
Wykaz uchwał podjętych w VII kadencji przez Radę Miasta Lublin (2014-2018)

numer uchwały z dnia uchwała w sprawie:
prawo 
miej-

scowe
uwagi

I sesja – 28 listopada 2014 r.
1/I/2014 28.11.2014 stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

2/I/2014 28.11.2014 stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta 
Lublin

3/I/2014 28.11.2014 wyboru członków Komisji Rewizyjnej

4/I/2014 28.11.2014 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
5/I/2014 28.11.2014 powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

6/I/2014 28.11.2014 ustalenia składu Komisji Inwentaryzacyjnej
7/I/2014 28.11.2014 wyboru Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

8/I/2014 28.11.2014 składów osobowych komisji stałych Rady Miasta Lublin, 
z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej

9/I/2014 28.11.2014 wyboru przewodniczących komisji stałych Rady Miasta Lublin,
z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej

10/I/2014 28.11.2014 wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin 
do podpisywania poleceń wyjazdów służbowych
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

11/I/2014 28.11.2014 ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta 
Miasta Lublin

II sesja – 23 grudnia 2014 r.
12/II/2014 23.12.2014 uchwały budżetowej na 2015 rok

13/II/2014 23.12.2014 wieloletniej prognozy finansowej

14/II/2014 23.12.2014 zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

15/II/2014 23.12.2014 wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 
dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na 
terenie Miasta Lublin

PM

16/II/2014 23.12.2014 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

17/II/2014 23.12.2014 zmieniająca uchwałę nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin 
z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

18/II/2014 23.12.2014 zmiany uchwały nr 1206/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 
20 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji 
oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na realizację projektu „Lubelski technik zdobywa 
europejskie kwalifikacje”

19/II/2014 23.12.2014 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na realizację projektu 
„Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności”

20/II/2014 23.12.2014 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

21/II/2014 23.12.2014 powołania Miejskiej Komisji Wyborczej na VII kadencję Rady 
Miasta Lublin dla przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic



22/II/2014 23.12.2014 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym lokalu użytkowego Gminy Lublin 
usytuowanego w budynku przy ul. Puławskiej 11 w Lublinie

23/II/2014 23.12.2014 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego 
własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy 
ul. Lubartowskiej 18 w Lublinie

24/II/2014 23.12.2014 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym lokalu użytkowego Gminy Lublin 
usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 24 
w Lublinie

25/II/2014 23.12.2014 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego 
własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy 
ul. Gospodarczej 32 w Lublinie

26/II/2014 23.12.2014 zamiany nieruchomości będących w użytkowaniu 
wieczystym, położonych w Lublinie przy ul. Kurantowej 5 
i al. Warszawskiej 94

27/II/2014 23.12.2014 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin - część VIA dla obszaru 
położonego w kwartale ulic: Łęczyńska, Droga Męczenników 
Majdanka, Ceglana oraz linii kolejowej

PM

28/II/2014 23.12.2014 zmiany uchwały nr 491/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 
16 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 
1-ego Maja, Al. Zygmuntowskie i Piłsudskiego

29/II/2014 23.12.2014 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin dla 
obszarów położonych w rejonie ulicy Krochmalnej oraz 
linii kolejowej

30/II/2014 23.12.2014 uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin w rejonie 
ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Prezydenta 
Gabriela Narutowicza, Peowiaków, Tadeusza Kościuszki

31/II/2014 23.12.2014 oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

32/II/2014 23.12.2014 ustanowienia roku 2015 Rokiem św. Jana Pawła II

33/II/2014 23.12.2014 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa
Lubelskiego dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy 
aglomeracji Lublin

34/II/2014 23.12.2014 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin

35/II/2014 23.12.2014 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

36/II/2014 23.12.2014 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

PM

37/II/2014 23.12.2014 zmieniająca uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
jak również trybu ich pobierania

PM



38/II/2014 23.12.2014 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Lublin na 2015 rok

39/II/2014 23.12.2014 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin
III sesja – 29 stycznia 2015 r.

40/III/2015 29.01.2015 skargi na Dyrektora MOPR w Lublinie dotyczącej 
nieprawidłowości zaistniałych podczas rozpatrywania
złożonych do niego wniosków

41/III/2015 29.01.2015 wykonania sygnalizacji świetlnej w miejscu skrzyżowania ulicy
Krańcowej z ulicą Dulęby i Elektryczną

42/III/2015 29.01.2015 zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 
23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

43/III/2015 29.01.2015 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta 
Lublin na lata 2015-2016 na realizację sali gimnastycznej 
przy Liceum Ogólnokształcącym nr I przy Al. Racławickich 26 
w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury 
Sportowej

44/III/2015 29.01.2015 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta 
Lublin na lata 2015-2017 na realizację hali sportowej przy 
Gimnazjum nr 10 przy ul. Wajdeloty 12 w ramach Programu 
Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej

45/III/2015 29.01.2015 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta 
Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego 
przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII przy ul. Farbiarskiej 8 
w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury 
Sportowej

46/III/2015 29.01.2015 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta 
Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego 
przy Zespole Szkół nr 8 przy ul. Krężnickiej 156 w ramach 
Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej

47/III/2015 29.01.2015 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta 
Lublin na lata 2015-2016 na realizację boiska sportowego 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przyjaźni 
12 w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury 
Sportowej

48/III/2015 29.01.2015 wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach 
komunalnych w Lublinie

49/III/2015 29.01.2015 zmieniająca uchwałę nr 51/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 
24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji 
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy 
Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie 

50/III/2015 29.01.2015 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania 
na rzecz Gminy Lublin nieruchomości gruntowej położonej 
w Lublinie przy al. Kraśnickiej 122 stanowiącej własność 
INTERBUD - LUBLIN S.A. w Lublinie

51/III/2015 29.01.2015 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Lublin 
nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie
przy ul. Wieniawskiej 15 {ul. Tramecourta 4}

52/III/2015 29.01.2015 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 
za trwały zarząd

53/III/2015 29.01.2015 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

54/III/2015 29.01.2015 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin

55/III/2015 29.01.2015 zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg 
gminnych

PM



56/III/2015 29.01.2015 zaliczenia do kategorii dróg gminnych sięgacza 
ul. Spadochroniarzy na terenie miasta Lublin

PM

57/III/2015 29.01.2015 zmieniająca uchwałę nr 648/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin 
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do 
kategorii dróg gminnych

PM

58/III/2015 29.01.2015 pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej poprzez 
wyłączenie z użytkowania

PM

59/III/2015 29.01.2015 zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg 
gminnych

PM

60/III/2015 29.01.2015 ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej ul. Cmentarnej 
w Lublinie

PM

61/III/2015 29.01.2015 zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 
Specjalnej dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, 
wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 
im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

62/III/2015 29.01.2015 zamiaru likwidacji XVI Liceum Profilowanego Specjalnego 
dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego 
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla 
Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana 
Pawła II w Lublinie

63/III/2015 29.01.2015 zamiaru likwidacji III Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład 
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Lublinie

64/III/2015 29.01.2015 zamiaru likwidacji II Uzupełniającego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

65/III/2015 29.01.2015 zamiaru likwidacji XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych
wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie

66/III/2015 29.01.2015 zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych
nr 3 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

67/III/2015 29.01.2015 zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Chemicznych 
i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga 
w Lublinie

68/III/2015 29.01.2015 powołania Rady Seniorów Miasta Lublin oraz nadania jej 
Statutu

PM

69/III/2015 29.01.2015 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lublin do 
współpracy w ramach Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej w 
Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia 
pomiędzy Gminą Lublin, a pozostałymi gminami Lubelskiego 
Obszaru Funkcjonalnego

70/III/2015 29.01.2015 wniesienia skargi kasacyjnej

71/III/2015 29.01.2015 zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego zawartego 
w uchwale Nr 8/2015 Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Lublinie z dnia 19 stycznia 2015 r. 
dotyczącej stwierdzenia nieważności części uchwały 
nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2014 r. 
w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania 
dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub 
klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin

IV sesja – 26 lutego 2015 r.
72/IV/2015 26.02.2015 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin - część VIII - Śródmieście 
w obszarze ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, 
Prezydenta Gabriela Narutowicza, Peowiaków, Tadeusza 
Kościuszki

PM



73/IV/2015 26.02.2015 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI 
w obszarze Cmentarza Komunalnego na Majdanku

74/IV/2015 26.02.2015 skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin w zakresie 
sprawowanego nadzoru nad Stowarzyszeniem na Rzecz 
Praworządności

75/IV/2015 26.02.2015 zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

76/IV/2015 26.02.2015 zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 
23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

77/IV/2015 26.02.2015 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta 
Lublin na lata 2015-2017 na realizację projektu pn. 
„Przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz 
z zapleczem przy al. Józefa Piłsudskiego 22 w Lublinie” 
w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu
dla sportu

78/IV/2015 26.02.2015 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2016 na 
realizację projektu „Lubelski Staszic szkołą międzynarodową 
i wielokulturową”

79/IV/2015 26.02.2015 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach 
realizacji projektu „B-Active! Active and Responsible 
European Citizenship” („Bądź Aktywny! Aktywne 
i odpowiedzialne obywatelstwo europejskie”)

