. 
Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie 

333/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji XI Liceum Profilowanego z Oddziałami 
Integracyjnymi wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 
w Lublinie 

334/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji XIII Liceum Profilowanego wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Lublinie 

335/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji XIV Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Transportowo-
Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

336/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji XVIII Liceum Profilowanego 
wchodzącego w skład Lubelskiego Centrum Edukacji 
Zawodowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie 

337/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji XX Liceum Profilowanego wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie 

338/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława 
Grabskiego w Lublinie 

339/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła 
II w Lublinie 

340/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie 

341/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. 
Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie 

342/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji Technikum Ekonomicznego dla 
Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia 
Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 
Lublinie 

343/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 19 dla 
Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie 

344/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
Zaocznego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia 
Ustawicznego nr 2 w Lublinie 

345/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla 
Dorosłych im. Tadeusza Kościuszki wchodzącego w skład 
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie 

346/XVII/2012 19.01.2012 zamiaru dokonania podziału instytucji kultury pn. Centrum 
Kultury w Lublinie 

347/XVII/2012 19.01.2012 wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu właściwości 
Wojewody Lubelskiego dotyczących ochrony i opieki nad 
zabytkami 

348/XVIII/2012 23.02.2012 nadania nazwy rondu położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin (Janusza Krupskiego)

PM

349/XVIII/2012 23.02.2012 nadania imienia Gimnazjum nr 26 w Zespole Szkół nr 9 
w Lublinie (Józefa Ignacego Kraszewskiego) 

350/XVIII/2012 23.02.2012 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administra-
cyjnych miasta Lublin (Hieronima Dekutowskiego) 

PM

351/XVIII/2012 23.02.2012 nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach admini-
stracyjnych miasta Lublin (Arcybiskupa Józefa Życińskiego) 

PM

352/XVIII/2012 23.02.2012 skargi B.Ł. z dnia 2 stycznia 2012 r. na Prezydenta Miasta 
Lublin w sprawie braku reakcji na złożony wniosek 

353/XVIII/2012 23.02.2012 skargi C.W. z dnia 18 listopada 2011 r. na działalność 
Prezydenta Miasta Lublin 

354/XVIII/2012 23.02.2012 skargi Stowarzyszenia Obrońców Wąwozów „Zimne Doły” 
na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie naruszeń prawa 
i zaniechań, które miały doprowadzić do dewastacji 
wąwozu pomiędzy dzielnicami Konstantynów i Węglin 
Północny 

355/XVIII/2012 23.02.2012 zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok 



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
356/XVIII/2012 23.02.2012 zmieniająca uchwałę nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin 

z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej 

357/XVIII/2012 23.02.2012 upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do lokowania 
wolnych środków budżetowych 

358/XVIII/2012 23.02.2012 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu 
359/XVIII/2012 23.02.2012 zmieniająca uchwałę nr 222/XIV/2011 Rady Miasta Lublin 

z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie 
miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie 
i sposobu ich pobierania 

PM

360/XVIII/2012 23.02.2012 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 

PM

361/XVIII/2012 23.02.2012 zawarcia porozumienia z Gminą Świdnik celem realizacji 
komunikacji miejskiej na jej obszarze 

362/XVIII/2012 23.02.2012 zmiany uchwały nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 
31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub 
zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania 
z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych 
przystanków 

PM

363/XVIII/2012 23.02.2012 sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie 
przy Alei Witosa 1 

364/XVIII/2012 23.02.2012 przyjęcia przez Gminę Lublin darowizny od Krajowej Spółki 
Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu udziałów 
w nieruchomościach położonych w Lublinie przy ul. 
Krochmalnej i ul. Włościańskiej 

365/XVIII/2012 23.02.2012 sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika 
wieczystego nieruchomości gruntowych położonych 
w Lublinie przy ul. Smoluchowskiego 3, 3a, 3b oraz ul. 
Inżynierskiej 1a i 1b 

366/XVIII/2012 23.02.2012 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej 
w Lublinie przy ul. Gęsiej 56d 

367/XVIII/2012 23.02.2012 przyjęcia przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej 
w Lublinie nad rzeką Bystrzycą 

368/XVIII/2012 23.02.2012 sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie 
przy ul. Olszewskiego 10 oraz ul. Olszewskiego 12 

369/XVIII/2012 23.02.2012 sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie 
przy al. Kraśnickiej 99 

370/XVIII/2012 23.02.2012 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
Gminy Lublin 

371/XVIII/2012 23.02.2012 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub dzierżawę części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin 

372/XVIII/2012 23.02.2012 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
umowy najmu lokalu użytkowego Gminy Lublin, 
położonego w Lublinie przy ul. Młyńskiej 18 

373/XVIII/2012 23.02.2012 wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin 

374/XVIII/2012 23.02.2012 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin – część IV 

PM

375/XVIII/2012 23.02.2012 uchylająca uchwałę Nr 326/XVII/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia 
Prezydenta Miasta Lublin do zawierania porozumień 
z powiatami i samorządami województw w sprawie 
umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz warunków 
pobytu dzieci i wysokości wydatków na ich opiekę 
i wychowanie 



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
376/XVIII/2012 23.02.2012 udzielenia pełnomocnictwa do prowadzenia spraw przed 

sądami administracyjnymi 
377/XVIII/2012 23.02.2012 delegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 
378/XVIII/2012 23.02.2012 stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe PM
379/XVIII/2012 23.02.2012 zmiany statutu instytucji kultury pn. Dzielnicowy Dom 

Kultury "Bronowice" w Lublinie 
380/XVIII/2012 23.02.2012 zmiany statutu instytucji kultury pn. Dzielnicowy Dom 

Kultury "Węglin" w Lublinie 
381/XVIII/2012 23.02.2012 zmiany statutu instytucji kultury pn. Galeria Labirynt 

w Lublinie 
382/XVIII/2012 23.02.2012 zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 
383/XVIII/2012 23.02.2012 zmiany statutu instytucji kultury pn. Ośrodek "Brama 

Grodzka Teatr NN" w Lublinie 
384/XVIII/2012 23.02.2012 zmiany statutu instytucji kultury pn. Ośrodek Między-

kulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" w Lublinie 
385/XVIII/2012 23.02.2012 zmiany statutu instytucji kultury pn. Zespół Pieśni i Tańca 

"LUBLIN" im. Wandy Kaniorowej w Lublinie 
386/XVIII/2012 23.02.2012 potwierdzenia uzyskania statusu instytucji artystycznej 

przez Teatr im. H. Ch. Andersena i w sprawie zmiany 
statutu Teatru im. H. CH. Andersena 

387/XVIII/2012 23.02.2012 zmiany uchwały nr 1253/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin 
z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia i nadania 
statutu instytucji kultury pn. Teatr Stary w Lublinie 

388/XVIII/2012 23.02.2012 pozbawienia statusu pomnika przyrody PM
389/XIX/2012 29.03.2012 zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok 
390/XIX/2012 29.03.2012 zmieniająca uchwałę nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin 

z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej 

391/XIX/2012 29.03.2012 zmiany uchwały nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 
27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości 
opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w środkach 
gminnego transportu zbiorowego

PM

392/XIX/2012 29.03.2012 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 

PM

393/XIX/2012 29.03.2012 wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg 
publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin 
na terenie Miasta Lublin 

PM

394/XIX/2012 29.03.2012 nadania nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin 

PM  Promienista

395/XIX/2012 29.03.2012 nadania nazwy mostowi położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Mariana Lutosławskiego

396/XIX/2012 29.03.2012 zamiany gruntów położonych w Lublinie przy Al. Unii 
Lubelskiej 

397/XIX/2012 29.03.2012 wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w najem 
części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin 
zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Przyjaźni 12 

398/XIX/2012 29.03.2012 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
umowy najmu lokalu użytkowego Gminy Lublin, 
położonego w Lublinie przy ul. Tymiankowej 7 

399/XIX/2012 29.03.2012 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
umowy najmu lokalu użytkowego Gminy Lublin, 
położonego w Lublinie przy ul. Grodzkiej 36 

400/XIX/2012 29.03.2012 wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
umowy najmu lokalu użytkowego Gminy Lublin, 
położonego w Lublinie przy ul. Gospodarczej 32 

401/XIX/2012 29.03.2012 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
Gminy Lublin 

402/XIX/2012 29.03.2012 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin, położonej w Lublinie 
przy ul. Krańcowej 

403/XIX/2012 29.03.2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 
za trwały zarząd 



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
404/XIX/2012 29.03.2012 wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę 

w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin 

405/XIX/2012 29.03.2012 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin część IV – obszar A 

PM

406/XIX/2012 29.03.2012 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin, część I - obszar północno-
wschodni teren w rejonie ulicy Kosynierów 

PM

407/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji IV Liceum Profilowanego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza 
Drewnowskiego w Lublinie 

408/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład 
Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji im. Hieronima 
Łopacińskiego w Lublinie 

409/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II 
w Lublinie 

410/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji Technikum Ekonomicznego dla Dorosłych 
wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego 
nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie 

411/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych im. 
Tadeusza Kościuszki wchodzącego w skład Centrum 
Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie 

412/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 
Zaocznego wchodzącego w skład Centrum Kształcenia 
Ustawicznego nr 2 w Lublinie 

413/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 19 dla 
Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 6 
w Lublinie 

414/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 5 wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława 
Syroczyńskiego w Lublinie 

415/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 3 wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Lublinie 

416/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 2 wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie 

417/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 1 wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego 
w Lublinie 

418/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji XX Liceum Profilowanego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie 

419/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji XVIII Liceum Profilowanego wchodzącego 
w skład Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej im. 
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie 

420/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji XIV Liceum Profilowanego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. 
Tadeusza Kościuszki w Lublinie 

421/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji XIII Liceum Profilowanego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Lublinie 

422/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji XI Liceum Profilowanego z Oddziałami 
Integracyjnymi wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 3 
w Lublinie 

423/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji X Liceum Profilowanego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława 
Stanisława Reymonta w Lublinie 

424/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji VIII Liceum Profilowanego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława 
Syroczyńskiego w Lublinie 

425/XIX/2012 29.03.2012 likwidacji VI Liceum Profilowanego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego 
im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie 

426/XIX/2012 29.03.2012 utworzenia publicznej szkoły podstawowej specjalnej 
w Lublinie, nadania jej statutu oraz włączenia w skład 
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Lublinie 



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
427/XIX/2012 29.03.2012 zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia środków 

finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2012 – 2014 
na realizację przez Zespół Szkół Energetycznych im. prof. 
Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie projektu „Nauka 
kluczem do dobrej pracy" 

428/XIX/2012 29.03.2012 określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości 
lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu 
płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia 
opłaty za pobyt w pieczy zastępczej dziecka, które przed 
umieszczeniem w pieczy zastępczej zamieszkiwało na 
terenie Miasta Lublin 

PM

429/XIX/2012 29.03.2012 wprowadzenia na terenie Miasta Lublin Programu „Rodzina 
Trzy Plus” 

430/XIX/2012 29.03.2012 zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie 
431/XIX/2012 29.03.2012 określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań 
w Mieście Lublin w 2012 roku 

432/XIX/2012 29.03.2012 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin 
433/XX/2012 26.04.2012 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

uchwałą nr 310/XVII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 19 
stycznia 2012 roku

434/XX/2012 26.04.2012 nadania nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin 

PM  Sławinek

435/XX/2012 26.04.2012 zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok 
436/XX/2012 26.04.2012 zmieniająca uchwałę nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin 

z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

437/XX/2012 26.04.2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część I – 
obszar zachodni w rejonie ulic: al. Kraśnicka, Nałęczowska 
i Wojciechowska

438/XX/2012 26.04.2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin część IV- 
obszar A uchwalonego uchwałą nr 343/XIX/2008 Rady 
Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

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 

PM

440/XX/2012 26.04.2012 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Lublin 

PM

441/XX/2012 26.04.2012 przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 1064401 L – ulicy 
Magnoliowej w Lublinie 

PM

442/XX/2012 26.04.2012 zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych PM
443/XX/2012 26.04.2012 nabycia nieruchomości położonych w Lublinie przy ulicy 

Choiny 35 i 35a 
444/XX/2012 26.04.2012 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 

za trwały zarząd 
445/XX/2012 26.04.2012 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 

lub dzierżawę części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin 

446/XX/2012 26.04.2012 nabycia przez Gminę Lublin nieruchomości zabudowanej 
położonej w Lublinie przy ul. Onyksowej 8 stanowiącej 
własność "WILLOWA II" Sp. z o.o. 