80/IV/2015 26.02.2015 zmieniająca uchwałę nr 1158/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zatwierdzenia do 
realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
Gminy Lublin oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach 
realizacji projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni”

81/IV/2015 26.02.2015 udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu
na przebudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 829 
na odcinku Łucka - Rokitno

82/IV/2015 26.02.2015 przyjęcia Strategii Współpracy Terytorialnej Miasta Lublin na 
lata 2014-2020 w przestrzeni Europy Środkowo-Wschodniej

83/IV/2015 26.02.2015 upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia 
z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania 
oraz remontów w roku 2015 grobów i cmentarzy wojennych 
na terenie Gminy Lublin

84/IV/2015 26.02.2015 nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonych 
w Lublinie przy ulicy Otella

85/IV/2015 26.02.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Lublinie przy ul. Mieczykowej 4

86/IV/2015 26.02.2015 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargo-
wym lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin 
usytuowanego w budynku przy ul. Montażowej 16 w Lublinie

87/IV/2015 26.02.2015 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego 
w budynku przy ul. Jezuickiej 4 w Lublinie

88/IV/2015 26.02.2015 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargo-
wym lokalu użytkowego Gminy Lublin usytuowanego 
w budynku przy ul. Weteranów 11 w Lublinie

89/IV/2015 26.02.2015 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

90/IV/2015 26.02.2015 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 
za trwały zarząd



91/IV/2015 26.02.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Filaretów

92/IV/2015 26.02.2015 uchylająca uchwałę nr 318/XVII/2012 Rady Miasta Lublin 
z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin położonej w Lublinie przy ul. Turczynowicza 60 oraz 
uchwałę nr 1214/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 
listopada 2014 r. w sprawie sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości położonej w Lublinie 
przy ul. Morsztynów

93/IV/2015 26.02.2015 zawarcia przed sądem powszechnym ugody pomiędzy Gminą 
Lublin a Archidiecezją Lubelską dotyczącej nieruchomości 
położonej przy ul. Morwowej w Lublinie

94/IV/2015 26.02.2015 nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości 
położonej poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji 
drogowej

95/IV/2015 26.02.2015 zamiaru dokonania zmiany statutu instytucji kultury pn. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie

przeniesienie filii 
nr 6

96/IV/2015 26.02.2015 zamiaru dokonania zmiany statutu instytucji kultury pn. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie

przeniesienie filii 
nr 27

97/IV/2015 26.02.2015 założenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 11 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 jej w skład Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

98/IV/2015 26.02.2015 zmieniająca uchwałę nr 21/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 
23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji 
Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla 
przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic

V sesja – 26 marca 2015 r.
99/V/2015 26.03.2015 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

100/V/2015 26.03.2015 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla 
przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

PM

101/V/2015 26.03.2015 zwolnienia od podatku od nieruchomości stadionów 
sportowych oraz boisk treningowych przy stadionach 
w ramach pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową

PM

102/V/2015 26.03.2015 skargi na Dyrektora Gimnazjum nr 15 w sprawie 
nieterminowego załatwienia złożonej skargi

103/V/2015 26.03.2015 odwołania Pana E.Ś. z funkcji ławnika Sądu Rejonowego 
Lublin-Zachód w Lublinie 

104/V/2015 26.03.2015 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 1134/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 
września 2014 r.

105/V/2015 26.03.2015 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin 
na 2015 rok

106/V/2015 26.03.2015 zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

107/V/2015 26.03.2015 zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 
23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej



108/V/2015 26.03.2015 zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu 
pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji dla 
przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na 
terenie Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park 
Mielec w Lublinie

PM

109/V/2015 26.03.2015 zmieniająca uchwałę nr 1002/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy 
de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją

PM

110/V/2015 26.03.2015 zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

111/V/2015 26.03.2015 zmiany uchwały nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 
marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunika-
cyjnych 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

112/V/2015 26.03.2015 zawarcia porozumienia z Gminą Mełgiew celem realizacji 
komunikacji miejskiej na jej obszarze

113/V/2015 26.03.2015 zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych i ustalenia ich 
przebiegu na terenie miasta Lublin

PM

114/V/2015 26.03.2015 pozbawienia ulic: Do Dysa, Edwarda Wojtasa i Aleksandra 
Zelwerowicza kategorii dróg gminnych oraz zaliczenia ich do 
kategorii dróg powiatowych

PM

115/V/2015 26.03.2015 zaopiniowania projektu pozbawienia niektórych dróg na 
terenie miasta Lublin kategorii dróg krajowych

116/V/2015 26.03.2015 zaopiniowania projektu zaliczenia niektórych dróg na terenie 
miasta Lublin do kategorii dróg krajowych

117/V/2015 26.03.2015 pozbawienia kategorii dróg gminnych następujących 
odcinków ulic: al. Solidarności, Al. Tysiąclecia, ul. Mełgiewska

PM

118/V/2015 26.03.2015 pozbawienia kategorii dróg gminnych następujących 
odcinków ulic: al. Wincentego Witosa, Al. Tysiąclecia, 
al. Warszawskiej

PM

119/V/2015 26.03.2015 wyrażenia zgody na nabycie własności lokalu użytkowego
położonego w Lublinie przy ul. Różanej 1

120/V/2015 26.03.2015 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych 
w Lublinie przy ul. Żołnierskiej 8 / ul. Spadowej 6 oraz 
ul. Żołnierskiej 8 na nieruchomość położoną w Lublinie 
przy ul. Żołnierskiej

121/V/2015 26.03.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
części nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy 
ul. Droga Męczenników Majdanka 212a na rzecz TBV Spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

122/V/2015 26.03.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Gen. 
Urbanowicza 14 {ul. Gen. Skalskiego 1}

123/V/2015 26.03.2015 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

124/V/2015 26.03.2015 likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej 
dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, wchodzącej 
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii 
Sękowskiej w Lublinie

125/V/2015 26.03.2015 likwidacji XVI Liceum Profilowanego Specjalnego dla Uczniów
Niesłyszących i Słabo Słyszących wchodzącego w skład 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II 
w Lublinie



126/V/2015 26.03.2015 likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia 
Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

127/V/2015 26.03.2015 likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych wchodzącego w skład Centrum Kształcenia 
Ustawicznego nr 2 w Lublinie

128/V/2015 26.03.2015 likwidacji XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie

129/V/2015 26.03.2015 likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 
wchodzącego w skład Zespołu Szkół Budowlanych 
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

130/V/2015 26.03.2015 likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego 
im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie

131/V/2015 26.03.2015 określenia kryteriów wraz z liczbą punktów drugiego etapu 
postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające 
zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane 
w samorządowych placówkach oświatowo-wychowawczych 
prowadzonych przez Gminę Lublin oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PM

132/V/2015 26.03.2015 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 2015 roku

133/V/2015 26.03.2015 powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
134/V/2015 26.03.2015 zmiany uchwały nr 732/XXIX/2013 Rady Miasta Lublin 

z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. 
opiniowania wniosków i typowania kandydatów do zawarcia 
umowy najmu lokali przeznaczonych na pracownie twórców

135/V/2015 26.03.2015 zmieniająca uchwałę nr 1226/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia programu 
współpracy Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi 
oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2015

PM

136/V/2015 26.03.2015 zmieniająca uchwałę nr 1158/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 4 września 2014 roku w sprawie zatwierdzenia do 
realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 
Gminy Lublin oraz wyrażenia zgody na partnerstwo
w ramach realizacji projektu „Europejski Uniwersytet 
Wschodni”

137/V/2015 26.03.2015 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 1134/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 
września 2014 r.

138/V/2015 26.03.2015 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

VI sesja – 30 kwietnia 2015 r.
139/VI/2015 30.04.2015 realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i 
Tymiankowej w Lublinie wraz z przebudową skrzyżowania

140/VI/2015 30.04.2015 realizacji zadania inwestycyjnego w postaci budowy sali 
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 im. 
Olimpijczyków Polskich w Lublinie, ul. Podzamcze 9

141/VI/2015 30.04.2015 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 48/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 
2015 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na 
cmentarzach komunalnych w Lublinie

142/VI/2015 30.04.2015 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 84/IV/2015 Rady Miasta Lublin z dn. 26.02.2015 r.