447/XX/2012 26.04.2012 bezprzetargowego zbycia udziału Gminy Lublin 
w nieruchomości położonej przy ul. Bema 4 w Lublinie 

448/XX/2012 26.04.2012 wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin 

449/XX/2012 26.04.2012 zabezpieczenia środków finansowych w budżetach Miasta 
Lublin na lata 2013 - 2014 na realizację projektu 
„Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności 
publicznej w Lublinie – etap III”



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
450/XX/2012 26.04.2012 zmiany nazwy Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej 
im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oraz wyłączenia 
szkół z Zespołu Szkół nr 3 w Lublinie, ul. Wyścigowa 31 
i włączenia ich do specjalnego ośrodka szkolno-
wychowawczego 

451/XX/2012 26.04.2012 założenia Technikum Specjalnego nr 1 dla Uczniów 
Niesłyszących i Słabo Słyszących w Lublinie, nadania 
statutu oraz włączenia go w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży 
Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie 

452/XX/2012 26.04.2012 założenia Technikum Specjalnego nr 2 dla Uczniów 
Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo 
Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym 
z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz 
z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie, nadania 
statutu oraz włączenia go w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie 

453/XX/2012 26.04.2012 zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 

454/XX/2012 26.04.2012 zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 
Lubelskiego z dnia 27 marca 2012 roku, nr 
NK.II.4131/75/2012, stwierdzającego nieważność uchwały 
nr 372/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 
2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie 
bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego Gminy 
Lublin, położonego w Lublinie przy ul. Młyńskiej 18 

455/XXI/2012 31.05.2012 odwołania Pani Z.K. z funkcji ławnika Sądu Okręgowego 
w Lublinie

456/XXI/2012 31.05.2012 zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok 
457/XXI/2012 31.05.2012 zmieniająca uchwałę nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin 

z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej 

458/XXI/2012 31.05.2012 zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie 

459/XXI/2012 31.05.2012 nadania nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM  Cmentarna

460/XXI/2012 31.05.2012 nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM  Skwer Tarasa
 Szewczenki

461/XXI/2012 31.05.2012 zawarcia porozumienia z Gminą Jastków celem realizacji 
komunikacji miejskiej na jej obszarze

462/XXI/2012 31.05.2012 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin 

PM

463/XXI/2012 31.05.2012 wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie 
w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy ul. 
Ametystowej 22 

464/XXI/2012 31.05.2012 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub dzierżawę części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

465/XXI/2012 31.05.2012 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
Gminy Lublin 

466/XXI/2012 31.05.2012 rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie, 
stanowiącej łącznik ulicy Eugeniusza Romera z ulicą 
Nałkowskich 

467/XXI/2012 31.05.2012 zmiany uchwały nr 53/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 
24 lutego 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości 
położonych w Lublinie stanowiących własność Gminy 
Lublin prawem nieodpłatnego użytkowania na rzecz 
Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców 
w Lublinie 

468/XXI/2012 31.05.2012 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część III w rejonie 
północnej części ulicy Koncertowej 

PM



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
469/XXI/2012 31.05.2012 pozbawienia statusu pomnika przyrody PM
470/XXI/2012 31.05.2012 zmieniająca uchwałę nr 440/XX/2012 Rady Miasta Lublin 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin 

PM

471/XXI/2012 31.05.2012 upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia 
z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących 
utrzymania i remontu grobów i cmentarzy wojennych na 
terenie gminy oraz zabezpieczenia na dofinansowanie 
utrzymania tych obiektów środków finansowych w budżecie 
Miasta Lublin na rok 2012 

472/XXI/2012 31.05.2012 zabezpieczenia środków finansowych w budżetach Miasta 
Lublin na lata 2013-2015 na realizację projektu pt. 
„Opracowanie i wdrożenie Systemu Informacji 
Przestrzennej dla Miasta Lublin” 

473/XXI/2012 31.05.2012 zmiany uchwały nr 475/XXV/2008 Rady Miasta Lublin 
z dnia 16 października 2008 r. w sprawie programu 
wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży 

474/XXI/2012 31.05.2012 zmiany uchwały nr 826/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin 
z dnia 15 października 2009 roku w sprawie określenia 
zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa 
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku 
realizacji wymienionych zajęć dla dyrektorów, 
wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska 
kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki 
kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze, a także określenia 
przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu 
w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego 
obniżenia w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Gminę Lublin 

PM

475/XXI/2012 31.05.2012 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie 
476/XXI/2012 31.05.2012 nadania statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 
477/XXI/2012 31.05.2012 zasad używania Sztandaru Miasta Lublin oraz Łańcucha 

Prezydenta Miasta Lublin i Łańcucha Przewodniczącego 
Rady Miasta Lublin 

PM

478/XXI/2012 31.05.2012 powołania Komisji Nagród Miasta Lublin w dziedzinie 
kultury: Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2011 rok, 
Nagrody Miasta Lublin za upowszechnianie kultury za 2011 
rok oraz Nagrody Miasta Lublin za całokształt osiągnięć 
w dziedzinie kultury i sztuki 

479/XXII/2012 28.06.2012 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin 
z wykonania budżetu za 2011 rok

480/XXII/2012 28.06.2012 absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2011 rok
481/XXII/2012 28.06.2012 skargi M.K. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie
482/XXII/2012 28.06.2012 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.

483/XXII/2012 28.06.2012 wznowienia funkcjonowania zorganizowanej stołówki
szkolnej, w szkole prowadzonej przez Gminę Lublin 
poprzez przywrócenie pracy kuchni w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie od 1 września 2012 r.

484/XXII/2012 28.06.2012 zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
485/XXII/2012 28.06.2012 zmieniająca uchwałę nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin 

z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
486/XXII/2012 28.06.2012 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej

z budżetu Miasta Lublin Powiatowi Świdnickiemu 
w zakresie: przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 2136 
L ul. Brzegowa w Świdniku na długości 1 500 mb

487/XXII/2012 28.06.2012 zmieniająca uchwałę nr 685/XXXI/2009 Rady Miasta 
Lublin z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zaciągnięcia 
kredytu

488/XXII/2012 28.06.2012 zmiany uchwały nr 431/XIX/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełno-sprawnych oraz wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 
poszczególnych zadań w Mieście Lublin w 2012 r.

489/XXII/2012 28.06.2012 podziału instytucji kultury pn. Centrum Kultury w Lublinie
i utworzenia instytucji kultury pn. Warsztaty Kultury 
w Lublinie

490/XXII/2012 28.06.2012 nadania statutu instytucji kultury pn. Warsztaty Kultury
w Lublinie

491/XXII/2012 28.06.2012 zmiany statutu instytucji kultury pn. Centrum Kultury
w Lublinie

492/XXII/2012 28.06.2012 zabezpieczenia środków finansowych w budżetach Miasta
Lublin na lata 2013 - 2014 na realizację projektu 
"Modernizacja, remont, innowacje w DPS 
im. W. Michelisowej w Lublinie"

493/XXII/2012 28.06.2012 zabezpieczenia środków finansowych w budżetach Miasta
Lublin na lata 2013-2014 na realizację projektu "Remont 
Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 
w Lublinie"

494/XXII/2012 28.06.2012 zabezpieczenia środków finansowych w budżetach Miasta
Lublin na lata 2013-2014 na realizację projektu 
"Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "KALINA" 
w Lublinie"

495/XXII/2012 28.06.2012 zmiany uchwały nr 682/XXXI/2009 Rady Miasta Lublin 
z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 
chronionych i ośrodkach wsparcia

PM

496/XXII/2012 28.06.2012 przyjęcia „Strategii wspierania rozwoju sportu i rekreacji
w Lublinie do roku 2015”

497/XXII/2012 28.06.2012 założenia Przedszkola nr 85 w Lublinie, przy ul. 
Onyksowej 8 oraz nadania statutu

498/XXII/2012 28.06.2012 zmiany uchwały nr 140/XI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 
30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci 
prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 
form wychowania przedszkolnego

499/XXII/2012 28.06.2012 zmiany uchwały nr 1065/XLII/2001 Rady Miejskiej 
w Lublinie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół 
ponadgimnazjalnych działających na terenie Miasta 
Lublina

500/XXII/2012 28.06.2012 ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach 
prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu 
jej wnoszenia

PM

501/XXII/2012 28.06.2012 ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc 
noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 
w Lublinie, przy al. Długosza 6b

502/XXII/2012 28.06.2012 nadania statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie
503/XXII/2012 28.06.2012 zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin,

w ramach repatriacji, obywatelki Kazachstanu polskiego 
pochodzenia Pani O.I. i jej córki K.I.

504/XXII/2012 28.06.2012 oddania w użytkowanie wieczyste Pracowniczej 
Spółdzielni Mieszkaniowej "Kolejarz" w Lublinie 
zabudowanej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. 
Nadbystrzyckiej 11

505/XXII/2012 28.06.2012 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej
w Lublinie przy ul. Krwawicza 55



nr uchwały z dnia w sprawie:
prawo 
miej-

scowe uwagi
506/XXII/2012 28.06.2012 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 

lub dzierżawę części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

507/XXII/2012 28.06.2012 sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowych 
położonych w Lublinie przy ul. Lipowej 2a, ul. 
Lubartowskiej 43, ul. Lubomelskiej 20, ul. Gospodarczej 3 

508/XXII/2012 28.06.2012 sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej 
położonej w Lublinie przy ul. Olejnej 8

509/XXII/2012 28.06.2012 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin

510/XXII/2012 28.06.2012 przyznania nieruchomości zamiennej za grunt przejęty pod
drogę gminną

511/XXII/2012 28.06.2012 opinii o utworzeniu i prowadzeniu ośrodka rehabilitacji
krajowych płazów i gadów w Egzotarium działającym na 
terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie

512/XXII/2012 28.06.2012 zmieniająca uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin 
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania 
stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych 
studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, 
zamieszkujących na terenie Gminy Lublin

PM

513/XXII/2012 28.06.2012 zmiany uchwały nr 998/XLI/2006 Rady Miasta Lublin 
z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie powołania Młodzieżowej 
Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu

514/XXII/2012 28.06.2012 zmiany uchwały nr 448/XX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 
26 kwietnia 2012 roku w sprawie wydzierżawienia 
w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

515/XXIII/2012 6.09.2012 skargi Z.P. na brak działań Prezydenta Miasta Lublin 
w sprawie wyjaśnienia stanu prawnego nieruchomości 
położonej przy ul. Złotej 6

516/XXIII/2012 6.09.2012 skargi mieszkańców ulicy Choiny na Prezydenta Miasta 
Lublin dotyczącej nieudzielenia odpowiedzi na pismo 
z dnia 18 stycznia 2012 r.

517/XXIII/2012 6.09.2012 skargi B. i W.K. na brak działań Prezydenta Miasta Lublin 
w sprawie sprzedaży działki położonej przy ulicy 
Lawendowej

518/XXIII/2012 6.09.2012 skargi J.F. na działania MOPR w Lublinie w sprawie 
świadczeń z pomocy społecznej

519/XXIII/2012 6.09.2012 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 1688/LV/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 
26 września 2002 r.

520/XXIII/2012 6.09.2012 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 439/XX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 26 
kwietnia 2012 r.

521/XXIII/2012 6.09.2012 zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
522/XXIII/2012 6.09.2012 zmieniająca uchwałę nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin 

z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

523/XXIII/2012 6.09.2012 zmieniająca uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta 
Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia 
wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki 
budżetowe

524/XXIII/2012 6.09.2012 zabezpieczenia środków finansowych w  budżetach Miasta 
Lublin na lata 2012 - 2014 na realizację projektu „Termo-
modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”

525/XXIII/2012 6.09.2012 zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2012 - 2013 
na realizację przez Szkołę Podstawową nr 31 im. Lotników 
Polskich w Lublinie projektu „Badamy, odkrywamy, uczymy 
się"

526/XXIII/2012 6.09.2012 zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2012 - 2013 
na realizację przez Gimnazjum nr 17 w Lublinie projektu 
„Świadoma droga w dorosłość"



527/XXIII/2012 6.09.2012 zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2012 - 2013 
na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 
im. Zbigniewa Herberta w Lublinie projektu „Pasja kluczem 
do sukcesu"

528/XXIII/2012 6.09.2012 zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2012 - 2013 
na realizację przez Szkołę Podstawową nr 48 im. Józefa 
Piłsudskiego w Lublinie projektu „Lepszy start - lepsza 
przyszłość"

529/XXIII/2012 6.09.2012 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach 
realizacji projektu „HERMAN – Zarządzanie Dziedzictwem 
Kulturowym na obszarze Europy Środkowej”

530/XXIII/2012 6.09.2012 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach 
realizacji projektu „USER – Miejska, Zrównoważona 
i Efektywna Rewitalizacja”

531/XXIII/2012 6.09.2012 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2012-2014 
na realizację projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!”

532/XXIII/2012 6.09.2012 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2013-2014 
na realizację projektu "Już czas na staż"

533/XXIII/2012 6.09.2012 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2012-2015 
na realizację projektu "Kreatywnie w przedsiębiorczość"

534/XXIII/2012 6.09.2012 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach 
realizacji projektu „EUniverCities – partnerstwo miasto – 
uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych 
gospodarek i społeczności miejskich”

535/XXIII/2012 6.09.2012 sprzedaży nieruchomości położonych w Lublinie
przy ul. Koncertowej

536/XXIII/2012 6.09.2012 sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz 
użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej 
położonej w Lublinie przy ul. Krochmalnej 51

537/XXIII/2012 6.09.2012 wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Lublin 
w nieruchomości przy ul. Staszica 8 w Lublinie w trybie
ustnego przetargu ograniczonego

538/XXIII/2012 6.09.2012 wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Lublin 
w nieruchomości przy ulicy Staszica 8 w Lublinie w trybie 
ustnego przetargu ograniczonego

539/XXIII/2012 6.09.2012 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

540/XXIII/2012 6.09.2012 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin, położonych 
w Lublinie przy Al. Unii Lubelskiej i ul. Podwale

541/XXIII/2012 6.09.2012 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
Gminy Lublin

542/XXIII/2012 6.09.2012 wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 
Lublin od Spółdzielni Mieszkaniowej "Spółdzielca" 
z siedzibą w Lublinie odrębnej własności lokalu wraz 
z prawem własności udziału w części gruntu i w częściach 
wspólnych budynku oraz innych urządzeń nie służących do 
wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali

543/XXIII/2012 6.09.2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały 
nr 359/XXII/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 13 
kwietnia 2000 r. w sprawie Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lublin w rejonie Dworca PKP

544/XXIII/2012 6.09.2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały
nr 359/XXII/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 13 
kwietnia 2000 r. w sprawie Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lublin w rejonie ulic: Podzamcze, Aleja Tysiąclecia, 
Lubartowska, Ruska



545/XXIII/2012 6.09.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - 
część VIII - Śródmieście w obszarze ulic: Krakowskie 
Przedmieście, Kapucyńska, Gabriela Narutowicza, 
Peowiaków, Tadeusza Kościuszki

546/XXIII/2012 6.09.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część 
VI w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku
wraz z jego projektowanym powiększeniem

547/XXIII/2012 6.09.2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I 
- obszar zachodni w rejonie ul. Wojciechowskiej

548/XXIII/2012 6.09.2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II 
w obszarze położonym u zbiegu al. Kraśnickiej i al. Jana 
Pawła II

549/XXIII/2012 6.09.2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II
w rejonie ulicy Matki Teresy z Kalkuty

550/XXIII/2012 6.09.2012 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin część VIH Wrotków 
Południowy - Osiedle Słoneczny Dom

PM

551/XXIII/2012 6.09.2012 zmiany uchwały nr 652/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin 
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część VI B (Majdan 
Tatarski, Kośminek - rejon ul. Droga Męczenników 
Majdanka)

552/XXIII/2012 6.09.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część 
VI w obszarze Pomnika Męczeństwa na Majdanku wraz 
ze strefą ochronną

553/XXIII/2012 6.09.2012 podziału obszaru miasta Lublin na sektory w celu 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości

PM

554/XXIII/2012 6.09.2012 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Lubelskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Lublin

555/XXIII/2012 6.09.2012 zmiany nazwy XVII Liceum Ogólnokształcącego 
Specjalnego dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących 
wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - 
Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

556/XXIII/2012 6.09.2012 przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji 
rządowej "Realizacja szkolnych projektów promujących 
przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej"

557/XXIII/2012 6.09.2012 nadania nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM  Edwarda Wojtasa

558/XXIV/2012 18.10.2012 zmieniająca uchwałę nr 141/XI/2011 Rady Miasta Lublin 
z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za 
świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin

PM

559/XXIV/2012 18.10.2012 skargi P.C. na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej 
sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko pracy ds. 
przeprowadzania wywiadów środowiskowych

560/XXIV/2012 18.10.2012 zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok 
561/XXIV/2012 18.10.2012 zmieniająca uchwałę nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin

z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

562/XXIV/2012 18.10.2012 określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
nieruchomości na 2013 rok

PM

563/XXIV/2012 18.10.2012 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych na 2013 rok

PM

564/XXIV/2012 18.10.2012 zmiany uchwały nr 473/XXV/2008 z dnia 16 października 
2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości 
w związku z realizacją nowych inwestycji w zakresie 
budowy parkingów wielopoziomowych i garaży 
wielopoziomowych na terenie miasta Lublin

PM



565/XXIV/2012 18.10.2012 zmiany uchwały nr 256/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 
24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty 
targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PM

566/XXIV/2012 18.10.2012 remontu ciągu pieszo-jezdnego położonego 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)

567/XXIV/2012 18.10.2012 upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 
do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 
publiczno-prawnym, stanowiących dochody Gminy Lublin

PM

568/XXIV/2012 18.10.2012 ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów 
z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych 
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2013 roku

PM

569/XXIV/2012 18.10.2012 podziału Miasta Lublin na okręgi wyborcze PM
570/XXIV/2012 18.10.2012 zmiany załącznika do uchwały nr 291/XII/2003 Rady Miasta

Lublin z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia 
jednostki organizacyjnej gminy Lublin pod nazwą Straż 
Miejska Miasta Lublin oraz uchwalenia jej regulaminu

571/XXIV/2012 18.10.2012 nadania statutu Straży Miejskiej Miasta Lublin
572/XXIV/2012 18.10.2012 zawarcia porozumienia o współpracy Miasta Lublin

z Miastem Nilufer - Bursa (Turcja)
573/XXIV/2012 18.10.2012 zawarcia porozumienia o współpracy Miasta Lublin

z Miastem Równe (Ukraina)
574/XXIV/2012 18.10.2012 sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej

w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 49
575/XXIV/2012 18.10.2012 nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej

w Lublinie w pobliżu ul. Dziewanny
576/XXIV/2012 18.10.2012 zmieniająca uchwałę nr 508/XXII/2012 Rady Miasta Lublin

z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży udziału 
w nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy 
ul. Olejnej 8

577/XXIV/2012 18.10.2012 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
gruntowych położonych w Lublinie, na rzecz użytkownika 
wieczystego – Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 
Cieplnej Sp. z o.o.

578/XXIV/2012 18.10.2012 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości
gruntowych położonych w Lublinie, na rzecz użytkownika 
wieczystego - Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowo – 
Transportowego "TRANSHURT" Sp. z o.o.

579/XXIV/2012 18.10.2012 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości
stanowiących własność Gminy Lublin

580/XXIV/2012 18.10.2012 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem,
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

581/XXIV/2012 18.10.2012 wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin

582/XXIV/2012 18.10.2012 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej kiosków
w zestawach wiata+kiosk stanowiących wyposażenie 
przystanków komunikacji miejskiej

583/XXIV/2012 18.10.2012 zniesienia współwłasności nieruchomości
584/XXIV/2012 18.10.2012 uchylenia uchwały nr 404/XIX/2012 Rady Miasta Lublin 

z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w najem lub dzierżawę w drodze przetargu 
nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

585/XXIV/2012 18.10.2012 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin

586/XXIV/2012 18.10.2012 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin część IV – obszar A

PM

587/XXIV/2012 18.10.2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin
- część II w pobliżu ul. Watykańskiej



588/XXIV/2012 18.10.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego 
Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla 
wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych 
– rejon Czechówka – CZĘŚĆ I

589/XXIV/2012 18.10.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego 
Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla 
wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych 
– rejon Czechówka Śródmieście – CZĘŚĆ II

590/XXIV/2012 18.10.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego 
Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla 
wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych 
– rejon Podzamcze – CZĘŚĆ III

591/XXIV/2012 18.10.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego 
Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla 
wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych 
– rejon Czerniejówka – CZĘŚĆ IV

592/XXIV/2012 18.10.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego 
Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla 
wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych 
– rejon Bystrzyca Wrotków – CZĘŚĆ V

593/XXIV/2012 18.10.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego 
Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla 
wybranych terenów położonych w rejonach dolin rzecznych 
– rejon Bystrzyca Zemborzyce – CZĘŚĆ VI

594/XXIV/2012 18.10.2012 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I 
dla terenów oznaczonych numerami: I/1 i I/2
oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin część I w rejonach ulic: Kmieca, Główna, 
Deszczowa, Mgielna, Wądolna i Jaśminowa

595/XXIV/2012 18.10.2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I 
w rejonie położonym pomiędzy ulicą Szerokie, rzeką 
Czechówką, ul. Główną, ul. Deszczową, granicą miasta i ul. 
Nałęczowską oraz w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin - część I dla oznaczonych 
numerami terenów: I/6 i I/9

596/XXIV/2012 18.10.2012 nadania nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM  Tokarska

597/XXIV/2012 18.10.2012 wzniesienia Pomnika Pamięci Powstańców Styczniowych 
1863 roku

598/XXIV/2012 18.10.2012 ustanowienia pomników przyrody PM
599/XXIV/2012 18.10.2012 przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji
600/XXIV/2012 18.10.2012 wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta 

Lublin porozumienia o wzajemnych zobowiązaniach 
i świadczeniach pomiędzy Gminą Lublin i Gminą Lubartów 
w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa III niecki 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
w Rokitnie”

601/XXIV/2012 18.10.2012 wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie miasta Lublin

602/XXIV/2012 18.10.2012 opłat za korzystanie z samooczyszczających się urządzeń
sanitarnych – urządzeń użyteczności publicznej, 
zamontowanych na pętlach, przystankach 
komunikacyjnych i ulicach w Lublinie

PM

603/XXIV/2012 18.10.2012 przyjęcia "Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla Miasta Lublin na lata 2012-2015"



604/XXIV/2012 18.10.2012 zmiany uchwały nr 431/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia
29 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań 
w Mieście Lublin w 2012 roku

605/XXIV/2012 18.10.2012 upowszechniania zasad prawidłowego żywienia wśród 
dzieci i młodzieży na terenie miasta Lublin

606/XXIV/2012 18.10.2012 reorganizacji Placówki Wielofunkcyjnej „Pogodny Dom”
w Lublinie i nadania statutów tworzonym jednostkom 
organizacyjnym

607/XXIV/2012 18.10.2012 reorganizacji Domu Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny
w Lublinie i nadania statutów tworzonym jednostkom 
organizacyjnym

608/XXIV/2012 18.10.2012 Statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Lublinie
609/XXIV/2012 18.10.2012 Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Lublinie
610/XXIV/2012 18.10.2012 zmiany uchwały nr 1000/XL/2010 Rady Miasta Lublin

z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie reorganizacji
Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie

611/XXIV/2012 18.10.2012 wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu
Komisji Stypendialnej do spraw przyznawania stypendiów 
naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów oraz 
uczestników studiów doktoranckich, zamieszkujących na 
terenie Gminy Lublin

612/XXIV/2012 18.10.2012 zatwierdzenia do realizacji projektu partnerskiego pt. „Cities 
for Business Innovation – Network of Urban Procures” 
realizowanego w ramach Siódmego Programu Ramowego 
Wspólnoty Europejskiej oraz wyrażenia zgody na
partnerstwo w projekcie

613/XXIV/2012 18.10.2012 zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Miasta 
Lublin

614/XXIV/2012 18.10.2012 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin
615/XXV/2012 16.11.2012 skargi M. i W.B. na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie 

nieprawidłowości przy przyznawaniu świadczeń z pomocy 
społecznej

616/XXV/2012 16.11.2012 odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszeń
617/XXV/2012 16.11.2012 zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
618/XXV/2012 16.11.2012 zmieniająca uchwałę nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin 

z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

619/XXV/2012 16.11.2012 przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

620/XXV/2012 16.11.2012 zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

621/XXV/2012 16.11.2012 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach 
realizacji projektu „Korzystamy z doświadczeń - 
szwajcarski benchmark w Lublinie"

622/XXV/2012 16.11.2012 zmiany uchwały nr 462/XXI/2012 Rady Miasta Lublin
z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Miasta Lublin

PM

623/XXV/2012 16.11.2012 zmiany uchwały nr 191/XIII/2011 Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zasad zarządu oraz 
zasad i trybu korzystania z cmentarzy komunalnych na 
terenie Miasta Lublin

624/XXV/2012 16.11.2012 nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej
w Lublinie przy ul. Pancerniaków 31a

625/XXV/2012 16.11.2012 przyjęcia przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości
położonej w Lublinie przy ul. Kunickiego 35 stanowiącej 
własność Skarbu Państwa

626/XXV/2012 16.11.2012 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

627/XXV/2012 16.11.2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I 
w obszarze położonym pomiędzy ulicami Konrada 
Bielskiego, Bolesława Sekutowicza, Ignacego Czumy



628/XXV/2012 16.11.2012 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 2013

629/XXV/2012 16.11.2012 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2013 rok

630/XXV/2012 16.11.2012 zmiany uchwały nr 431/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 
29 marca 2012 roku w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełno-
sprawnych oraz wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań 
w Mieście Lublin w 2012 roku

631/XXV/2012 16.11.2012 rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy
z Radnym Rady Miasta Lublin

632/XXV/2012 16.11.2012 zmiany statutu instytucji kultury pn. Warsztaty Kultury
w Lublinie

633/XXV/2012 16.11.2012 zmiany statutu instytucji kultury pn. Galeria Labirynt
634/XXV/2012 16.11.2012 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości

Gminy Lublin
635/XXV/2012 16.11.2012 wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym zabudowanej

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin 
położonej w Rokitnie gm. Lubartów

636/XXV/2012 16.11.2012 przyjęcia „Aktualizacji programu usuwania azbestu
dla Miasta Lublin”

637/XXV/2012 16.11.2012 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta
Lublin na rok 2013 na realizację projektu pn.: 
"Przygotowanie dokumentacji na przebudowę obiektu dla 
Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie"

638/XXV/2012 16.11.2012 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta
Lublin na rok 2013 na realizację projektu pn.: 
"Przygotowanie dokumentacji na adaptację, rozbudowę 
i przebudowę obiektu dla centrum sztuki współczesnej 
w Lublinie"

639/XXV/2012 16.11.2012 zmiany uchwał Rady Miasta Lublin nr 1261/XLVI/2010
i nr 159/XI/2011 w sprawie przyjęcia na rzecz Gminy Lublin
darowizny nieruchomości Skarbu Państwa

640/XXV/2012 16.11.2012 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta
Lublin na rok 2013 na realizację projektu pn.: "Zakup 
fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej w Lublinie"

641/XXVI/2012 20.12.2012 zmiany uchwały nr 599/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przyjęcia 
Programu Ograniczania Niskiej Emisji

PM

642/XXVI/2012 20.12.2012 skargi P.B. prowadzącego działalność gospodarczą pod 
nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BP TOUR P.B. na 
Prezydenta Miasta Lublin w sprawie ustalania opłat za 
korzystanie z dworców autobusowych

643/XXVI/2012 20.12.2012 skargi W.M. na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie 
nierozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Lublinie

644/XXVI/2012 20.12.2012 uchwały budżetowej na 2013 rok
645/XXVI/2012 20.12.2012 wieloletniej prognozy finansowej
646/XXVI/2012 20.12.2012 zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
647/XXVI/2012 20.12.2012 zmieniająca uchwałę nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin 

z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

648/XXVI/2012 20.12.2012 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
finansowego Gminy Lublin za 2012 rok

649/XXVI/2012 20.12.2012 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy
Lublin na lata 2013 - 2014 oraz wyrażenia zgody na 
partnerstwo przez VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii 
Nałkowskiej w Lublinie w ramach realizacji projektu "Szkoła 
Przedsiębiorczości"

650/XXVI/2012 20.12.2012 nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości zabudowanej
położonej w Lublinie przy ul. Zbożowej 22a

651/XXVI/2012 20.12.2012 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej przy ul. 
Mackiewicza



652/XXVI/2012 20.12.2012 wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości
położonej w Lublinie przy ul. Laskowej 6 służebnością 
przesyłu na rzecz Gminy Konopnica

653/XXVI/2012 20.12.2012 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

654/XXVI/2012 20.12.2012 wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w najem
części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin 
położonej w Lublinie przy ul. Niecałej 14

655/XXVI/2012 20.12.2012 wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie miasta Lublin

PM

656/XXVI/2012 20.12.2012 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

PM

657/XXVI/2012 20.12.2012 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Lublin

PM

658/XXVI/2012 20.12.2012 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

PM

659/XXVI/2012 20.12.2012 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

PM

660/XXVI/2012 20.12.2012 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości

PM

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

PM

662/XXVI/2012 20.12.2012 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III 
w rejonie ulic: Koncertowej, al. Solidarności, B. Ducha, 
Poligonowej oraz proj. A. Zelwerowicza

663/XXVI/2012 20.12.2012 nadania nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM  Wrońska

664/XXVI/2012 20.12.2012 utworzenia Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie 
i nadania statutu

665/XXVI/2012 20.12.2012 wskazania kandydatów na członka Miejskiej Rady
Zatrudnienia w Lublinie

666/XXVI/2012 20.12.2012 rezygnacji Miasta Lublin z członkostwa w stowarzyszeniu 
pod nazwą: „Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna”

667/XXVI/2012 20.12.2012 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego
(aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

668/XXVI/2012 20.12.2012 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Lublin na 2013 rok 

669/XXVI/2012 20.12.2012 zmiany składu osobowego Komisji Inwentaryzacyjnej Rady 
Miasta Lublin 

670/XXVI/2012 20.12.2012 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

671/XXVII/2013 17.01.2013 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości Gminy Lublin

672/XXVII/2013 17.01.2013 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
części nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Lublin

673/XXVII/2013 17.01.2013 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin, położonych 
w Lublinie przy Al. Tysiąclecia

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”



675/XXVII/2013 17.01.2013 wyrażenia zgody na partnerstwo, zatwierdzenia do 
realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie Gminy Lublin na lata 2013 - 2014 na realizację 
przez Szkołę Podstawową nr 46 im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Lublinie projektu "Szkoła pozytywnych 
wrażeń"

676/XXVII/2013 17.01.2013 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2013 - 2014 
na realizację przez III Liceum Ogólnokształcące im. Unii 
Lubelskiej w Lublinie projektu "Unia wielkich możliwości"