143/VI/2015 30.04.2015 zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

144/VI/2015 30.04.2015 zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 
23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

145/VI/2015 30.04.2015 pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych odcinków 
ulic

PM

146/VI/2015 30.04.2015 zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg 
gminnych

PM

147/VI/2015 30.04.2015 zaliczenia ulicy Zbożowej w Lublinie do kategorii dróg 
powiatowych

PM

148/VI/2015 30.04.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 441 położonej w 
Hajownikach w Gminie Skierbieszów wchodzącej w skład 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin

149/VI/2015 30.04.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 25/24 położonej przy 
ul. Mieczykowej 61 wchodzącej w skład nieruchomości 
gruntowej położonej w Lublinie w pobliżu ul. Sławinkowskiej

150/VI/2015 30.04.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
położonej w Lublinie przy ul. Długiej 13a

151/VI/2015 30.04.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 375 położonej 
w Osiczynie w Gminie Skierbieszów wchodzącej w skład 
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin

152/VI/2015 30.04.2015 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

153/VI/2015 30.04.2015 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin

154/VI/2015 30.04.2015 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność 
Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Kowalskiej 3 
w Lublinie

155/VI/2015 30.04.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
położonej w Lublinie przy ul. Wieniawskiej 15 
{ul. Tramecourta 4}

156/VI/2015 30.04.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 
działki nr 12/14 wchodzącej w skład nieruchomości 
gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Franciszki 
Arnsztajnowej na rzecz KEMEA Invest Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie

157/VI/2015 30.04.2015 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność 
Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Plac 
Zamkowy 6A w Lublinie

158/VI/2015 30.04.2015 wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości 
położonych w Lublinie w pobliżu ul. Kapucyńskiej 
i ul. Krakowskie Przedmieście

159/VI/2015 30.04.2015 zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin, 
w ramach repatriacji, obywateli Kazachstanu polskiego 
pochodzenia Pana I.M. wraz z żoną J.M. i synem A.M.

160/VI/2015 30.04.2015 wprowadzenia na terenie Miasta Lublin Programu „Lublin 
Strefa 60+”

161/VI/2015 30.04.2015 zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
w Lublinie

162/VI/2015 30.04.2015 ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających 
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 
poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez 
Miasto Lublin

PM



163/VI/2015 30.04.2015 ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych 
prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia 
granic ich obwodów

PM

164/VI/2015 30.04.2015 ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez 
miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów

PM

165/VI/2015 30.04.2015 wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej 
dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży 
Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie oraz 
likwidacji tej Szkoły

166/VI/2015 30.04.2015 wyłączenia XVI Liceum Profilowanego Specjalnego dla 
Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących ze Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży 
Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie 
oraz likwidacji tej Szkoły

167/VI/2015 30.04.2015 wyłączenia III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. 
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie oraz likwidacji tej 
Szkoły

168/VI/2015 30.04.2015 wyłączenia II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 
w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły

169/VI/2015 30.04.2015 wyłączenia XVII Liceum Profilowanego dla Dorosłych 
z Zespołu Szkół nr 6 w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły

170/VI/2015 30.04.2015 wyłączenia Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 3 
z Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza 
Kwiatkowskiego w Lublinie oraz likwidacji tej Szkoły

171/VI/2015 30.04.2015 wyłączenia Technikum Uzupełniającego nr 4 wchodzącego w 
skład Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego 
im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie oraz likwidacji tej 
Szkoły

172/VI/2015 30.04.2015 udzielenia pomocy finansowej na rzecz Związku 
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej na pokrycie części 
kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem 
niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka 
Rokicka, gmina Lubartów”

VII sesja – 21 maja 2015 r.
173/VII/2015 21.05.2015 zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
174/VII/2015 21.05.2015 zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 

23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

175/VII/2015 21.05.2015 powołania Rady Społecznej działającej przy Ośrodku 
Leczenia Uzależnień Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej w Lublinie na kadencję 2015-2019

176/VII/2015 21.05.2015 zmieniająca uchwałę nr 110/V/2015 Rady Miasta Lublin 
z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie

177/VII/2015 21.05.2015 zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

178/VII/2015 21.05.2015 emisji obligacji komunalnych Miasta Lublin oraz określenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

179/VII/2015 21.05.2015 nadania nazwy placowi położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Plac Boboli

180/VII/2015 21.05.2015 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Podzamcze, 
Aleja Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska

PM



181/VII/2015 21.05.2015 nadania nazwy rondu położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Rondo Sportowców

182/VII/2015 21.05.2015 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych
miasta Lublin

PM ul. Kwietniowa

183/VII/2015 21.05.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin 
w nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie 
przy ul. Wspólnej 24

184/VII/2015 21.05.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin
na rzecz ich użytkowników wieczystych

185/VII/2015 21.05.2015 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

186/VII/2015 21.05.2015 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin

187/VII/2015 21.05.2015 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu 
Państwa działki nr 72/9 wchodzącej w skład nieruchomości 
położonej w Lublinie przy Al. Unii Lubelskiej

188/VII/2015 21.05.2015 wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną 
EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie Miasta 
Lublin

189/VII/2015 21.05.2015 zmieniająca uchwałę nr 108/V/2015 Rady Miasta Lublin 
z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku 
od nieruchomości w ramach programu pomocy regionalnej 
na wspieranie nowych inwestycji dla przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Podstrefy 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro - Park Mielec w Lublinie

PM

VIII sesja – 25 czerwca 2015 r.
190/VIII/2015 25.06.2015 powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników 

sądowych

191/VIII/2015 25.06.2015 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania 
budżetu za 2014 rok

192/VIII/2015 25.06.2015 absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2014 rok

193/VIII/2015 25.06.2015 skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie odmowy 
wyrażenia zgody na wjazd pojazdów na deptak i Stare Miasto

194/VIII/2015 25.06.2015 zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

195/VIII/2015 25.06.2015 zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 
23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

196/VIII/2015 25.06.2015 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2018 oraz 
wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach dotacji celowej na 
wsparcie zadań Biura Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych

197/VIII/2015 25.06.2015 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015 - 2016 na 
realizację projektu pt. „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej 
poznający realia europejskiego rynku pracy”

198/VIII/2015 25.06.2015 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2017 na 
realizację projektu pt. „Świadoma kadra = aktywna młodzież”

199/VIII/2015 25.06.2015 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2017 na 
realizację projektu pt. „Staż na start - staże zagraniczne 
pomostem do udanej kariery zawodowej”



200/VIII/2015 25.06.2015 nabywania na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości 
położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny
inwestycji drogowych

201/VIII/2015 25.06.2015 zmieniająca uchwałę nr 147/VI/2015 Rady Miasta Lublin 
z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zaliczenia ulicy 
Zbożowej w Lublinie do kategorii dróg powiatowych

PM

202/VIII/2015 25.06.2015 zmieniająca uchwałę nr 145/VI/2015 Rady Miasta Lublin 
z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie pozbawienia kategorii 
dróg powiatowych niektórych odcinków ulic

PM

203/VIII/2015 25.06.2015 nadania nazw ulicom położonym w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM ul. Operowa,
ul. Melomanów

204/VIII/2015 25.06.2015 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 2015 r. 
do 21 lipca 2016 r.

205/VIII/2015 25.06.2015 opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego 
transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu 
Miejskiego w Lublinie

PM

206/VIII/2015 25.06.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych
położonych w Lublinie przy ul. Jarmarcznej

207/VIII/2015 25.06.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin 
w nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie
przy ul. Kamiennej 18, 18a

208/VIII/2015 25.06.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin 
w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu 
mieszkalnego położonego w Lublinie przy ul. Daszyńskiego 
12/22

209/VIII/2015 25.06.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin 
w nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie
przy al. Spółdzielczości Pracy 61, 61a

210/VIII/2015 25.06.2015 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

211/VIII/2015 25.06.2015 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność 
Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Lwowskiej 12 
w Lublinie

212/VIII/2015 25.06.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz 
ich użytkowników wieczystych

213/VIII/2015 25.06.2015 rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie 
przy ul. Mełgiewskiej

214/VIII/2015 25.06.2015 wydzierżawienia w drodze przetargu nieograniczonego 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

215/VIII/2015 25.06.2015 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin

216/VIII/2015 25.06.2015 rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie 
przy ul. Bocianiej

217/VIII/2015 25.06.2015 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część I w obszarze 
położonym pomiędzy ulicami Konrada Bielskiego, Bolesława 
Sekutowicza, Ignacego Czumy

PM

218/VIII/2015 25.06.2015 przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część IV



219/VIII/2015 25.06.2015 przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie 
ulic: Droga Męczenników Majdanka, Willowej oraz Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej

220/VIII/2015 25.06.2015 założenia Przedszkola nr 87 w Lublinie przy 
ul. Woronieckiego 11 oraz nadania statutu

221/VIII/2015 25.06.2015 zmieniająca uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin 
z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia 
wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki 
budżetowe

222/VIII/2015 25.06.2015 ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
innych form wychowania przedszkolnego

PM

223/VIII/2015 25.06.2015 ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 
działających na terenie miasta Lublin

224/VIII/2015 25.06.2015 ustalenia sieci publicznych szkół specjalnych działających na 
terenie miasta Lublin

225/VIII/2015 25.06.2015 likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lublinie

226/VIII/2015 25.06.2015 zmiany uchwały nr 828/XXXV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 
15 października 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie 
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 
r. Karta Nauczyciela, w tym nauczycieli prowadzących 
kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli realizujących 
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
pedagogów, psychologów, logopedów, doradców 
zawodowych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin

PM

227/VIII/2015 25.06.2015 zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy
samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej pod 
nazwą Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie

228/VIII/2015 25.06.2015 zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin

PM

229/VIII/2015 25.06.2015 zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie PM

230/VIII/2015 25.06.2015 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 z późn. zm.

PM

231/VIII/2015 25.06.2015 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla 
przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego 
na dzień 6 września 2015 r.