677/XXVII/2013 17.01.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2013 - 2015 oraz wyrażenia zgody na 
partnerstwo w ramach realizacji projektu „Współpraca JST 
jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego"

678/XXVII/2013 17.01.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2013 - 2015 oraz wyrażenia zgody na 
partnerstwo w ramach realizacji projektu "USER - Zmiany 
i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych"

679/XXVII/2013 17.01.2013 zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkół Budowlanych 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie przy ul. 
Słowiczej 3 w celu utworzenia bursy

680/XXVII/2013 17.01.2013 zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkół 
Elektronicznych w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 38 
w celu utworzenia bursy

681/XXVII/2013 17.01.2013 zamiaru likwidacji internatu w Zespole Szkół 
Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki 
w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 82 w celu utworzenia 
bursy

682/XXVII/2013 17.01.2013 zmiany uchwały nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin 
z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni 
psychologiczno-pedagogicznych na terenie miasta Lublin 
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego

PM

683/XXVII/2013 17.01.2013 zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie
684/XXVII/2013 17.01.2013 zmiany uchwały nr 198/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 

8 września 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania

PM

685/XXVII/2013 17.01.2013 przyjęcia Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów na 
terenie Miasta Lublin w latach 2013 - 2015

686/XXVII/2013 17.01.2013 podziału Gminy Lublin na stałe obwody głosowania oraz 
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych 
komisji wyborczych

PM

687/XXVII/2013 17.01.2013 zmiany uchwały nr 378/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie stypendiów za 
osiągnięte wyniki sportowe

PM

688/XXVII/2013 17.01.2013 zmiany uchwały nr 664/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Centrum 
Interwencji Kryzysowej w Lublinie i nadania statutu

689/XXVII/2013 17.01.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżetach Miasta 
Lublin na lata 2013 - 2016 na realizację inwestycji 
drogowej budowy ulicy Dywizjonu 303 (dawnej ul. 
Krańcowej) w Lublinie, na odcinku od ul. Kunickiego do 
ul. Wrotkowskiej

690/XXVIII/2013 28.02.2013 skargi Pani H.S. dotyczącej tworzenia zbędnych etatów 
przez Prezydenta Miasta Lublin

691/XXVIII/2013 28.02.2013 skargi Pani W.M. na nienależyte wykonywanie zadań przez 
Prezydenta Miasta Lublin

692/XXVIII/2013 28.02.2013 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 963/XXXIX/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 
marca 2006 roku

693/XXVIII/2013 28.02.2013 przyjęcia strategii rozwoju Miasta Lublin
694/XXVIII/2013 28.02.2013 zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok



695/XXVIII/2013 28.02.2013 zmieniająca uchwałę nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

696/XXVIII/2013 28.02.2013 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2013 na 
realizację przez Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana Pawła 
II w Lublinie projektu "Szkoła dla KAŻDEGO"

697/XXVIII/2013 28.02.2013 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2013-2014 
na realizację przez XXIII Liceum Ogólnokształcące 
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie projektu 
"Kształcenie drogą do sukcesu"

698/XXVIII/2013 28.02.2013 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2013-2014 
na realizację przez Szkołę Podstawową nr 52 im. Marii 
Konopnickiej w Lublinie projektu "Z królową nauk przez 
całe życie"

699/XXVIII/2013 28.02.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2013 - 2015 oraz wyrażenia zgody na 
partnerstwo w ramach realizacji projektu „EUniverCities – 
partnerstwo miasto – uniwersytet na rzecz rozwoju 
zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich”

700/XXVIII/2013 28.02.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2013 - 2015 oraz wyrażenia zgody na 
partnerstwo w ramach realizacji projektu ECOWAS 
"Zwiększanie świadomości zachowań proekologicznych 
w zakresie gospodarowania odpadami"

701/XXVIII/2013 28.02.2013 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2013-2014 
na realizację projektu "Przez staż i pracę do aktywności 
i samodzielności"

702/XXVIII/2013 28.02.2013 zmiany uchwały nr 676/XXVII/2013 Rady Miasta Lublin 
z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia do 
realizacji oraz zabezpieczenia środków finansowych 
w budżecie Gminy Lublin na lata 2013-2014 na realizację 
przez III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej 
w Lublinie projektu "Unia wielkich możliwości"

703/XXVIII/2013 28.02.2013 zmiany uchwały nr 657/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublina

PM

704/XXVIII/2013 28.02.2013 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty

PM

705/XXVIII/2013 28.02.2013 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 
nieruchomości

PM

706/XXVIII/2013 28.02.2013 zwolnienia z opłaty za wydanie nowego dowodu 
rejestracyjnego

PM

707/XXVIII/2013 28.02.2013 określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 
poszczególnych zadań w Mieście Lublin w 2013 roku

708/XXVIII/2013 28.02.2013 zatwierdzenia taryf OSTERM Sp. z o.o. dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie dawnej fabryki DAEWOO znajdującej się 
w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-9 na okres od 11 kwietnia 
2013 r. do 10 czerwca 2014 r.

709/XXVIII/2013 28.02.2013 przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej pn. 
"Zlecanie podmiotom leczniczym przeprowadzania na 
potrzeby powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji 
szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej"

710/XXVIII/2013 28.02.2013 sprzedaży nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. 
Dunikowskiego 26

711/XXVIII/2013 28.02.2013 sprzedaży udziału Gminy Lublin w nieruchomości położonej 
w Lublinie przy ul. Gęsiej 58a

712/XXVIII/2013 28.02.2013 nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonych 
w Lublinie w rejonie ulic Młyńskiej, Dworcowej i Gazowej



713/XXVIII/2013 28.02.2013 nabycia na rzecz Gminy Lublin prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonych w Lublinie w rejonie 
ulic Młyńskiej, Dworcowej i Gazowej

714/XXVIII/2013 28.02.2013 sprzedaży nieruchomości położonej w Lublinie przy 
ul. Szczerbowskiego 4a

715/XXVIII/2013 28.02.2013 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej 
w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b

716/XXVIII/2013 28.02.2013 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

717/XXVIII/2013 28.02.2013 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin, położonych 
w Lublinie przy ul. Pocztowej

718/XXIX/2013 21.03.2013 nadania imienia Szkole Podstawowej nr 34 w Lublinie
719/XXIX/2013 21.03.2013 nadania imienia Gimnazjum nr 3 w Lublinie
720/XXIX/2013 21.03.2013 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

uchwałą nr 825/XXXV/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 
listopada 2005 r.

721/XXIX/2013 21.03.2013 zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
722/XXIX/2013 21.03.2013 zmieniająca uchwałę nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 

z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

723/XXIX/2013 21.03.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2014 - 2015 oraz wyrażenia zgody na 
partnerstwo w ramach realizacji projektu „Efektywna 
współpraca JST podstawą rozwoju Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego"

724/XXIX/2013 21.03.2013 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

PM

725/XXIX/2013 21.03.2013 uchylenia uchwały nr 537/XXIII/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
zbycie udziału Gminy Lublin w nieruchomości przy ul. 
Staszica 8 w Lublinie w trybie przetargu ograniczonego 
oraz uchylenia uchwały nr 538/XXIII/2012 Rady Miasta 
Lublin z dnia 6 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie udziału Gminy Lublin w nieruchomości przy ul. 
Staszica 8 
w Lublinie w trybie przetargu ograniczonego

726/XXIX/2013 21.03.2013 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin, położonej w Lublinie 
przy Al. Wincentego Witosa nr 42 A i ul. Pancerniaków nr 
31 A

727/XXIX/2013 21.03.2013 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

728/XXIX/2013 21.03.2013 sprzedaży nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. 
Okólnej 2A

729/XXIX/2013 21.03.2013 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
Gminy Lublin

730/XXIX/2013 21.03.2013 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

731/XXIX/2013 21.03.2013 wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin

732/XXIX/2013 21.03.2013 powołania Komisji ds. opiniowania wniosków i typowania 
kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali 
przeznaczonych na pracownie twórców

733/XXIX/2013 21.03.2013 nadania nazw ulicom położonym w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM 7 ulic na terenie byłej 
FSC

734/XXIX/2013 21.03.2013 przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju 
Systemu Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin 
w latach 2013 - 2015

735/XXIX/2013 21.03.2013 likwidacji internatu w Zespole Szkół Elektronicznych 
w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 38

736/XXIX/2013 21.03.2013 likwidacji internatu w Zespole Szkół Transportowo-
Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie 
przy ul. Zemborzyckiej 82



737/XXIX/2013 21.03.2013 likwidacji internatu w Zespole Szkół Budowlanych im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie przy ul. Słowiczej 3

738/XXIX/2013 21.03.2013 założenia Bursy Szkolnej nr 6 w Lublinie, nadania statutu 
oraz włączenia jej w skład Zespołu Szkół Elektronicznych 
w Lublinie

739/XXIX/2013 21.03.2013 założenia Bursy Szkolnej nr 7 w Lublinie, nadania statutu 
oraz włączenia jej w skład Zespołu Szkół Transportowo-
Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

740/XXIX/2013 21.03.2013 założenia Bursy Szkolnej nr 8 w Lublinie, nadania statutu 
oraz włączenia jej w skład Zespołu Szkół Budowlanych 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

741/XXIX/2013 21.03.2013 określenia terenu działania publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez 
miasto Lublin

742/XXIX/2013 21.03.2013 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta 
Lublin na 2013 rok

PM

743/XXIX/2013 21.03.2013 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2013 - 2015 
na realizację projektu "Razem możemy więcej"

744/XXX/2013 25.04.2013 zmieniająca uchwałę nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin 
z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród 
Miasta Lublin w dziedzinie sportu

PM

745/XXX/2013 25.04.2013 szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych 
nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 
i upowszechniania kultury

PM

746/XXX/2013 25.04.2013 szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów 
dla osób zajmujących się twórczością artystyczną 
i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości

PM

747/XXX/2013 25.04.2013 zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
748/XXX/2013 25.04.2013 zmieniająca uchwałę nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 

z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

749/XXX/2013 25.04.2013 przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

750/XXX/2013 25.04.2013 zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

751/XXX/2013 25.04.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na rok 2013 oraz wyrażenia zgody na partnerstwo 
w ramach realizacji projektu „Waloryzacja dziedzictwa 
kulturowego i rozwój trwałej turystyki – wymiana 
doświadczeń i dobrych praktyk”

752/XXX/2013 25.04.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na rok 2014 na realizację projektu 
„Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności 
publicznej w Lublinie”

753/XXX/2013 25.04.2013 uchylająca uchwałę nr 714/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin 
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. 
Szczerbowskiego 4a

754/XXX/2013 25.04.2013 sprzedaży nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. 
Wieniawskiej, ul. Spokojnej, ul. Jerzego de Tramecourta 
oraz ul. Karskiego

755/XXX/2013 25.04.2013 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
położonej w Lublinie w pobliżu oś. Poręba

756/XXX/2013 25.04.2013 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,Bystrzyca" Sp. z o.o. 
w Lublinie

757/XXX/2013 25.04.2013 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

758/XXX/2013 25.04.2013 darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości 
gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Wodopojnej 2

759/XXX/2013 25.04.2013 upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia 
z Wojewodą Lubelskim porozumienia dotyczącego 
utrzymania oraz remontu w roku 2013 grobów i cmentarzy 
wojennych na terenie Gminy Lublin



760/XXX/2013 25.04.2013 zmiany uchwały nr 656/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 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

PM

761/XXX/2013 25.04.2013 zmiany uchwały nr 657/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin

PM

762/XXX/2013 25.04.2013 zmiany uchwały nr 176/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 
8 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 
2011 – 2015

763/XXX/2013 25.04.2013 przyjęcia "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych 
mieszkańców Miasta Lublin w latach 2013-2015”

764XXXI/2013 23.05.2013 zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
765/XXXI/2013 23.05.2013 zmieniająca uchwałę nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 

z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

766/XXXI/2013 23.05.2013 wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu 
„Ochrona suchych dolin i wąwozów Lublina" i złożenia 
wniosku o jego dofinansowanie

767/XXXI/2013 23.05.2013 sprzedaży nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. 
Akacjowej 4

768/XXXI/2013 23.05.2013 wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości 
położonych w Lublinie przy ul. Laskowej i ul. Lipniak 
służebnością przesyłu na rzecz Gminy Konopnica

769/XXXI/2013 23.05.2013 sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie 
przy ul. Nałęczowskiej 51a / ul. Cisowej 4

770/XXXI/2013 23.05.2013 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
Gminy Lublin

771/XXXI/2013 23.05.2013 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

772/XXXI/2013 23.05.2013 wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Wólce 
Rokickiej gm. Lubartów

773/XXXI/2013 23.05.2013 przepisów porządkowych w gminnym regularnym 
przewozie osób, realizowanym w lubelskiej komunikacji 
miejskiej w ramach publicznego transportu zbiorowego

PM

774/XXXI/2013 23.05.2013 wydzierżawienia w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin położonych przy ul. 
Krochmalnej w Lublinie

775/XXXI/2013 23.05.2013 zasad wznoszenia pomników na terenie Miasta Lublin PM
776/XXXI/2013 23.05.2013 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin
777/XXXII/2013 27.06.2013 nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach 

administracyjnych miasta Lublin
PM  Ofiar Wołynia

778/XXXII/2013 27.06.2013 nadania nazwy rondu położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM  pilota Eugeniusza
 Kasprzaka

779/XXXII/2013 27.06.2013 skargi Stowarzyszenia Ochrony Miejsc Zapomnianych na 
zaniechanie Prezydenta Miasta Lublin, w sprawie 
postępowania dotyczącego niedopełnienia obowiązków 
przez pracowników Wydziału Ochrony Środowiska

780/XXXII/2013 27.06.2013 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

781/XXXII/2013 27.06.2013 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 705/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 
28 lutego 2013 roku



782/XXXII/2013 27.06.2013 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 
4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno-
pedagogicznych na terenie miasta Lublin prowadzonych 
przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego

783/XXXII/2013 27.06.2013 wezwania do usunięcia uchybień w uchwale nr 
1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 
2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania 
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania 
dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, 
placówek oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych na 
terenie miasta Lublin prowadzonych przez osoby prawne 
lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego nr 153, poz. 2698) 
i w zmieniającej ją uchwale nr 682/XXVII/2013 z dnia 17 
stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1722)

784/XXXII/2013 27.06.2013 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin 
z wykonania budżetu za 2012 rok