PM

232/VIII/2015 25.06.2015 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej 
statutu

PM

IX sesja – 3 września 2015 r.
233/IX/2015 3.09.2015 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

uchwałą nr 968/XXXIX/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 11 
lutego 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, 
wstrzymywania i pozbawiania stypendiów dla zawodników
osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie 
międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w 
kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych 
w grach zespołowych

234/IX/2015 3.09.2015 skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin w zakresie 
odmowy udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek

235/IX/2015 3.09.2015 skargi na działania Dyrektora SP nr 43 w Lublinie



236/IX/2015 3.09.2015 zamiaru budowy centrum kulturalno-oświatowego u zbiegu 
ulic Majerankowej i Narcyzowej

237/IX/2015 3.09.2015 kontynuacji przebudowy ulicy Władysława Kunickiego 
w Lublinie

238/IX/2015 3.09.2015 budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 3 im. Prof.
Mieczysława Alberta Krąpca w Lublinie ul. Nałkowskich 110

239/IX/2015 3.09.2015 budowy drogi ul. Nałkowskich - odcinek od ul. Romera do 
Żeglarskiej (przy rzece Bystrzycy)

240/IX/2015 3.09.2015 zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

241/IX/2015 3.09.2015 zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 
23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

242/IX/2015 3.09.2015 zmieniająca uchwałę 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

243/IX/2015 3.09.2015 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowa-
dzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 
października 2015 r.

PM

244/IX/2015 3.09.2015 zmiany uchwały nr 122/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 
marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w 
drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Lublinie
przy ul. Gen. Urbanowicza 14 {ul. Gen. Skalskiego 1}

245/IX/2015 3.09.2015 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Lublin oraz Rotor Spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 
z siedzibą w Lublinie położonych w pobliżu ul. Generała 
Stanisława Skalskiego i ul. Generała Witolda Urbanowicza 
w Lublinie

246/IX/2015 3.09.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
zabudowanej położonej w Lublinie przy al. Spółdzielczości 
Pracy 42 / ul. Związkowej 2

247/IX/2015 3.09.2015 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bez-
przetargowym lokali użytkowych stanowiących własność 
Gminy Lublin usytuowanych w budynku przy ul. Staszica 22a 
w Lublinie

248/IX/2015 3.09.2015 wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Województwa
Lubelskiego darowizny działki niezabudowanej wchodzącej 
w skład nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie przy 
ul. Nałęczowskiej

249/IX/2015 3.09.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Lublinie przy ul. Podlaskiej 10

250/IX/2015 3.09.2015 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bez-
przetargowym lokalu użytkowego stanowiącego własność 
Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Młyńskiej 18 
w Lublinie

251/IX/2015 3.09.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz 
ich użytkowników wieczystych

252/IX/2015 3.09.2015 wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości
Gminy Lublin

253/IX/2015 3.09.2015 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

254/IX/2015 3.09.2015 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy 
ul. Narutowicza 58/60

ZPR S.A.



255/IX/2015 3.09.2015 zmiany uchwały nr 132/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 
marca 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 
poszczególnych zadań w Mieście Lublin w 2015 roku

256/IX/2015 3.09.2015 zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka 
Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

PM

257/IX/2015 3.09.2015 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2018 
na realizację projektu pt. „Wczesne wsparcie uczniów 
potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, 
bezrobociem”

258/IX/2015 3.09.2015 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2017 na 
realizację projektu pt. „Radosna integracja”

259/IX/2015 3.09.2015 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

X sesja – 22 października 2015 r.
260/X/2015 22.10.2015 wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu właściwości 

Wojewody Lubelskiego dotyczącego edukacji, oświaty 
i wychowania w ramach Rządowego programu na lata 
2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

261/X/2015 22.10.2015 zamiaru wzniesienia Pomnika Ofiar Ludobójstwa Dokonanego 
na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich przez 
Nacjonalistów Ukraińskich

262/X/2015 22.10.2015 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 219/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 
czerwca 2015 r.

263/X/2015 22.10.2015 zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
264/X/2015 22.10.2015 zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin 

z dnia 23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

265/X/2015 22.10.2015 opłaty targowej PM
266/X/2015 22.10.2015 zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019, 

które pozostawia się bez dalszego biegu

267/X/2015 22.10.2015 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 
2016-2019

268/X/2015 22.10.2015 opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na 
terenie gminy Lublin

PM

269/X/2015 22.10.2015 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 2016 roku

PM

270/X/2015 22.10.2015 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2017 
na realizację projektu pt. „Be Healthy, Be Natural, Be Smart 
(Bądź zdrowy, bądź naturalny, bądź mądry)”

271/X/2015 22.10.2015 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2018 
na realizację projektu pt. „MICA - Mechanical Industrial 
Collaborative Assignments”

272/X/2015 22.10.2015 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2017 
na realizację projektu pt. „Pierwszy cel Europy 2020: Walka 
z bezrobociem”



273/X/2015 22.10.2015 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2016 
oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu 
pt. „Creating a Good Local Economy through procurement”

274/X/2015 22.10.2015 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2016 
oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu 
pt. „2nd Chance”

275/X/2015 22.10.2015 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2015-2016 
na realizację projektu pt. „Myśl, oszczędzaj, inwestuj”

276/X/2015 22.10.2015 zmiany uchwały nr 1179/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 
16 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie 
na lata 2015-2020”

277/X/2015 22.10.2015 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego
(aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

278/X/2015 22.10.2015 wyrażenia zgody na nabycie prawa własności lokali 
mieszkalnych położonych w Lublinie przy ul. 1 Maja 4a

279/X/2015 22.10.2015 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin

280/X/2015 22.10.2015 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin
281/X/2015 22.10.2015 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 

dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

282/X/2015 22.10.2015 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin
283/X/2015 22.10.2015 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 

miasta Lublin
PM ul. Emilii i Karola 

Wojtyłów

284/X/2015 22.10.2015 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 
miasta Lublin

PM ul. Bohaterów 
Września

285/X/2015 22.10.2015 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 
miasta Lublin

PM ul. Kupiecka

286/X/2015 22.10.2015 przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie 
Zemborzyc

287/X/2015 22.10.2015 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część II dla obszaru 
położonego w rejonie ulicy Berylowej

PM

288/X/2015 22.10.2015 przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji PM
289/X/2015 22.10.2015 ustanowienia pomników przyrody oraz nadania numerów 

pomnikom przyrody w Gminnym Rejestrze Pomników 
Przyrody uchwalonym uchwałą nr 598/XXIV/2012 Rady 
Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r.

PM

290/X/2015 22.10.2015 przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad
i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, 
ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów 
materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane 
na terenie Miasta Lublin

291/X/2015 22.10.2015 przyjęcia Strategii Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym
Miasta Lublin do 2020 roku

292/X/2015 22.10.2015 ustanowienia dnia 1 lipca „Dniem Unii Lubelskiej”
293/X/2015 22.10.2015 określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 
oraz kryteriów wyboru ofert

PM



294/X/2015 22.10.2015 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 na rok akademicki 2015/2016

295/X/2015 22.10.2015 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 2016

PM

296/X/2015 22.10.2015 zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie PM

XI sesja – 19 listopada 2015 r.
297/XI/2015 19.11.2015 zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

298/XI/2015 19.11.2015 zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 
23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

299/XI/2015 19.11.2015 zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku 
Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu na finansowanie 
zadań inwestycyjnych Miasta Lublin w latach 2016-2022

300/XI/2015 19.11.2015 określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
nieruchomości na 2016 rok

PM

301/XI/2015 19.11.2015 wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości PM

302/XI/2015 19.11.2015 określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków 
transportowych na 2016 rok

PM

303/XI/2015 19.11.2015 określenia wzorów informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz 
deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny 
i podatek leśny

PM

304/XI/2015 19.11.2015 zmieniająca uchwałę nr 1002/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od 
nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy 
de minimis w związku z utworzeniem nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją

PM

305/XI/2015 19.11.2015 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na lata 2016-2018 na realizację projektu pn. 
„Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem 
w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie”

306/XI/2015 19.11.2015 wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

307/XI/2015 19.11.2015 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

308/XI/2015 19.11.2015 wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin
309/XI/2015 19.11.2015 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych 

stanowiących własność lub pozostających w samoistnym 
posiadaniu Gminy Lublin

310/XI/2015 19.11.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
położonej w Lublinie przy al. Jana Długosza 6b

311/XI/2015 19.11.2015 uchylająca uchwałę nr 1010/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne obciążenie nieruchomości położonej w Lublinie 
przy ul. Grygowej 7 służebnością przesyłu na rzecz
Województwa Lubelskiego

312/XI/2015 19.11.2015 zasad zarządu oraz zasad i trybu korzystania z cmentarzy 
komunalnych na terenie miasta Lublin

PM

313/XI/2015 19.11.2015 zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg 
gminnych

PM



314/XI/2015 19.11.2015 zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 
25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe 
osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane 
przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

PM

315/XI/2015 19.11.2015 nadania nazw ulicom położonym w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM ulice: Korzenna, 
Kłosowa, Zielna, 
Kameliowa,Gruszkowa

316/XI/2015 19.11.2015 nadania nazwy placowi położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin oraz zmiany uchwały nr 
351/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin w sprawie nadania nazwy 
skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta 
Lublin 

PM Plac Teatralny,
Skwer Arcybiskupa 
Józefa Życińskiego

317/XI/2015 19.11.2015 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 
miasta Lublin

PM ul. Szafranowa

318/XI/2015 19.11.2015 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - cześć II 
w rejonie ulic: Jutrzenki i Różanej

319/XI/2015 19.11.2015 wyrażenia zgody na wzniesienie „Pomnika Ofiar Ludobójstwa
Dokonanego na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich 
przez Nacjonalistów Ukraińskich”

320/XI/2015 19.11.2015 przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 
Lublin na lata 2015-2019

PM

321/XI/2015 19.11.2015 ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach 
prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu 
jej wnoszenia

322/XI/2015 19.11.2015 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 
miasta Lublin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania przez publiczne i niepubliczne 
jednostki oświatowe prowadzone na terenie miasta Lublin 
przez osoby prawne lub fizyczne inne, niż miasto Lublin

PM

323/XI/2015 19.11.2015 zmiany uchwały nr 132/V/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 26 
marca 2015 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 2015 roku

324/XI/2015 19.11.2015 przyjęcia Programu - „Zdrowie dla Lublina na lata 2016-2020”
325/XI/2015 19.11.2015 zmieniająca uchwałę nr 15/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 

23 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 
żłobek lub klub dziecięcy na terenie Miasta Lublin

PM

326/XI/2015 19.11.2015 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2016 rok

327/XI/2015 19.11.2015 reorganizacji Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie oraz 
zmiany jego Statutu

PM

328/XI/2015 19.11.2015 przyjęcia „Programu Wsparcia i Aktywizacji Społecznej 
Seniorów na terenie Miasta Lublin w latach 2016-2020”

329/XI/2015 19.11.2015 zawarcia porozumienia o współpracy Miasta Lublin z Miastem 
Timişoara (Rumunia)

330/XI/2015 19.11.2015 ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych 
na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój 
i sposobu ich pobierania

PM

331/XI/2015 19.11.2015 zmieniająca uchwałę nr 215/XIV/2007 Rady Miasta Lublin z 
dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia logo Miasta 
Lublin

332/XI/2015 19.11.2015 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego Gminy Lublin za 2015 rok



333/XI/2015 19.11.2015 powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników 
sądowych

334/XI/2015 19.11.2015 zgłoszenia kandydata na ławnika na kadencję 2016-2019, 
p. J. A. K., które pozostawia się bez dalszego biegu

335/XI/2015 19.11.2015 kandydatury M. E. K. na ławnika do Sądu Okręgowego 
w Lublinie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 
na kadencję 2016-2019

XII sesja – 24 listopada 2015 r. (nadzwyczajna)
336/XII/2015 24.11.2015 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

XIII sesja – 23 grudnia 2015 r.
337/XIII/2015 23.12.2015 uchwały budżetowej na 2016 rok

338/XIII/2015 23.12.2015 wieloletniej prognozy finansowej
339/XIII/2015 23.12.2015 nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Ojcu 

Hubertowi Czumie

340/XIII/2015 23.12.2015 skargi na Dyrektora MOPR w Lublinie dotyczącej 
nieprawidłowego sposobu przyjmowania interesantów

341/XIII/2015 23.12.2015 zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

342/XIII/2015 23.12.2015 zmieniająca uchwałę nr 13/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 
23 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

343/XIII/2015 23.12.2015 określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Lublin, którym ustalono obwód

PM

344/XIII/2015 23.12.2015 określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę 
Lublin, którym ustalono obwód

PM

345/XIII/2015 23.12.2015 przyjęcia Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu 
Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Lublin w latach 2016-
2018

346/XIII/2015 23.12.2015 przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
w Lublinie na lata 2016-2020

347/XIII/2015 23.12.2015 zmieniająca uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również 
trybu ich pobierania

PM

348/XIII/2015 23.12.2015 przyjęcia „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych 
mieszkańców miasta Lublin na lata 2016-2020”

349/XIII/2015 23.12.2015 uchylenia uchwały nr 265/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 
22 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej

PM

350/XIII/2015 23.12.2015 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część VI dla terenu w rejonie 
ulic: Diamentowa - Wrotkowska

PM

351/XIII/2015 23.12.2015 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

352/XIII/2015 23.12.2015 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych 
stanowiących własność Gminy Lublin

353/XIII/2015 23.12.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 



położonej w Lublinie przy al. Tysiąclecia stanowiącej 
własność Gminy Lublin

354/XIII/2015 23.12.2015 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin

355/XIII/2015 23.12.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 119/4 położonej 
w Lublinie przy ul. Macieja Rataja 77-83/ul. Wilhelma Hessa 
wchodzącej w skład nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Lublin

356/XIII/2015 23.12.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 26/8 położonej 
w Lublinie przy ul. Generała Witolda Urbanowicza 
wchodzącej w skład nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Lublin

357/XIII/2015 23.12.2015 wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 61/1 położonej 
w Lublinie przy ul. Cichej 4a wchodzącej w skład 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin

358/XIII/2015 23.12.2015 zmiany uchwały nr 309/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 
listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
najem lokali użytkowych stanowiących własność lub 
pozostających w samoistnym posiadaniu Gminy Lublin

359/XIII/2015 23.12.2015 wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin

360/XIII/2015 23.12.2015 przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Lublin
361/XIII/2015 23.12.2015 powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia 

zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019

362/XIII/2015 23.12.2015 wyboru przewodniczącego komisji doraźnej do dokonania 
zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 
2016-2019

363/XIII/2015 23.12.2015 stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe PM

364/XIII/2015 23.12.2015 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Lublin na 2016 rok

365/XIII/2015 23.12.2015 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

XIV sesja – 21 stycznia 2016 r.
366/XIV/2016 21.01.2016 skargi na działanie Dyrektora SP nr 23 w Lublinie

367/XIV/2016 21.01.2016 skargi na działanie Dyrektora MOPR w Lublinie polegające 
na nienależytym wykonywaniu zadań z zakresu pomocy 
społecznej

368/XIV/2016 21.01.2016 uchylenia 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

369/XIV/2016 21.01.2016 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

370/XIV/2016 21.01.2016 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

371/XIV/2016 21.01.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
położonej w Lublinie w pobliżu al. Mieczysława 
Smorawińskiego stanowiącej własność Gminy Lublin

372/XIV/2016 21.01.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 30 
położonej w Lublinie przy ul. Kalinowszczyzna 57 / 
ul. Towarowa 14

373/XIV/2016 21.01.2016 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

374/XIV/2016 21.01.2016 wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste
nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Niepodległości 5a



375/XIV/2016 21.01.2016 zmiany uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 
29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą 
jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin

PM

376/XIV/2016 21.01.2016 zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg 
gminnych

PM

377/XIV/2016 21.01.2016 zamiaru wyłączenia z Lubelskiego Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego w Lublinie oraz likwidacji Technikum 
Uzupełniającego dla Dorosłych nr 4

378/XIV/2016 21.01.2016 zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół Odzieżowo-
Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Lublinie oraz likwidacji Technikum Uzupełniającego dla 
Dorosłych nr 2

379/XIV/2016 21.01.2016 zmiany uchwały nr 343/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 
23 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz 
z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla 
kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Gminę Lublin, którym ustalono obwód

PM

380/XIV/2016 21.01.2016 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin
XV sesja – 11 lutego 2016 r.

381/XV/2016 11.02.2016 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 
miasta Lublin

PM ul. Mirosława 
Dereckiego

382/XV/2016 11.02.2016 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

383/XV/2016 11.02.2016 zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin 
z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

384/XV/2016 11.02.2016 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na lata 2016-2017 na przebudowę zespołu boisk 
sportowych i bieżni przy Szkole Podstawowej nr 28 przy 
ul. Radości 13 w Lublinie w ramach Programu Rozwoju 
Regionalnej Infrastruktury Sportowej

385/XV/2016 11.02.2016 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na lata 2016-2017 na przebudowę boisk sportowych 
wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 
w Lublinie w ramach „Programu Rozwoju Regionalnej 
Infrastruktury Sportowej - edycja 2016”

386/XV/2016 11.02.2016 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na lata 2016-2018 na budowę sali gimnastycznej 
przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica 
w Lublinie w ramach „Programu Rozwoju Regionalnej
Infrastruktury Sportowej - edycja 2016”

387/XV/2016 11.02.2016 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy 
ul. Bernardyńskiej 3

Bingo Centrum 
Sp. z o.o.

388/XV/2016 11.02.2016 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy 
ul. Bernardyńskiej 3

ZPR S.A.

389/XV/2016 11.02.2016 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy 
ul. Narutowicza 58/60

Bookmacher 
Sp. z o.o.

390/XV/2016 11.02.2016 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy 
ul. Narutowicza 58/60

FINKORP
Sp. z o.o.