785/XXXII/2013 27.06.2013 absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2012 rok
786/XXXII/2013 27.06.2013 zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
787/XXXII/2013 27.06.2013 zmieniająca uchwałę nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 

z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

788/XXXII/2013 27.06.2013 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Rozwoju 
Rady Europy (Council of Europe Development Bank) 
z siedzibą w Paryżu

789/XXXII/2013 27.06.2013 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2013 - 2014 
na realizację projektu "Świat bez tajemnic"

790/XXXII/2013 27.06.2013 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2013 - 2014 
na realizację projektu "Edukacja naszą szansą"

791/XXXII/2013 27.06.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżetach Miasta 
Lublin na lata 2014 - 2016 na realizację projektu 
"Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru 
powizytkowskiego w Lublinie"

792/XXXII/2013 27.06.2013 uchwałę nr 114/X/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 
2011 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu 
wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się 
wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji 
o przebiegu wykonania planów finansowych 
samorządowych instytucji kultury i samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze 
półrocze roku budżetowego

793/XXXII/2013 27.06.2013 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
z budżetu Miasta Lublin Województwu Lubelskiemu 
w zakresie: wymiany ogrodzenia Muzeum Wsi Lubelskiej 
w Lublinie na odcinku nowo realizowanej inwestycji 
drogowej – przedłużenia Alei Solidarności w Lublinie

794/XXXII/2013 27.06.2013 uchwalenia Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku 
Publicznego - „Bezpieczny Lublin”

795/XXXII/2013 27.06.2013 nabycia nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy 
Dolnej Panny Marii 37

796/XXXII/2013 27.06.2013 nabycia na rzecz Gminy Lublin prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. 
Beskidzkiej 14B i 14D

797/XXXII/2013 27.06.2013 darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości 
zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Narutowicza 32 
i ul. Narutowicza 32b

798/XXXII/2013 27.06.2013 sprzedaży części nieruchomości zabudowanej położonej 
w Lublinie przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 19 / al. Jana 
Długosza 7



799/XXXII/2013 27.06.2013 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin położonej w Lublinie przy al. Kraśnickiej 19, 21, 23 / 
ul. Nałęczowskiej 16, 18, al. Kraśnickiej 25 i al. Kraśnickiej 
19a

800/XXXII/2013 27.06.2013 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

801/XXXII/2013 27.06.2013 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 
za trwały zarząd

802/XXXII/2013 27.06.2013 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
Gminy Lublin

803/XXXII/2013 27.06.2013 wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie 
w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Lublin

804/XXXII/2013 27.06.2013 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin położonej w Lublinie przy al. Kompozytorów Polskich 
6

805/XXXII/2013 27.06.2013 wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania 
i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej

806/XXXII/2013 27.06.2013 zmiany uchwały nr 657/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin

PM

807/XXXII/2013 27.06.2013 zmiany uchwały nr 658/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi

PM

808/XXXII/2013 27.06.2013 zmiany uchwały nr 705/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin 
z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PM

809/XXXII/2013 27.06.2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część 
VIII - w rejonie al. Unii Lubelskiej, ul. Zamojskiej, ul. 
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ul. Podwale, Błoni pod 
Zamkiem

810/XXXII/2013 27.06.2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część V 
w obszarze położonym na północ od proj. ul. A. 
Zelwerowicza a granicą miasta Lublin

811/XXXII/2013 27.06.2013 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin część I - obszar zachodni 
w rejonie ulic: al. Kraśnicka, Nałęczowska i Wojciechowska

PM

812/XXXII/2013 27.06.2013 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do 
uchwały nr 626/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 
lutego 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy 
Ponikwoda

PM

813/XXXII/2013 27.06.2013 sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do 
uchwały nr 623/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 
lutego 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy 
Kalinowszczyzna

PM

814/XXXII/2013 27.06.2013 zmieniająca uchwałę nr 500/XXII/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez 
Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia

815/XXXII/2013 27.06.2013 zmiany nazwy Przedszkola nr 70 w Lublinie przy 
ul. Smyczkowej 2

816/XXXII/2013 27.06.2013 zmiany nazwy Przedszkola nr 36 w Lublinie przy 
ul. Wallenroda 4

817/XXXII/2013 27.06.2013 zmiany nazwy Przedszkola nr 39 w Lublinie przy 
ul. Balladyny 14

818/XXXII/2013 27.06.2013 zmiany nazwy Przedszkola nr 12 w Lublinie przy 
ul. Plac Bychawski 4

819/XXXII/2013 27.06.2013 zmiany uchwały nr 498/XXII/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia sieci 
prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych 
form wychowania przedszkolnego



820/XXXII/2013 27.06.2013 zmieniająca uchwałę nr 84/VIII/2011 Rady Miasta Lublin 
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad udzielania 
stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych 
studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, 
zamieszkujących na terenie Gminy Lublin

PM

821/XXXII/2013 27.06.2013 zmiany uchwały nr 502/XXII/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu 
Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie

PM

822/XXXII/2013 27.06.2013 zmiany uchwały nr 104/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 
21 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego 
Zespołu Żłobków w Lublinie

PM

823/XXXII/2013 27.06.2013 zamiaru dokonania zmiany statutu instytucji kultury pn. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie

824/XXXII/2013 27.06.2013 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin
825/XXXIII/2013 5.09.2013 skargi M.G. na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej 

nieterminowego udzielenia odpowiedzi na złożone pismo
826/XXXIII/2013 5.09.2013 skargi J.B. na Prezydenta Miasta Lublin 

w sprawie braku udzielenia odpowiedzi na złożone pismo
827/XXXIII/2013 5.09.2013 skargi B.B. na przewlekłe działanie Prezydenta Miasta 

Lublin w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego 
nabycia spadku po osobie fizycznej

828/XXXIII/2013 5.09.2013 wyrażenia zgody na zawarcie z Województwem Lubelskim 
porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia 
postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na 
realizację projektu pod nazwą: Drogi dojazdowe do węzła 
drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu 
dróg ekspresowych S12, S17 i S19

829/XXXIII/2013 5.09.2013 wymiany w 2014 r. nawierzchni głównego ciągu pieszego 
położonego w dzielnicy „Czuby” w osiedlu „Ruta” - 
usytuowanego w całości na działkach będących we 
władaniu miasta Lublin

830/XXXIII/2013 5.09.2013 zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
831/XXXIII/2013 5.09.2013 zmieniająca uchwałę nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 

z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

832/XXXIII/2013 5.09.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na lata 2014 – 2015 na realizację projektu: 
„Promocja gospodarcza Lublina” współfinansowanego 
w ramach Działania 2.4 B Marketing gospodarczy 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego 2007 – 2013 ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego

833/XXXIII/2013 5.09.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2014 - 2015 oraz wyrażenia zgody na 
partnerstwo w ramach realizacji projektu "Elektropolis - 
partnerstwo Warszawy i Lublina na rzecz elektronizacji 
oferowanych usług publicznych"

834/XXXIII/2013 5.09.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2013 - 2014 oraz wyrażenia zgody na 
partnerstwo w ramach realizacji projektu "Student 
z inicjatywą: wektor oszczędzania energii"

835/XXXIII/2013 5.09.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na rok 2014 na realizację projektu "Młodzieżowe 
Rady w Europie - przykład budowania świadomego 
obywatelstwa europejskiego" planowanego do złożenia 
w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcja 1.3 
"Młodzież w demokracji"

836/XXXIII/2013 5.09.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na rok 2014 na realizację projektu "Zabierając głos 
tworzysz wspólną przyszłość" planowanego do złożenia 
w ramach Programu "Młodzież w działaniu", Akcji 5.1. – 
Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę 
młodzieżową

837/XXXIII/2013 5.09.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2013 - 2014 oraz wyrażenia zgody na 
partnerstwo w ramach realizacji projektu "Komunikacja dla 
Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"



838/XXXIII/2013 5.09.2013 sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie 
przy ul. Tarasowej

839/XXXIII/2013 5.09.2013 sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność 
Gminy Lublin położonej w Orchówku w Gminie Włodawa

840/XXXIII/2013 5.09.2013 wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w najem 
części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin 
zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Wyścigowej 31

841/XXXIII/2013 5.09.2013 wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin, położonych 
w Lublinie przy Al. Spółdzielczości Pracy

842/XXXIII/2013 5.09.2013 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
Gminy Lublin

843/XXXIII/2013 5.09.2013 wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

844/XXXIII/2013 5.09.2013 przyjęcia przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości 
położonej w Lublinie przy ul. Głuskiej 183 / ul. Masarskiej 4 
stanowiącej własność Skarbu Państwa

845/XXXIII/2013 5.09.2013 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
gruntowych położonych w Lublinie, na rzecz użytkownika 
wieczystego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

846/XXXIII/2013 5.09.2013 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

847/XXXIII/2013 5.09.2013 pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej poprzez 
wyłączenie z użytkowania placów parkingowych przy ulicy 
Droga Męczenników Majdanka w Lublinie

PM

848/XXXIII/2013 5.09.2013 zmieniająca uchwałę nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat 
za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których 
zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta 
Lublin

PM

849/XXXIII/2013 5.09.2013 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

PM

850/XXXIII/2013 5.09.2013 ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 
realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na 
prawach powiatu

PM

851/XXXIII/2013 5.09.2013 zmiany uchwały nr 707/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin 
z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań 
w Mieście Lublin w 2013 roku

852/XXXIII/2013 5.09.2013 zamiaru dokonania zmiany statutu instytucji kultury pn. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie

853/XXXIII/2013 5.09.2013 zawarcia porozumienia o współpracy Miasta Lublin 
z Miastem Sumy (Ukraina)

854/XXXIV/2013 17.10.2013 nadania nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Prof. Włodzimierza 
Fijałkowskiego

855/XXXIV/2013 17.10.2013 skargi Stowarzyszenia Studentów Nauk Przyrodniczych 
na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w sprawie 
uporządkowania wąwozu na Czubach

856/XXXIV/2013 17.10.2013 skargi J.O. na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie braku 
odpowiedzi na pismo dotyczące miejsc parkingowych dla 
inwalidów



857/XXXIV/2013 17.10.2013 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 
listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
wykorzystania dotacji dla publicznych i niepublicznych 
przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni psychologiczno-
pedagogicznych na terenie miasta Lublin prowadzonych 
przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka 
samorządu terytorialnego

858/XXXIV/2013 17.10.2013 wymiany w latach 2014-2015 nawierzchni głównych dróg 
i ciągów pieszych oraz wykonania parkingów położonych 
na Dzielnicy Bronowice w Lublinie, usytuowanych w całości 
na działkach będących we władaniu Miasta Lublin

859/XXXIV/2013 17.10.2013 zmiany uchwały budżetowej na 2013 r
860/XXXIV/2013 17.10.2013 zmieniająca uchwałę nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 

z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

861/XXXIV/2013 17.10.2013 określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
nieruchomości na 2014 rok

PM

862/XXXIV/2013 17.10.2013 zmieniająca uchwałę nr 5/II/2002 Rady Miejskiej w Lublinie 
z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień 
w podatku od nieruchomości

PM

863/XXXIV/2013 17.10.2013 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych na 2014 rok

PM

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

PM

865/XXXIV/2013 17.10.2013 zmieniająca uchwałę nr 16/IV/2010 Rady Miasta Lublin 
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów 
informacji w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego 
i podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek 
rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

PM

866/XXXIV/2013 17.10.2013 zmieniająca uchwałę nr 256/XV/2011 Rady Miasta Lublin 
z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru 
opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PM

867/XXXIV/2013 17.10.2013 zmieniająca uchwałę nr 255/XV/2011 Rady Miasta Lublin 
z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad 
ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej

PM

868/XXXIV/2013 17.10.2013 zmieniająca uchwałę nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin 
z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru 
opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów 
oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

PM

869/XXXIV/2013 17.10.2013 ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów 
z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych 
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2014 roku

PM

870/XXXIV/2013 17.10.2013 przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego z zakresu 
właściwości Województwa Lubelskiego oraz Gminy 
Konopnica pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej 
Nr 19 i drogi wojewódzkiej Nr 747 w miejscowości 
Konopnica” oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin 
do zawarcia stosownego porozumienia

871/XXXIV/2013 17.10.2013 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2013-2014 
na realizację projektu "Kuźnia Talentów"

872/XXXIV/2013 17.10.2013 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2013-2014 
na realizację projektu "Spoglądam w przyszłość"

873/XXXIV/2013 17.10.2013 zmieniająca uchwałę nr 791/XXXII/2013 Rady Miasta Lublin 
z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zabezpieczenia 
środków finansowych w budżetach Miasta Lublin na lata 
2014-2016 na realizację projektu "Przebudowa na cele 
kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie"



874/XXXIV/2013 17.10.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na rok 2014 na realizację projektu „Remont Domu 
Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie”

875/XXXIV/2013 17.10.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na rok 2014 na realizację projektu „Remont Domu 
Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej w Lublinie”

876/XXXIV/2013 17.10.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2014 - 2015 oraz wyrażenia zgody na 
partnerstwo w ramach realizacji projektu: "Promocja 
głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie 
współpracy miast - Lublin i Puławy"

877/XXXIV/2013 17.10.2013 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin położonej w Lublinie przy ul. Turystycznej 5b

878/XXXIV/2013 17.10.2013 sprzedaży części nieruchomości położonych w Lublinie 
przy ul. Łęczyńskiej 118, ul. Kresowej 2, 4 / ul. Łęczyńskiej 
112, 114 i ul. Emanuela Graffa

879/XXXIV/2013 17.10.2013 sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin położonej w Lublinie przy ul. Chmielnej 7

880/XXXIV/2013 17.10.2013 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Rzemieślniczej 1 / 
Alei Kraśnickiej 215b na rzecz użytkownika wieczystego

881/XXXIV/2013 17.10.2013 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
przy ul. Gospodarczej

882/XXXIV/2013 17.10.2013 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
Gminy Lublin

883/XXXIV/2013 17.10.2013 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

884/XXXIV/2013 17.10.2013 nabycia nieruchomości położonych w Lublinie przy ulicy 
Mełgiewskiej, ulicy Poligonowej i ulicy Edwarda Wojtasa

885/XXXIV/2013 17.10.2013 nadania nazw ulicom i rondu położonym w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM 5 ulic i rondo 
w Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej

886/XXXIV/2013 17.10.2013 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część I w rejonie ulic: 
Cyprysowa - Bluszczowa

PM

887/XXXIV/2013 17.10.2013 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI 
dla terenu w rejonie ulic: Diamentowa - Wrotkowska

888/XXXIV/2013 17.10.2013 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin część I, obszar zachodni - 
część „A” Rogatka Warszawska

PM

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

PM

890/XXXIV/2013 17.10.2013 zmiany uchwały nr 854/XXXVI/2009 Rady Miasta Lublin 
z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie Statutu Zespołu 
Ośrodków Wsparcia w Lublinie

891/XXXIV/2013 17.10.2013 nabycia przez Gminę Lublin lokalu mieszkalnego

892/XXXIV/2013 17.10.2013 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2014 na 
realizację projektu "Nie truj powietrza - miej wpływ na to 
czym oddychasz – kampania edukacyjna dotycząca 
przeciwdziałania niskiej emisji"

893/XXXIV/2013 17.10.2013 wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu 
Komisji Stypendialnej do spraw przyznawania pomocy 
materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie 
uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów 
doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin

894/XXXIV/2013 17.10.2013 zmiany uchwały nr 841/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin 
z dnia 5 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin, położonych w Lublinie przy al. 
Spółdzielczości Pracy



895/XXXV/2013 18.11.2013 przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013-
2020

896/XXXV/2013 18.11.2013 inicjatywy nadania Placówce Straży Granicznej w Lublinie 
imienia płk. Kazimierza Bąbińskiego

897/XXXV/2013 18.11.2013 przyjęcia Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 
2025

898/XXXV/2013 18.11.2013 skargi Atlas Travel M.W. G. Sp. J. na bezczynność 
Prezydenta Miasta Lublin polegającą na nieudzieleniu 
odpowiedzi na złożone pisma

899/XXXV/2013 18.11.2013 zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin, 
w ramach repatriacji, obywatelki Kazachstanu polskiego 
pochodzenia Pani J.Ł. i jej syna J.Ł.