391/XV/2016 11.02.2016 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

392/XV/2016 11.02.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy 
ul. Mieczykowej



393/XV/2016 11.02.2016 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin

ul. Probostwo 27

394/XV/2016 11.02.2016 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin

ul. Róży Wiatrów 1

395/XV/2016 11.02.2016 wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin

396/XV/2016 11.02.2016 wyrażenia akceptacji dla odstąpienia od żądania zwrotu 
bonifikaty udzielonej przy sprzedaży nieruchomości położonej 
w Lublinie przy ul. Okopowej 8

397/XV/2016 11.02.2016 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 
miasta Lublin

PM ul. Bliska

398/XV/2016 11.02.2016 upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia 
z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania 
oraz remontów w roku 2016 grobów i cmentarzy wojennych 
na terenie Gminy Lublin

399/XV/2016 11.02.2016 upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia 
z Powiatem Lubelskim porozumienia dotyczącego 
wprowadzania ścieków deszczowych z projektowanego 
odcinka drogi powiatowej nr 2273L Lublin (ul. Zorza) - 
Abramowice Prywatne - Kalinówka do systemu sieci 
kanalizacji deszczowej Gminy Lublin

400/XV/2016 11.02.2016 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II 
w rejonie cmentarza wyznaniowego przy ulicy Bełżyckiej

401/XV/2016 11.02.2016 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I 
w rejonie ulicy Majerankowej

402/XV/2016 11.02.2016 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III 
w rejonie Al. M. Smorawińskiego - część północna

403/XV/2016 11.02.2016 ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
innych form wychowania przedszkolnego

PM

404/XV/2016 11.02.2016 ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów

PM

405/XV/2016 11.02.2016 ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez 
miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów PM

406/XV/2016 11.02.2016 zamiaru utworzenia Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie

407/XV/2016 11.02.2016 nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta 
Lublin oraz zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki 
organizacyjnej Gminy Lublin pod nazwą Straż Miejska Miasta 
Lublin oraz uchwalenia jej regulaminu

408/XV/2016 11.02.2016 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na rok 2016 na realizację projektu: „Przebudowa 
al. Kompozytorów Polskich w Lublinie wraz z przebudową 
dwóch wiaduktów”

409/XV/2016 11.02.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości 
gruntowej położonej w Lublinie przy ul. Bluszczowej 2/
ul. Dożynkowej 31 oraz części nieruchomości gruntowej 
położonej w Lublinie przy ul. Narcyzowej 29b na rzecz 
Archidiecezji Lubelskiej

410/XV/2016 11.02.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
położonej w Lublinie przy ul. Garbarskiej 12/ul. Długiej 11 
na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „Charisma” 
w Lublinie

411/XV/2016 11.02.2016 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin



XVI sesja – 10 marca 2016 r.

412/XVI/2016 10.03.2016 zamiaru wzniesienia pomnika ks. Idziego Radziszewskiego

413/XVI/2016 10.03.2016 rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy 
z Radnym Rady Miasta Lublin

414/XVI/2016 10.03.2016 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

415/XVI/2016 10.03.2016 zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin 
z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

416/XVI/2016 10.03.2016 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2018 
oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu 
‘Applicable Representation of City Centres with Heritage 
Importance’ (akronim APPROACH) - "Prezentacja centrów 
miast historycznych w formie zdigitalizowanej"

417/XVI/2016 10.03.2016 zmieniająca uchwałę nr 81/IV/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 
26 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Lubelskiemu na przebudowę chodnika przy 
drodze wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka – Rokitno

418/XVI/2016 10.03.2016 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Lublin oraz Parafii Rzymsko-
Katolickiej pod wezwaniem św. Jana Kantego z siedzibą 
w Lublinie położonych przy ul. Berylowej w Lublinie

419/XVI/2016 10.03.2016 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin

420/XVI/2016 10.03.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Droga 
Męczenników Majdanka i ul. Królowej Bony

421/XVI/2016 10.03.2016 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

422/XVI/2016 10.03.2016 wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin

423/XVI/2016 10.03.2016 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

424/XVI/2016 10.03.2016 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin 
na 2016 rok

425/XVI/2016 10.03.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla Miasta Lublin

426/XVI/2016 10.03.2016 zmiany uchwały nr 674/XXVII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 
17 stycznia 2013 r. w sprawie „Planu zrównoważonego 
rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lublin 
i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin zawarła 
porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu 
zbiorowego”

PM

427/XVI/2016 10.03.2016 zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin, 
w ramach repatriacji, obywateli Kazachstanu polskiego 
pochodzenia Pana V.S. wraz z żoną N.S.

428/XVI/2016 10.03.2016 określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej 
Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin PM

429/XVI/2016 10.03.2016 wyłączenia z Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. 
Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie oraz likwidacji 
Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 2

430/XVI/2016 10.03.2016 wyłączenia z Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
w Lublinie oraz likwidacji Technikum Uzupełniającego 
dla Dorosłych nr 4



431/XVI/2016 10.03.2016 zmiany uchwały nr 322/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 
19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 
przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe 
prowadzone na terenie miasta Lublin przez osoby prawne 
lub fizyczne inne, niż miasto Lublin

PM

432/XVI/2016 10.03.2016 darowizny prawa własności nieruchomości Gminy Lublin 
położonych w Gminie Wólka oraz w Gminie Mełgiew na rzecz 
Portu Lotniczego Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

433/XVI/2016 10.03.2016 zamiaru dokonania zmiany statutu instytucji kultury pn. 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie

434/XVI/2016 10.03.2016 zatwierdzenia zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Lublin na 2016 rok

XVII sesja – 14 kwietnia 2016 r.
435/XVII/2016 14.04.2016 rozbudowy kaplicy pogrzebowej na cmentarzu komunalnym 

przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71
436/XVII/2016 14.04.2016 skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora 

Zarządu Dróg i Mostów

437/XVII/2016 14.04.2016 skargi na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie 
niewłaściwego rozpatrzenia złożonego pisma

438/XVII/2016 14.04.2016 zamiaru wzniesienia na terenie Miasta Lublin Pomnika 
upamiętniającego postać „proboszcza Majdanka” - bł. ks. 
Emiliana Kowcza

439/XVII/2016 14.04.2016 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 409/XV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 
2016 r.

440/XVII/2016 14.04.2016 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część III dla obszaru 
położonego w rejonie ulic: T. Szeligowskiego, M. 
Smorawińskiego, W. Chodźki

PM

441/XVII/2016 14.04.2016 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin część VIG (północno - 
zachodnia) Głusk - Abramowice

PM

442/XVII/2016 14.04.2016 opłaty prolongacyjnej PM

443/XVII/2016 14.04.2016 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2018 
oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach II fazy 
projektu "2nd Chance"

444/XVII/2016 14.04.2016 nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości 
położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji 
drogowych

445/XVII/2016 14.04.2016 zapewnienia stałej siedziby dla Teatru H. Ch. Andersena 
w Lublinie

446/XVII/2016 14.04.2016 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

447/XVII/2016 14.04.2016 wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty 
udzielonej przy oddaniu w użytkowanie wieczyste 
nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy 
ul. Kurantowej 5

448/XVII/2016 14.04.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 109/5 położonej 
w Lublinie przy al. Unii Lubelskiej wchodzącej w skład 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin

449/XVII/2016 14.04.2016 wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części 
nieruchomości Gminy Lublin

ul. Hutnicza 24a



450/XVII/2016 14.04.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr 37 położonego 
w budynku przy ul. Hieronima Łopacińskiego 5 stanowiącego 
własność Gminy Lublin

451/XVII/2016 14.04.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 1/17 położonej 
w Lublinie przy ul. Gęsiej 43 wchodzącej w skład 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin

452/XVII/2016 14.04.2016 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin przy ul. Łęczyńskiej

453/XVII/2016 14.04.2016 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin przy ul. Romera 
i przy ul. Dudzińskiego

454/XVII/2016 14.04.2016 rozwiązania za porozumieniem stron prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie 
przy ul. Józefa Kustronia

455/XVII/2016 14.04.2016 zmiany uchwały nr 388/XVII/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 
25 marca 2004 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Miasto 
Lublin jednoosobowej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie i objęcia w niej 
udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym

456/XVII/2016 14.04.2016 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 2016 roku

457/XVII/2016 14.04.2016 zmieniająca uchwałę nr 345/XIII/2015 Rady Miasta Lublin 
z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu 
Wspierania Rodziny i Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na 
terenie Miasta Lublin w latach 2016-2018

458/XVII/2016 14.04.2016 zmiany uchwały nr 405/XV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 11 
lutego 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych 
gimnazjów prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia 
granic ich obwodów

PM

459/XVII/2016 14.04.2016 utworzenia Szkoły Filialnej dla Dzieci z Autyzmem w tym 
z Zespołem Aspergera w Lublinie podporządkowanej 
organizacyjnie Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 
im. Janusza Korczaka w Lublinie

PM

460/XVII/2016 14.04.2016 określenia terenu działania publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto 
Lublin

XVIII sesja – 19 maja 2016 r.
461/XVIII/2016 19.05.2016 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 

miasta Lublin
PM ul. Kazimiery 

Litwiniukowej

462/XVIII/2016 19.05.2016 powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników 
sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019

463/XVIII/2016 19.05.2016 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

464/XVIII/2016 19.05.2016 zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin 
z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

465/XVIII/2016 19.05.2016 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2018 
oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach II fazy 
projektu pt. Procure - "Creating a Good Local Economy 
through Procurement" („Tworzenie dobrej, lokalnej 
gospodarki przez zamówienia publiczne”)

466/XVIII/2016 19.05.2016 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2019 
oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu 
pt. PPI2Innovate - „Capacity building to boost usage 
of PPI in Central Europe” („Budowanie potencjału w celu 
zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych 
na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej”)



467/XVIII/2016 19.05.2016 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na lata 2016-2019 na realizację projektu pn. „Lubelska 
Energia Fotowoltaiczna”

468/XVIII/2016 19.05.2016 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy 
ul. Grodzkiej 30

Bookmacher 
Sp. z o.o.