900/XXXV/2013 18.11.2013 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 550/XXIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 6 
września 2012 r.

901/XXXV/2013 18.11.2013 zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

902/XXXV/2013 18.11.2013 uchwałę nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 
grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

903/XXXV/2013 18.11.2013 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego Gminy Lublin za 2013 rok

904/XXXV/2013 18.11.2013 zmiany uchwały nr 707/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin 
z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie określenia zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań 
w Mieście Lublin w 2013 roku

905/XXXV/2013 18.11.2013 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2014 rok

906/XXXV/2013 18.11.2013 przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Miasta Lublin na lata 2014-2018

PM

907/XXXV/2013 18.11.2013 sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie 
przy ul. Rumiankowej 12

908/XXXV/2013 18.11.2013 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 
za trwały zarząd

909/XXXV/2013 18.11.2013 wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie 
w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Lublin zlokalizowanej w Lublinie przy Al. Józefa 
Piłsudskiego 26

910/XXXV/2013 18.11.2013 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
Gminy Lublin

911/XXXV/2013 18.11.2013 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

912/XXXV/2013 18.11.2013 zmiany uchwały nr 227/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 
20 października 2011 r. w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej 
w Lublinie przy ul. Urzędowskiej

913/XXXV/2013 18.11.2013 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców



914/XXXV/2013 18.11.2013 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej przy ul. Nad 
Zalewem w Lublinie

915/XXXV/2013 18.11.2013 zbycia udziału Gminy Lublin w nieruchomości zabudowanej 
położonej w Lublinie przy ul. Makuszyńskiego 18a

916/XXXV/2013 18.11.2013 zbycia udziału Gminy Lublin w nieruchomości zabudowanej 
położonej w Lublinie przy ul. Suchej 3a

917/XXXV/2013 18.11.2013 sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Lublin położonych w Lublinie przy ul. Słodowej

918/XXXV/2013 18.11.2013 nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonych 
we wsi Kalinówka gm. Głusk

919/XXXV/2013 18.11.2013 wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa 
darowizny na rzecz Gminy Lublin prawa własności 
nieruchomości gruntowych położonych w Lublinie w rejonie 
ulic Młyńskiej, Dworcowej i Gazowej

920/XXXV/2013 18.11.2013 zawarcia porozumienia z Gminą Niedrzwica Duża celem 
realizacji komunikacji miejskiej na jej obszarze

921/XXXV/2013 18.11.2013 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

PM

922/XXXV/2013 18.11.2013 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 2014

923/XXXV/2013 18.11.2013 uchwalenia "Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji 
Rynku Pracy miasta Lublin na lata 2014-2020"

924/XXXV/2013 18.11.2013 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
z budżetu miasta Lublin Powiatowi Lubelskiemu w zakresie 
opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) – Abramowice 
Prywatne – Kalinówka na odcinku od ul. Głuskiej do granic 
miasta Lublin

925/XXXV/2013 18.11.2013 zmiany statutu jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd 
Dróg i Mostów w Lublinie, stanowiącego załącznik do 
uchwały nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 
marca 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej 
pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

926/XXXVI/2013 19.12.2013 uchwały budżetowej na 2014 rok
927/XXXVI/2013 19.12.2013 wieloletniej prognozy finansowej
928/XXXVI/2013 19.12.2013 skargi B.K. na działanie Prezydenta Miasta Lublin 

dotyczące wykupu nieruchomości przy ul. Lawendowej
929/XXXVI/2013 19.12.2013 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą 

nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz 
poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie miasta Lublin 
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego zmienioną uchwałą nr 
682/XXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 stycznia 2013 r.

930/XXXVI/2013 19.12.2013 zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
931/XXXVI/2013 19.12.2013 zmieniająca uchwałę nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta 

Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

932/XXXVI/2013 19.12.2013 zmieniająca uchwałę nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin 
z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru 
opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za 
inkaso

PM

933/XXXVI/2013 19.12.2013 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2014 na 
realizację projektu "Dogonić wiedzę"



934/XXXVI/2013 19.12.2013 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2014-2015 
na realizację projektu "Zabawa, nauka, wiedza"

935/XXXVI/2013 19.12.2013 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2015-2016 na realizację projektu 
"Bezpieczna szkoła w strefie Schengen"

936/XXXVI/2013 19.12.2013 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.

937/XXXVI/2013 19.12.2013 wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej 
dotyczącej współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego w ramach lubelskiego obszaru 
funkcjonalnego

938/XXXVI/2013 19.12.2013 przyjęcia przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości
położonej w Lublinie przy ul. Zbożowej 22i

939/XXXVI/2013 19.12.2013 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem,
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

940/XXXVI/2013 19.12.2013 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
stanowiących własność Gminy Lublin położonych przy 
ul. Krochmalnej w Lublinie

941/XXXVI/2013 19.12.2013 zmiany uchwały nr 906/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin 
z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia 
Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym 
Zasobem Miasta Lublin na lata 2014-2018

PM

942/XXXVI/2013 19.12.2013 Statutu Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie
943/XXXVI/2013 19.12.2013 udziału Gminy Lublin jako partnera w realizacji projektu 

pn. „Zobacz, poznaj i pomóż je chronić. Polskie rośliny 
chronione, rzadkie i zagrożone – ścieżka edukacyjna 
w Ogrodzie Botanicznym UMCS”

944/XXXVI/2013 19.12.2013 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Lublin na 2014 rok

945/XXXVII/2014 16.01.2014 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 889/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 
października 2013 r.

946/XXXVII/2014 16.01.2014 zmieniająca uchwałę nr 255/XV/2011 Rady Miasta Lublin 
z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad 
ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości 
dziennych stawek opłaty targowej

PM

947/XXXVII/2014 16.01.2014 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na rok 2015 na realizację projektu "Termomoderni-
zacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"

948/XXXVII/2014 16.01.2014 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin w latach 2014-2016 na realizację projektu sieci 
teatralnej East European Performing Arts Platform 
(Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych)

949/XXXVII/2014 16.01.2014 zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały 
zarząd

950/XXXVII/2014 16.01.2014 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
Gminy Lublin

951/XXXVII/2014 16.01.2014 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzenne-go Miasta Lublin - część II w obszarze 
położonym u zbiegu al. Kraśnickiej i ul. Jana Pawła II

PM

952/XXXVII/2014 16.01.2014 zamiaru likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego  
w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego
w Lublinie

953/XXXVII/2014 16.01.2014 zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta
i Juliusza Vetterów w Lublinie

954/XXXVII/2014 16.01.2014 zamiaru likwidacji VII Liceum Profilowanego wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie



955/XXXVII/2014 16.01.2014 zamiaru likwidacji IV Uzupełniającego Liceum Ogólno-
kształcącego Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących 
i Słabo Słyszących oraz Niewidomych i Słabo Widzących, 
wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

956/XXXVII/2014 16.01.2014 zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla 
Dorosłych nr 1 wchodzącego w skład Zespołu Szkół 
Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego 
w Lublinie

957/XXXVII/2014 16.01.2014 zamiaru likwidacji Technikum Energetycznego nr 2 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie

958/XXXVII/2014 16.01.2014 zmiany nazwy Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie

959/XXXVII/2014 16.01.2014 zmiany uchwały nr 378/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie stypendiów za 
osiągnięte wyniki sportowe

PM

960/XXXVII/2014 16.01.2014 przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Pomoc 
Miasta Lublin w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

961/XXXVII/2014 16.01.2014 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 
do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad 
zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej 
udzielone w ramach programu wieloletniego „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

PM

962/XXXVIII/2014 13.02.2014 potrzeby wprowadzenia procedur i zasad realizacji części 
budżetu Miasta Lublin – budżetu obywatelskiego

963/XXXVIII/2014 13.02.2014 zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie

964/XXXVIII/2014 13.02.2014 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na rok 2014 oraz zawarcia partnerstwa 
z Europejskim Centrum Badań Jądrowych CERN 
(Szwajcaria, Genewa) w celu realizacji projektu „Po wiedzę 
do CERN – wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli 
przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin”

965/XXXVIII/2014 13.02.2014 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2014-2015 
na realizację projektu „Droga do przyszłości”

966/XXXVIII/2014 13.02.2014 zmieniająca uchwałę nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których 
zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta 
Lublin

PM

967/XXXVIII/2014 13.02.2014 nadania nazwy rondu położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM  Wojciecha Kilara

968/XXXVIII/2014 13.02.2014 nadania nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM  Cmentarna

969/XXXVIII/2014 13.02.2014 nadania nazw rondom położonym w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Tadeusza Karszo-Siedlewskiego 
oraz Braci Rylskich

970/XXXVIII/2014 13.02.2014 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
gruntowych położonych w Lublinie przy ul. Wertera 3b 
oraz przy ul. Wertera 3a na rzecz użytkowników 
wieczystych

971/XXXVIII/2014 13.02.2014 darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej na 
rzecz użytkownika wieczystego - Województwa 
Lubelskiego położonej w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 
27c

972/XXXVIII/2014 13.02.2014 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

973/XXXVIII/2014 13.02.2014 sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie 
w pobliżu ul. Sławinkowskiej

974/XXXVIII/2014 13.02.2014 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej 
w Lublinie przy ul. Garbarskiej 12 / ul. Długiej 11

975/XXXVIII/2014 13.02.2014 zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących 
mieszkaniowy zasób Gminy Lublin

PM



976/XXXVIII/2014 13.02.2014 zamiaru przekształcenia Szkoły Policealnej nr 10 
w Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. 
Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie w Szkołę 
Policealną dla Dorosłych

977/XXXVIII/2014 13.02.2014 nadania statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

PM

978/XXXVIII/2014 13.02.2014 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
miasta Lublin na 2014 rok

PM

979/XXXIX/2014 13.03.2014 skargi R.C., L.D. oraz E.M. na Prezydenta Miasta Lublin 
w sprawie działań dotyczących nieruchomości położonej 
przy ul. Węglinek

980/XXXIX/2014 13.03.2014 nadania nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Ofiar Katynia

981/XXXIX/2014 13.03.2014 zmiany nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM odcinek Drogi Męczenników 
Majdanka otrzymuje nazwę 
Józefa Franczaka "Lalka"

982/XXXIX/2014 13.03.2014 likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

983/XXXIX/2014 13.03.2014 likwidacji V Liceum Profilowanego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza 
Vetterów w Lublinie

984/XXXIX/2014 13.03.2014 likwidacji VII Liceum Profilowanego wchodzącego w skład 
Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie

985/XXXIX/2014 13.03.2014 likwidacji IV Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
Specjalnego dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących 
oraz Niewidomych i Słabo Widzących, wchodzącego w 
skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii 
Sękowskiej w Lublinie

986/XXXIX/2014 13.03.2014 likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 1 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Samochodowych
im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie

987/XXXIX/2014 13.03.2014 likwidacji Technikum Energetycznego nr 2 wchodzącego 
w skład Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie

988/XXXIX/2014 13.03.2014 przekształcenia Szkoły Policealnej nr 10 w Zespole Szkół 
Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Lublinie w Szkołę Policealną dla Dorosłych nr 4

989/XXXIX/2014 13.03.2014 zmiany uchwały nr 1065/XLII/2001 Rady Miejskiej 
w Lublinie z dnia 25 października 2001 r. w sprawie 
ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 
działających na terenie miasta Lublina

990/XXXIX/2014 13.03.2014 ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych 
przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów

PM

991/XXXIX/2014 13.03.2014 określenia terenu działania publicznych poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto Lublin

992/XXXIX/2014 13.03.2014 zmiany uchwały nr 826/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 
października 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. - Karta Nauczyciela oraz przyznawania zwolnienia od 
obowiązku realizacji wymienionych zajęć dla dyrektorów, wice-
dyrektorów i nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, 
a także nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastęp-
stwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, 
a także określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnio-
nemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia 
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin

PM

993/XXXIX/2014 13.03.2014 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
uchwałą nr 889/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 
października 2013 r.

994/XXXIX/2014 13.03.2014 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
uchwałą nr 889/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 
października 2013 r.

995/XXXIX/2014 13.03.2014 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
uchwałą nr 889/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 
października 2013 r.



996/XXXIX/2014 13.03.2014 zmieniająca uchwałę nr 963/XXXVIII/2014 Rady Miasta 
Lublin z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

997/XXXIX/2014 13.03.2014 zamiaru wzniesienia pomnika „Bohaterom Monte Cassino”
998/XXXIX/2014 13.03.2014 zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
999/XXXIX/2014 13.03.2014 zmieniająca uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta 

Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

1000/XXXIX/2014 13.03.2014 emisji obligacji przychodowych Gminy Lublin oraz 
określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

1001/XXXIX/2014 13.03.2014 zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków 
wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy 
de minimis

PM

1002/XXXIX/2014 13.03.2014 zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich
części w ramach pomocy de minimis w związku z utworze-
niem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

PM

1003/XXXIX/2014 13.03.2014 zmieniająca uchwałę nr 16/IV/2010 Rady Miasta Lublin 
z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzorów 
informacji w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego 
i podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek 
rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

PM

1004/XXXIX/2014 13.03.2014 zmiany uchwały nr 256/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 
24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty 
targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 
i wysokości wynagrodzenia za inkaso

PM

1005/XXXIX/2014 13.03.2014 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2014–2015 na realizację projektu "Budowa 
korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów 
położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego 
Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - 
ul. Lubelskiego Lipca '80"

1006/XXXIX/2014 13.03.2014 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2014-2015 na realizację projektu "Połączenie 
przyszłego Zintegrowanego Intremodalnego Dworca 
Metropolitalnego w Lublinie z siecią komunikacji zbiorowej
ulicami Muzyczna i Narutowicza"

1007/XXXIX/2014 13.03.2014 zmiany uchwały nr 975/XXXVIII/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zasad sprzedaży 
lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób 
Gminy Lublin

PM

1008/XXXIX/2014 13.03.2014 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin

1009/XXXIX/2014 13.03.2014 wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin 
położonej w Lublinie przy ul. Ułanów

1010/XXXIX/2014 13.03.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości
położonej w Lublinie przy ul. Grygowej 7 służebnością 
przesyłu na rzecz Województwa Lubelskiego

1011/XXXIX/2014 13.03.2014 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

1012/XXXIX/2014 13.03.2014 rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie 
przy alei Warszawskiej i ul. Agronomicznej

1013/XXXIX/2014 13.03.2014 darowizny na rzecz Skarbu Państwa części nieruchomości 
położonej w Lublinie przy ul. Gospodarczej 1

1014XXXIX/2014 13.03.2014 nabycia na rzecz Gminy Lublin prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości położonych w Lublinie przy 
ulicy Kunickiego i ulicy Nowy Świat

1015XXXIX/2014 13.03.2014 nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonych
w Lublinie przy al. Warszawskiej 65a i 67 oraz ul. 
Łagiewnickiej 1

1016XXXIX/2014 13.03.2014 upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia 
z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących 
utrzymania oraz remontu w roku 2014 grobów i cmentarzy 
wojennych na terenie Gminy Lublin



1017XXXIX/2014 13.03.2014 wprowadzenia Regulaminu korzystania z Ogrodu Saskiego 
w Lublinie

PM

1018XXXIX/2014 13.03.2014 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin część VIA (Bronowice - 
rejon ul. Łęczyńskiej)

PM

1019XXXIX/2014 13.03.2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część 
VIA dla obszaru położonego w kwartale ulic: Łęczyńska, 
Droga Męczenników Majdanka, Ceglana oraz linii kolejowej

1020/XXXIX/2014 13.03.2014 uchwalenia Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie PM
1021/XXXIX/2014 13.03.2014 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

Miasta Lublin 2014-2020
1022/XXXIX/2014 13.03.2014 określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację
poszczególnych zadań w Mieście Lublin w 2014 roku

1023/XXXIX/2014 13.03.2014 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej 
w Lublinie przy ul. Archidiakońskiej 3

1024/XXXIX/2014 13.03.2014 zmieniająca uchwałę nr 686/XXVII/2013 Rady Miasta Lublin 
z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Lublin 
na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów,
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

PM

1025/XXXIX/2014 13.03.2014 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej 
w Lublinie przy ul. Olejnej 12

1026/XL/2014 10.04.2014 wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika "Bohaterom 
Monte Cassino"

1027/XL/2014 10.04.2014 skargi Ł.M. na działanie Dyrektora VI Liceum
Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Lublinie

1028/XL/2014 10.04.2014 odwołania Pani L.S. z funkcji ławnika Sądu Rejonowego 
Lublin-Zachód w Lublinie

1029/XL/2014 10.04.2014 zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
1030/XL/2014 10.04.2014 zmieniająca uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta 

Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

1031/XL/2014 10.04.2014 zmieniająca uchwałę nr 1005/XXXIX/2014 Rady Miasta 
Lublin z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zabezpieczenia 
środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 
2014–2015 na realizację projektu "Budowa korytarza 
transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych 
w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego 
Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80"

1032/XL/2014 10.04.2014 zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

PM

1033/XL/2014 10.04.2014 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego w 2014 r.

PM

1034/XL/2014 10.04.2014 zmieniająca uchwałę nr 686/XXVII/2013 Rady Miasta Lublin 
z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Lublin 
na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, 
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

PM

1035/XL/2014 10.04.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości
położonej w Lublinie przy ul. Sulisławickiej 7A służebnością 
gruntową

1036/XL/2014 10.04.2014 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin

1037/XL/2014 10.04.2014 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Tatarskiej 
i Niskiej

1038/XL/2014 10.04.2014 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

1039/XL/2014 10.04.2014 przyjęcia przez Gminę Lublin darowizny nieruchomości 
położonych w Gminie Wólka, Gminie Świdnik oraz Gminie 
Mełgiew stanowiących własność Skarbu Państwa

1040/XL/2014 10.04.2014 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej

1041/XL/2014 10.04.2014 nadania nazwy rondu położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Pelagii Majewskiej



1042/XL/2014 10.04.2014 nadania nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM przedłużenie Alei 
Solidarności

1043/XL/2014 10.04.2014 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część II w pobliżu ul. 
Watykańskiej

PM

1044/XL/2014 10.04.2014 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część II w rejonie ulicy 
Matki Teresy z Kalkuty

PM

1045/XL/2014 10.04.2014 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część I - obszar zachodni 
w rejonie ul. Wojciechowskiej

PM

1046/XL/2014 10.04.2014 utworzenia Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Lublinie przy 
ul. Zachodniej 7 oraz nadania statutu

1047/XL/2014 10.04.2014 założenia Przedszkola nr 86 w Lublinie przy 
ul. Sławinkowskiej 50 oraz nadania statutu

1048/XL/2014 10.04.2014 założenia Gimnazjum nr 27 w Lublinie, nadania statutu 
i ustalenia obwodu

1049/XL/2014 10.04.2014 ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez 
miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów

PM

1050/XL/2014 10.04.2014 zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie
1051/XL/2014 10.04.2014 zmiany uchwały nr 475/XXV/2008 Rady Miasta Lublin 

z dnia 16 października 2008 r. w sprawie programu 
wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży

1052/XL/2014 10.04.2014 zmiany uchwały nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin 
z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie Miasta Lublin

PM

1053/XL/2014 10.04.2014 zmiany uchwały nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin 
z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 
realizujących zadania własne Gminy Lublin - miasta na 
prawach powiatu

PM

1054/XL/2014 10.04.2014 powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego
1055/XL/2014 10.04.2014 wyboru przewodniczącego doraźnej Komisji ds. Budżetu

Obywatelskiego
1056/XLI/2014 15.05.2014 nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach

administracyjnych miasta Lublin
PM Skwer im. Rektora 

Grzegorza Leopolda 
Seidlera

1057/XLI/2014 15.05.2014 skargi R.K. na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie 
zagospodarowania miejsc postojowych dla samochodów
osobowych na działce budowlanej przy Al. Racławickich 15

1058/XLI/2014 15.05.2014 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 981/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 
marca 2014 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej 
w granicach administracyjnych miasta Lublin

1059/XLI/2014 15.05.2014 zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego zawartego 
w uchwale Nr 74/2014 Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2014 roku 
dotyczącej stwierdzenia nieważności części uchwały Nr 
1000/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 
2014 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy 
Lublin oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania 
i wykupu

1060/XLI/2014 15.05.2014 zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
1061/XLI/2014 15.05.2014 zmieniająca uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta 

Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

1062/XLI/2014 15.05.2014 udzielenia pomocy finansowej oraz rzeczowej Gminie 
Lubartów

1063/XLI/2014 15.05.2014 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego 
(aportu) do Spółki: Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

1064/XLI/2014 15.05.2014 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
położonej w Lublinie przy ul. Kasztelańskiej



1065/XLI/2014 15.05.2014 przyjęcia przez Gminę Lublin - miasto na prawach powiatu 
darowizny nieruchomości zabudowanej położonej 
w Lublinie przy Al. Racławickich 9 / ul. Poniatowskiego 1 
stanowiącej własność Skarbu Państwa

1066/XLI/2014 15.05.2014 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin

1067/XLI/2014 15.05.2014 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

1068/XLI/2014 15.05.2014 wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie 
w użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Lublin

1069/XLI/2014 15.05.2014 zamiany gruntów położonych w Lublinie przy ul. Berylowej 
na grunty położone w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 5 / 
ul. Morwowej 2 oraz ul. Krańcowej 107 {Dr. Męczenników 
Majdanka 30}

1070/XLI/2014 15.05.2014 nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości Skarbu 
Państwa

1071/XLI/2014 15.05.2014 nabywania na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości
położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny 
inwestycji drogowych

1072/XLI/2014 15.05.2014 nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej 
w Lublinie przy ul. Radziwiłłowskiej

1073/XLI/2014 15.05.2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały nr 
359/XXII/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 13 kwietnia 
2000 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie 
ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Prezydenta 
Gabriela Narutowicza, Peowiaków, Tadeusza Kościuszki

1074/XLI/2014 15.05.2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część 
IV dla terenu w rejonie: ul. Droga Męczenników Majdanka 
i Al. Wincentego Witosa

1075/XLI/2014 15.05.2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II 
w rejonie ulicy Berylowej

1076/XLI/2014 15.05.2014 zawarcia porozumienia z Gminą Głusk celem realizacji 
komunikacji miejskiej na jej obszarze

1077/XLI/2014 15.05.2014 utworzenia Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie oraz nadania 
statutu

1078/XLI/2014 15.05.2014 zmiany uchwały nr 1022/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań 
w Mieście Lublin w 2014 roku

1079/XLI/2014 15.05.2014 przyjęcia „Programu Aktywności Lokalnej Mieszkańców 
Miasta Lublin na lata 2014-2020”

1080/XLII/2014 26.06.2014 zmiany nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM odcinek Fijałkowskiego 
na Gębali

1081/XLII/2014 26.06.2014 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin 
z wykonania budżetu za 2013 rok

1082/XLII/2014 26.06.2014 absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2013 rok
1083/XLII/2014 26.06.2014 wyrażenia woli powstania spółki z udziałem Gminy Lublin
1084/XLII/2014 26.06.2014 skargi T.Ł. na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów 

dotyczące budowy drogi - ul. Nasutowskiej
1085/XLII/2014 26.06.2014 skargi M. i T.Z. na działanie Dyrektora Zarządu Dróg 

i Mostów dotyczące budowy drogi - ul. Nasutowskiej
1086/XLII/2014 26.06.2014 skargi U.G. na działanie Dyrektora Zarządu Dróg 

i Mostów dotyczące budowy drogi - ul. Nasutowskiej
1087/XLII/2014 26.06.2014 skargi B.B. na Prezydenta Miasta Lublin

w sprawie zaniechania podjęcia czynności przewidzianych 
prawem

1088/XLII/2014 26.06.2014 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 378/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 
lutego 2012 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki 
sportowe



1089/XLII/2014 26.06.2014 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 1017/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 
marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
korzystania z Ogrodu Saskiego w Lublinie

1090/XLII/2014 26.06.2014 zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin, 
w ramach repatriacji, obywatelki Kazachstanu polskiego 
pochodzenia Pani H. N.

1091/XLII/2014 26.06.2014 zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
1092/XLII/2014 26.06.2014 zmieniająca uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta 

Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

1093/XLII/2014 26.06.2014 zmieniająca uchwałę nr 963/XXXVIII/2014 Rady Miasta 
Lublin z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie zaciągnięcia 
pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (z późn. zm.)

1094/XLII/2014 26.06.2014 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2014-2015 
na realizację projektu „Doświadczenie międzynarodowe 
w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy”

1095/XLII/2014 26.06.2014 zmieniająca uchwałę nr 1087/XLIII/2010 Rady Miasta 
Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia 
zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Gminie Lublin i jej jednostkom zaliczanym 
do sektora finansów publicznych

PM

1096/XLII/2014 26.06.2014 nadania nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Stadionowa

1097/XLII/2014 26.06.2014 nadania nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Lubelskiego Lipca '80

1098/XLII/2014 26.06.2014 nadania nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Cukrownicza

1099/XLII/2014 26.06.2014 zatwierdzenia taryf OSTERM Sp. z o.o. dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie dawnej fabryki DAEWOO znajdującej się 
w Lublinie przy ul. Mełgiewskiej 7-9 na okres od 22 lipca 
2014 r. do 21 lipca 2015 r.

1100/XLII/2014 26.06.2014 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym lokalu użytkowego Gminy Lublin 
usytuowanego w budynku przy ul. Olejnej 10 w Lublinie

1101/XLII/2014 26.06.2014 zmiany uchwały nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin 
z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali 
użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin 
i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom 
w nabywaniu tych lokali (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 
z 2006 r. Nr 87, poz. 1557 z późn. zm.)

PM

1102/XLII/2014 26.06.2014 sprzedaży nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. 
Namysłowskiego 18 i ul. Namysłowskiego 18a

1103/XLII/2014 26.06.2014 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
położonej w Lublinie przy ul. Łagiewnickiej 5 
{ul. Jakubowickiej 2} oraz w pobliżu ul. Turystycznej

1104/XLII/2014 26.06.2014 darowizny na rzecz Skarbu Państwa działek gruntu 
położonych w Lublinie przy ul. Raginisa

1105/XLII/2014 26.06.2014 zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin położonej przy al. Kraśnickiej 132b na nieruchomość 
stanowiącą własność Interbud-Lublin S.A. położoną przy 
al. Kraśnickiej 132c

1106/XLII/2014 26.06.2014 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

1107/XLII/2014 26.06.2014 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Ciepłowniczej 4 
na rzecz użytkownika wieczystego

1108/XLII/2014 26.06.2014 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
gruntowej położonej w Lublinie w pobl. ul. Ciepłowniczej 
na rzecz użytkownika wieczystego

1109/XLII/2014 26.06.2014 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Budowlanej oraz 
przy ul. Ciepłowniczej na rzecz użytkownika wieczystego



1110/XLII/2014 26.06.2014 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin

1111/XLII/2014 26.06.2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część I - 
obszar wschodni w rejonie ulic: Dożynkowa - Goździkowa

1112/XLII/2014 26.06.2014 zmiany uchwały nr 939/XXXVIII/2010 Rady Miasta Lublin 
z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III 
A w rejonie ulic Chodźki, Jaczewskiego

1113/XLII/2014 26.06.2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III 
w rejonie ulic: T. Szeligowskiego, M. Smorawińskiego, 
W. Chodźki

1114/XLII/2014 26.06.2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie 
ulic: Północnej, B. Prusa, al. Solidarności i al. 
Kompozytorów Polskich oraz sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin - część III w rejonie ulic: T. Szeligowskiego, 
K. Jaczewskiego, B. Prusa, Północnej oraz u zbiegu ul. 
Północnej i al. Kompozytorów Polskich

1115/XLII/2014 26.06.2014 zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie PM
1116/XLII/2014 26.06.2014 zmiany uchwały nr 954/XXXVIII/2010 Rady Miasta Lublin 

z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie utworzenia Domu 
Pomocy Społecznej z siedzibą w Lublinie przy ul. 
Ametystowej 22

PM

1117/XLII/2014 26.06.2014 zmiany uchwały nr 1231/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin 
z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości wykorzystania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych przedszkoli, szkół, placówek oraz poradni 
psychologiczno-pedagogicznych na terenie miasta Lublin 
prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż 
jednostka samorządu terytorialnego zmienionej uchwałą nr 
682/XXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 stycznia 
2013r.