469/XVIII/2016 19.05.2016 uchwalenia Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie PM

470/XVIII/2016 19.05.2016 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów 
Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów 
położonych w rejonach dolin rzecznych - rejon Bystrzyca 
Zemborzyce - CZĘŚĆ VI

PM

471/XVIII/2016 19.05.2016 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin - część IIIA dla obszaru 
położonego w rejonie ulic: Chodźki, Jaczewskiego

PM

472/XVIII/2016 19.05.2016 nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości Skarbu 
Państwa

473/XVIII/2016 19.05.2016 zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg 
gminnych

PM

474/XVIII/2016 19.05.2016 ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w Lublinie PM
475/XVIII/2016 19.05.2016 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 

stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego 
w budynku przy ul. Łabędziej 19 w Lublinie

476/XVIII/2016 19.05.2016 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin
477/XVIII/2016 19.05.2016 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonej przy 

al. Kraśnickiej 8

478/XVIII/2016 19.05.2016 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

479/XVIII/2016 19.05.2016 ustanowienia na rzecz Lubelskiego Stowarzyszenia 
Amazonek z siedzibą w Lublinie prawa użytkowania 
nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Organowej 2

480/XVIII/2016 19.05.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

481/XVIII/2016 19.05.2016 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Lublin oraz Powiatu 
Lubartowskiego położonych w pobliżu sortowni i składowiska 
odpadów w Rokitnie

482/XVIII/2016 19.05.2016 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania 
na rzecz Gminy Lublin nieruchomości gruntowej położonej 
w Lublinie przy ul. Koralowej 1 stanowiącej współwłasność 
osób fizycznych oraz osoby prawnej

483/XVIII/2016 19.05.2016 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania 
na rzecz Gminy Lublin nieruchomości gruntowej położonej 
w Lublinie przy ul. Berylowej stanowiącej własność Parafii 
Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Jana Kantego 
z siedzibą w Lublinie

484/XVIII/2016 19.05.2016 zmiany uchwały nr 418/XVI/2016 Rady Miasta Lublin 
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz Parafii 
Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św. Jana Kantego 
z siedzibą w Lublinie położonych przy ul. Berylowej w Lublinie

485/XVIII/2016 19.05.2016 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Lublin

PM

486/XVIII/2016 19.05.2016 terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PM

487/XVIII/2016 19.05.2016 wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

PM



488/XVIII/2016 19.05.2016 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

489/XVIII/2016 19.05.2016 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Lubelskiego dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy 
aglomeracji Lublin

490/XVIII/2016 19.05.2016 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2016 
na realizację projektu pt. „Mobilna kadra sukcesem szkoły”

XIX sesja – 27 czerwca 2016 r.
491/XIX/2016 27.06.2016 nadania imienia XXVII Liceum Ogólnokształcącemu 

w Zespole Szkół nr 10 w Lublinie

492/XIX/2016 27.06.2016 skargi na Prezydenta Miasta Lublin dotyczącej nieudzielenia 
informacji w zakresie przebudowy ulicy Nałęczowskiej

493/XIX/2016 27.06.2016 zamiaru wzniesienia na terenie Miasta Lublin pomnika ofiar 
komunizmu w latach 1917-1989

494/XIX/2016 27.06.2016 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
495/XIX/2016 27.06.2016 zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin 

z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

496/XIX/2016 27.06.2016 zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

497/XIX/2016 27.06.2016 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2018 
na realizację projektu pt. „Uczymy się hotelarstwa 
u najlepszych pracodawców”

498/XIX/2016 27.06.2016 ustalenia sieci publicznych szkół specjalnych działających 
na terenie miasta Lublin

499/XIX/2016 27.06.2016 ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 
działających na terenie miasta Lublin

500/XIX/2016 27.06.2016 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania 
jej statutu

PM

501/XIX/2016 27.06.2016 pozbawienia kategorii dróg gminnych następujących 
odcinków ulic: ul. Poligonowej od ul. Willowej 
do ul. Bohaterów Września i ul. Bohaterów Września 
od ul. Poligonowej do granicy miasta Lublin

PM

502/XIX/2016 27.06.2016 zaliczenia ulicy Zbożowej w Lublinie do kategorii dróg 
powiatowych i ustalenia jej przebiegu na terenie miasta Lublin

PM

503/XIX/2016 27.06.2016 zaliczenia ulic do kategorii dróg powiatowych i ustalenia 
ich przebiegu na terenie miasta Lublin

PM

504/XIX/2016 27.06.2016 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 
miasta Lublin

PM ul. Stanisława Lema

505/XIX/2016 27.06.2016 zmiany uchwały nr V/20/88 Miejskiej Rady Narodowej 
w Lublinie z dnia 13 grudnia 1988 r. w sprawie nadania 
nazw ulicom w granicach administracyjnych miasta Lublin

PM ul. Ludomira 
Michała 
Rogowskiego

506/XIX/2016 27.06.2016 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 22.07.2016 r. 
do 21.07.2017 r.

507/XIX/2016 27.06.2016 przyznania nieruchomości zamiennej za grunt przejęty pod 
drogę gminną



508/XIX/2016 27.06.2016 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
usytuowanego w budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 
53 w Lublinie

509/XIX/2016 27.06.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy 
ul. Kasprowicza 94

510/XIX/2016 27.06.2016 wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste działki 
nr 10/17 położonej w Lublinie przy ul. Turystycznej 136b 
wchodzącej w skład nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Lublin

511/XIX/2016 27.06.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

512/XIX/2016 27.06.2016 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

513/XIX/2016 27.06.2016 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin
514/XIX/2016 27.06.2016 szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów 

dla osób zajmujących się twórczością artystyczną 
i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości

PM

515/XIX/2016 27.06.2016 zmiany uchwały nr 456/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 
14 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 
poszczególnych zadań w Mieście Lublin w 2016 roku

516/XIX/2016 27.06.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie 
przy ul. Ruskiej 5a i ul. Nadstawnej 6/ul. Ruskiej 5a/
ul. Ruskiej 7

517/XIX/2016 27.06.2016 zmiany Statutu Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie PM
XX sesja – 8 września 2016 r.

518/XX/2016 8.09.2016 odwołania Pani J. T. z funkcji ławnika Sądu Okręgowego 
w Lublinie

519/XX/2016 8.09.2016 nadania imienia XVIII Liceum Ogólnokształcącemu 
wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 2 w Lublinie

520/XX/2016 8.09.2016 nadania imienia Szkole Podstawowej nr 11 wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie

521/XX/2016 8.09.2016 nadania nazwy rondu położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Rondo bł. ks. bp. 
Władysława Gorala

522/XX/2016 8.09.2016 skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie nierzetelnego 
rozpatrzenia złożonej skargi

523/XX/2016 8.09.2016 skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin 
w przedmiocie nierozpatrzenia złożonej skargi

524/XX/2016 8.09.2016 skargi na działanie Dyrektora MOPR w Lublinie

525/XX/2016 8.09.2016 skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie niewłaściwego 
rozpatrzenia złożonego przez skarżącą pisma

526/XX/2016 8.09.2016 skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie 
uniemożliwienia korzystania z miejsca postojowego 
przeznaczonego dla pojazdu osoby o ograniczonej 
sprawności ruchowej

527/XX/2016 8.09.2016 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

528/XX/2016 8.09.2016 zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin 
z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej



529/XX/2016 8.09.2016 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin - część VC dla obszaru 
położonego w rejonie ulicy Willowej

PM

530/XX/2016 8.09.2016 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część I - obszar północno-
wschodni dla terenu położonego w rejonie ulic: Nasturcjowa, 
Narcyzowa, Orzechowa i Trześniowska

PM

531/XX/2016 8.09.2016 przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część I - obszar północno-
wschodni

532/XX/2016 8.09.2016 przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część I - obszar zachodni

533/XX/2016 8.09.2016 przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II

534/XX/2016 8.09.2016 przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III

535/XX/2016 8.09.2016 wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej 
tytułem odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę 
publiczną - ul. Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego w Lublinie

536/XX/2016 8.09.2016 pozbawienia kategorii części dróg publicznych gminnych 
poprzez wyłączenie z użytkowania

PM

537/XX/2016 8.09.2016 zmieniająca uchwałę 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