PM

1118/XLII/2014 26.06.2014 uchylenia uchwały nr 475/XXV/2008 Rady Miasta Lublin 
z dnia 16 października 2008 r. w sprawie programu 
wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci 
i młodzieży

1119/XLII/2014 26.06.2014 lokalnego Programu wspierania na terenie Lublina edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży

1120/XLII/2014 26.06.2014 ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych oraz innych form wychowania 
przedszkolnego

1121/XLII/2014 26.06.2014 ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych 
oraz innych publicznych formach wychowania 
przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin

PM

1122/XLII/2014 26.06.2014 zmieniająca uchwałę nr 671/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin 
z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 
zamieszkałych na terenie miasta Lublin

PM

1123/XLII/2014 26.06.2014 przystąpienia do sporządzenia Strategii realizacji systemu 
dróg rowerowych w mieście Lublin

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.

1125/XLIII/2014 4.09.2014 skargi mieszkańców ul. Walecznych na Prezydenta Miasta 
Lublin w sprawie nierozpatrzenia wniosku o zmianę planu 
zagospodarowania przestrzennego

1126/XLIII/2014 4.09.2014 skargi A.H. na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie
budowy stadionu przy ul. Krochmalnej

1127/XLIII/2014 4.09.2014 skargi W.W. na nieprawidłowe działania Dyrektora 
Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej



1128/XLIII/2014 4.09.2014 skargi W.M. na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie 
nieterminowego udzielania odpowiedzi na złożone pisma

1129/XLIII/2014 4.09.2014 wyrażenia woli nabycia nieruchomości
1130/XLIII/2014 4.09.2014 odwołania Pani G.K. z funkcji ławnika Sądu Rejonowego 

Lublin-Zachód w Lublinie
1131/XLIII/2014 4.09.2014 realizacji zadania inwestycyjnego w postaci budowy sali

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

1132/XLIII/2014 4.09.2014 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

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

PM

1135/XLIII/2014 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

PM

1136/XLIII/2014 4.09.2014 zmiany uchwały nr 657/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin

PM

1137/XLIII/2014 4.09.2014 zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
1138/XLIII/2014 4.09.2014 zmieniająca uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta 

Lublin z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

1139/XLIII/2014 4.09.2014 zmieniająca uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta 
Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia 
wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki
budżetowe

1140/XLIII/2014 4.09.2014 zmieniająca uchwałę nr 1062/XLI/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej oraz rzeczowej Gminie Lubartów

1141/XLIII/2014 4.09.2014 zwolnienia z opłaty za wydanie nowego prawa jazdy PM
1142/XLIII/2014 4.09.2014 wyrażenia woli budowy nowych budynków komunalnych
1143/XLIII/2014 4.09.2014 wyrażenia zgody na zbycie akcji Gminy Lublin w spółce

Targi Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
1144/XLIII/2014 4.09.2014 wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną 

EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie 
Miasta Lublin

1145/XLIII/2014 4.09.2014 sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej 
w Lublinie przy ul. Turystycznej 2

1146/XLIII/2014 4.09.2014 wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości
położonej w Lublinie przy ul. Turystycznej służebnością 
przesyłu na rzecz Gminy Wólka

1147/XLIII/2014 4.09.2014 zamiany nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie 
przy al. Warszawskiej 94 na nieruchomość zabudowaną 
położoną w Lublinie przy ul. Kurantowej 5

1148/XLIII/2014 4.09.2014 rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie
przy ul. Niepodległości

1149/XLIII/2014 4.09.2014 zmiany uchwały nr 1037/XL/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie wydzierżawienia 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości Gminy Lublin 
położonych w Lublinie przy ul. Tatarskiej i Niskiej

1150/XLIII/2014 4.09.2014 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin

1151/XLIII/2014 4.09.2014 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin



1152/XLIII/2014 4.09.2014 zmiany uchwały nr 726/XXIX/2013 Rady Miasta Lublin 
z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wydzierżawienia 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lublin, położonej w Lublinie przy Al. 
Wincentego Witosa nr 42 A i ul. Pancerniaków nr 31 A

1153/XLIII/2014 4.09.2014 pozbawienia kategorii części drogi powiatowej nr 2352L –
ul. Kapucyńskiej, poprzez wyłączenie z użytkowania działki 
70/1 (obr. 36 – Śródmieście, ark 5)

PM

1154/XLIII/2014 4.09.2014 zmieniająca uchwałę nr 686/XXVII/2013 Rady Miasta 
Lublin z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy 
Lublin na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

PM

1155/XLIII/2014 4.09.2014 zawarcia porozumienia o współpracy partnerskiej Miasta 
Lublin z Miastem Tbilisi (Gruzja)

1156/XLIII/2014 4.09.2014 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej

PM

1157/XLIII/2014 4.09.2014 określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy 
dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu 
postępowania w tych sprawach w związku z realizacją 
Programu wspierania na terenie Lublina edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży

PM

1158/XLIII/2014 4.09.2014 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin oraz wyrażenia 
zgody na partnerstwo w ramach realizacji projektu
„Europejski Uniwersytet Wschodni"

1159/XLIV/2014 25.09.2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II 
w rejonie ulic: W. Orkana, Hetmańska i Szaserów

1160/XLIV/2014 25.09.2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część 
II, obejmującego południową część ośrodka usługowego 
„Centrum Zana” w rejonie ulic: Filaretów i Pana Balcera

1161/XLIV/2014 25.09.2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II 
w rejonie ulic: Bursztynowa i Szafirowa

1162/XLIV/2014 25.09.2014 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II 
w rejonie ulic: Jana Pawła II, Granitowa, Berylowa 
i Kryształowa

1163/XLIV/2014 25.09.2014 nadania nazwy ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Mieczykowa

1164/XLIV/2014 25.09.2014 nadania nazw ulicom położonym w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM 5 ulic na Felinie

1165/XLIV/2014 25.09.2014 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lublin, położonej w Lublinie 
przy ul. Stefczyka

1166/XLIV/2014 25.09.2014 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Lublin, położonej w Lublinie 
przy al. Unii Lubelskiej

1167/XLIV/2014 25.09.2014 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

1168/XLIV/2014 25.09.2014 ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów 
z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych 
oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 
wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2015 roku

PM

1169/XLIV/2014 25.09.2014 zmiany uchwały nr 1022/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie określenia zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań 
w Mieście Lublin w 2014 roku

1170/XLIV/2014 25.09.2014 zmieniająca uchwałę nr 1156/XLIII/2014 Rady Miasta 
Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

PM



1171/XLIV/2014 25.09.2014 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla 
przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Lublin, Sejmiku 
Województwa Lubelskiego oraz bezpośrednich wyborów 
Prezydenta Miasta Lublin, zarządzonych na dzień 16 
listopada 2014 r.

PM

1172/XLIV/2014 25.09.2014 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin oraz wyrażenia 
zgody na partnerstwo w ramach realizacji projektu 
„Strategia przeciwdziałania zmianom klimatu w dolinie 
rzeki Bystrzycy”

1173/XLV/2014 16.10.2014 skargi W.D. na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin 
w sprawie zwrotu nieruchomości położonej przy al. 
Piłsudskiego 17 w Lublinie

1174/XLV/2014 16.10.2014 realizacji zadania inwestycyjnego w postaci budowy krytej 
pływalni na terenie Dzielnicy Tatary

1175/XLV/2014 16.10.2014 zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok 
1176/XLV/2014 16.10.2014 zmieniająca uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta 

Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

1177/XLV/2014 16.10.2014 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych na 2015 rok

PM

1178/XLV/2014 16.10.2014 określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
nieruchomości na 2015 rok

PM

1179/XLV/2014 16.10.2014 uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2015-2020”

1180/XLV/2014 16.10.2014 zmiany uchwały nr 344/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 
15 maja 2008 r. w sprawie współfinansowania projektu 
„Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków w Lublinie”

1181/XLV/2014 16.10.2014 wyrażenia zgody na oddanie w drodze bezprzetargowej 
zabudowanego gruntu w użytkowanie wieczyste

1182/XLV/2014 16.10.2014 wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania 
wieczystego

1183/XLV/2014 16.10.2014 sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie 
w rejonie ul. Metalurgicznej

1184/XLV/2014 16.10.2014 sprzedaży nieruchomości położonych w Lublinie przy 
ul. Żołnierskiej 8/ul. Spadowej 6 oraz ul. Żołnierskiej 8

1185/XLV/2014 16.10.2014 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
położonej w Lublinie przy ul. Spadowej 8

1186/XLV/2014 16.10.2014 przyjęcia przez Gminę Lublin darowizny lokali mieszkalnych
stanowiących własność Skarbu Państwa położonych 
w Lublinie przy ul. Sowińskiego 7 i ul. Sowińskiego 8

1187/XLV/2014 16.10.2014 wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie 
w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Lublin

1188/XLV/2014 16.10.2014 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

1189/XLV/2014 16.10.2014 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin

1190/XLV/2014 16.10.2014 wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ul. 
Kunickiego i ul. Nowy Świat w Lublinie

1191/XLV/2014 16.10.2014 przyjęcia od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. 
darowizny na rzecz Gminy Lublin prawa użytkowania 
wieczystego i ustanowienia służebności gruntowej

1192/XLV/2014 16.10.2014 przystąpienia Gminy Lublin do sieci „EUniverCities 
Network”

1193/XLV/2014 16.10.2014 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie PM
1194/XLV/2014 16.10.2014 Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów 

stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących 
na terenie miasta Lublin

PM

1195/XLV/2014 16.10.2014 składania wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz innej 
publicznej formy wychowania przedszkolnego

PM



1196/XLV/2014 16.10.2014 ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
publicznych innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Miasto Lublin

PM

1197/XLV/2014 16.10.2014 zmiany załącznika do uchwały nr 291/XII/2003 Rady Miasta 
Lublin z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie utworzenia 
jednostki organizacyjnej Gminy Lublin pod nazwą Straż 
Miejska Miasta Lublin oraz uchwalenia jej regulaminu

PM

1198/XLV/2014 16.10.2014 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 
za trwały zarząd

1199/XLV/2014 16.10.2014 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2014-2016 
na realizację projektu „Erasmus minus przemoc 
rówieśnicza. Praktyki w zakresie zapobiegania oraz 
interwencji w krajach europejskich”

1200/XLV/2014 16.10.2014 nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM bł. ks. Antoniego 
Zawistowskiego

1201/XLV/2014 16.10.2014 zmieniająca uchwałę 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

PM

1202/XLV/2014 16.10.2014 zamiaru wzniesienia Pomnika poświęconego Pamięci 
Milionów Ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 
1932-1933

1203/XLVI/2014 20.11.2014 budowy boisk wielofunkcyjnych przy Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Jana Kochanowskiego mieszczącej się przy ul. 
Mickiewicza 24 w Lublinie

1204/XLVI/2014 20.11.2014 realizacji zadania inwestycyjnego w postaci budowy krytej 
pływalni na terenie Dzielnicy Dziesiąta

1205/XLVI/2014 20.11.2014 realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Romantycznej 
i Nadbystrzyckiej w Lublinie

1206/XLVI/2014 20.11.2014 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Gminy Lublin na realizację 
projektu „Lubelski technik zdobywa europejskie 
kwalifikacje”

1207/XLVI/2014 20.11.2014 inicjatywy utworzenia Dzielnicy Czuby-Węglinek
1208/XLVI/2014 20.11.2014 skargi Fundacji Wolności na Prezydenta Miasta Lublin 

w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 13 
czerwca 2014 r.

1209/XLVI/2014 20.11.2014 skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Łużyczan 16 i 18 
na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie nieudzielenia 
odpowiedzi na pismo z dnia 29 sierpnia 2012 r.

1210/XLVI/2014 20.11.2014 wyrażenia zgody na wzniesienie Pomnika poświęconego 
Pamięci Milionów Ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie 
w latach 1932-1933

1211/XLVI/2014 20.11.2014 zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
1212/XLVI/2014 20.11.2014 zmieniająca uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta 

Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej 
prognozy finansowej

1213/XLVI/2014 20.11.2014 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego Gminy Lublin za 2014 rok

1214/XLVI/2014 20.11.2014 sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
położonej w Lublinie przy ul. Morsztynów

1215/XLVI/2014 20.11.2014 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego 
w budynku przy ul. Lubartowskiej 27 w Lublinie

1216/XLVI/2014 20.11.2014 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego 
w budynku przy ul. Poniatowskiego 4 w Lublinie

1217/XLVI/2014 20.11.2014 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin



1218/XLVI/2014 20.11.2014 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

1219/XLVI/2014 20.11.2014 wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin

1220/XLVI/2014 20.11.2014 oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin

1221/XLVI/2014 20.11.2014 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla 
Miasta Lublin

1222/XLVI/2014 20.11.2014 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2015 rok

1223/XLVI/2014 20.11.2014 określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia 
z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych 
Gminy Lublin

PM

1224/XLVI/2014 20.11.2014 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

PM

1225/XLVI/2014 20.11.2014 zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie PM
1226/XLVI/2014 20.11.2014 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 2015

PM

1227/XLVI/2014 20.11.2014 zmiany uchwały nr 1157/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia 
szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom 
i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu 
postępowania w tych sprawach w związku z realizacją 
Programu wspierania na terenie Lublina edukacji 
uzdolnionych dzieci i młodzieży

PM

1228/XLVI/2014 20.11.2014 zmiany nazwy X Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie

1229/XLVI/2014 20.11.2014 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania 
jej statutu

PM