PM

538/XX/2016 8.09.2016 wyrażenia zgody na zamianę lokalu mieszkalnego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w Lublinie 
w budynku przy ul. Krótkiej -- oznaczonego numerem -- na 
lokal mieszkalny stanowiący własność osoby fizycznej 
oznaczony numerem --- położony w Lublinie w budynku przy 
ul. 1 Maja ---

539/XX/2016 8.09.2016 zmiany uchwały nr 481/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 
19 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 
Lublin oraz Powiatu Lubartowskiego położonych w pobliżu 
sortowni i składowiska odpadów w Rokitnie

540/XX/2016 8.09.2016 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych 
stanowiących własność Gminy Lublin usytuowanych 
w budynkach przy ul. Droga Męczenników Majdanka 20 
oraz przy ul. Hutniczej 10A w Lublinie

541/XX/2016 8.09.2016 darowizny prawa własności nieruchomości Gminy Lublin
położonej w Lublinie przy ul. Sulisławickiej 7 na rzecz 
Województwa Lubelskiego

542/XX/2016 8.09.2016 wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin położonej w Lublinie przy ul. Radzyńskiej

543/XX/2016 8.09.2016 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

544/XX/2016 8.09.2016 aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego 
transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, 
z którymi Gmina Lublin zawarła porozumienie w zakresie 
organizacji publicznego transportu zbiorowego

PM

545/XX/2016 8.09.2016 zmieniająca uchwałę nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z 
dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich 
wysokości

PM

546/XX/2016 8.09.2016 zmiany statutu instytucji kultury pn. Teatr im. H. Ch. 
Andersena w Lublinie

PM



547/XX/2016 8.09.2016 zmieniająca uchwałę nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin 
z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji 
i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego 
Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków

PM

548/XX/2016 8.09.2016 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2018 na 
realizację projektu pt. „Otwieranie umysłów - Europa wspólny 
dom”

549/XX/2016 8.09.2016 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2018 
na realizację projektu pt. „Umacniajmy się wzajemnie przez 
przedsiębiorczość i turystykę” (Let's strengthen each other 
through enterpreneurship and tourism)

550/XX/2016 8.09.2016 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin
551/XX/2016 8.09.2016 zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej

XXI sesja – 20 października 2016 r.
552/XXI/2016 20.10.2016 skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie odmowy 

przyznania miejsca grzebalnego na Alei Zasłużonych 
cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników 
Majdanka

553/XXI/2016 20.10.2016 skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie 
w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pisma o przekazanie 
dokumentów dotyczących stałej organizacji ruchu na 
ul. Turniowej

554/XXI/2016 20.10.2016 nadania nazw ulicom położonym w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Zielone Wzgórze,
Pejzażowa, Kwitnąca, 
Wędrowna, Rajska

555/XXI/2016 20.10.2016 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 
miasta Lublin

PM Garncarska

556/XXI/2016 20.10.2016 zmiany uchwały nr XXIII/65/72 Miejskiej Rady Narodowej 
w Lublinie z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie nadania nazw 
ulicom w granicach administracyjnych m. Lublina

PM Józefa Molickiego,
Władysława Ruckiego

557/XXI/2016 20.10.2016 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2018 na 
realizację projektu pt. "Developing inter and trans-curicular 
skills for 21-st century" (Rozwój umiejętności inter i trans-
dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku)

558/XXI/2016 20.10.2016 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2017 
na realizację projektu pt. „Ku rozwojowi”

559/XXI/2016 20.10.2016 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2017 na 
realizację projektu pt. „Uczeń technikum - europejski 
specjalista”

560/XXI/2016 20.10.2016 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2022 oraz 
wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu RCIA - 
Regionalne Porozumienie Przemysłów Kreatywnych - od 
rekomendacji europejskich przez poprawę regionalnej polityki 
skierowanej na rozwój przemysłów kreatywnych do poprawy 
warunków ekonomicznych

561/XXI/2016 20.10.2016 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finanso-
wych w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2017 oraz wyra-
żenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. CREATIVE 
SPIRITS - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości 
poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii

562/XXI/2016 20.10.2016 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finanso-
wych w budżecie Gminy Lublin na lata 2016-2017 oraz 
wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. CIA7 - 
Miasta wdrażające art. 7



563/XXI/2016 20.10.2016 zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie PM

564/XXI/2016 20.10.2016 zmiany uchwały nr 456/XVII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 
14 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 
poszczególnych zadań w Mieście Lublin w 2016 roku

565/XXI/2016 20.10.2016 zmiany uchwały nr 1039/XLII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 
29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu 
Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie

PM

566/XXI/2016 20.10.2016 wskazania przedstawicieli Rady Miasta Lublin do składu 
Komisji Stypendialnej do spraw przyznawania pomocy 
materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie 
uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów 
doktoranckich, zamieszkujących na terenie Gminy Lublin 
na rok akademicki 2016/2017

567/XXI/2016 20.10.2016 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

568/XXI/2016 20.10.2016 zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin 
z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

569/XXI/2016 20.10.2016 zmieniająca uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin 
z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych 
rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe

570/XXI/2016 20.10.2016 określenia wysokości rocznych stawek podatku od 
nieruchomości na 2017 rok

PM

571/XXI/2016 20.10.2016 ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich 
przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości 
kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji 
usunięcia pojazdu w 2017 roku

PM

572/XXI/2016 20.10.2016 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy darowizny na 
rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie przy 
Alejach Zygmuntowskich 4 A stanowiącej własność 
Województwa Lubelskiego

573/XXI/2016 20.10.2016 nabycia przez Gminę Lublin udziału w spółdzielczym 
własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego

574/XXI/2016 20.10.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Droga 
Męczenników Majdanka 175

575/XXI/2016 20.10.2016 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego 
w budynku przy ul. Koryznowej 2c w Lublinie

576/XXI/2016 20.10.2016 odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości 
gruntowych znajdujących się w jej użytkowaniu wieczystym

577/XXI/2016 20.10.2016 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonych 
w rejonie Al. Tysiąclecia i ul. Ruskiej

578/XXI/2016 20.10.2016 wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin położonej w Lublinie przy ul. Jana Pawła II

579/XXI/2016 20.10.2016 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

580/XXI/2016 20.10.2016 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonej przy 
ul. Cmentarnej

581/XXI/2016 20.10.2016 zmiany uchwały nr 513/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 
27 czerwca 2016 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
Gminy Lublin

582/XXI/2016 20.10.2016 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin



583/XXI/2016 20.10.2016 wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy 
ul. Smoluchowskiego

584/XXI/2016 20.10.2016 pozbawienia statusu pomnika przyrody PM
585/XXI/2016 20.10.2016 zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
PM

586/XXI/2016 20.10.2016 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 2017

PM

587/XXI/2016 20.10.2016 zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach 
uzupełniających do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 
2016-2019, które pozostawia się bez dalszego biegu

588/XXI/2016 20.10.2016 wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Lublinie 
w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019

XXII sesja – 14 listopada 2016 r.
589/XXII/2016 14.11.2016 stwierdzenia braku podstaw do wygaśnięcia mandatu 

Prezydenta Miasta Lublin
XXIII sesja – 17 listopada 2016 r.

590/XXIII/2016 17.11.2016 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
591/XXIII/2016 17.11.2016 zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin 

z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

592/XXIII/2016 17.11.2016 wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego Gminy Lublin za 2016 rok

593/XXIII/2016 17.11.2016 określenia wzorów informacji w sprawie podatku od 
nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz 
deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny 
i podatek leśny

PM

594/XXIII/2016 17.11.2016 możliwości składania deklaracji na podatek od środków 
transportowych za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej

PM

595/XXIII/2016 17.11.2016 wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek 
organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora 
finansów publicznych

596/XXIII/2016 17.11.2016 organizacji wspólnej obsługi przedszkoli oraz poradni, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Lublin

597/XXIII/2016 17.11.2016 zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza 
Korczaka w Lublinie oraz likwidacji Szkoły Podstawowej nr 49

598/XXIII/2016 17.11.2016 rozwiązania Zespołu Szkół nr 3 w Lublinie
599/XXIII/2016 17.11.2016 zamiaru likwidacji Technikum z Oddziałami Integracyjnymi 

w Lublinie oraz Szkoły Policealnej Integracyjnej w Lublinie

600/XXIII/2016 17.11.2016 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 
miasta Lublin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystania przez jednostki systemu oświaty 
funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez 
osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin

PM

601/XXIII/2016 17.11.2016 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2021 
oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu 
DEMO-EC - Rozwój zrównoważonego zarządzania 
mobilnością w miastach Europy

602/XXIII/2016 17.11.2016 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2017 na 
realizację projektu pt. „Nowoczesna dydaktyka i znajomość 
języków obcych narzędziami pracy współczesnego
nauczyciela”



603/XXIII/2016 17.11.2016 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin w latach 2017-2019 na realizację projektu sieci 
teatralnej East European Performing Arts Platform 
(Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych)

604/XXIII/2016 17.11.2016 zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część II w rejonie ulic: 
Bursztynowa i Szafirowa

PM

605/XXIII/2016 17.11.2016 zmiany uchwały nr 1179/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 
16 października 2014 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie 
na lata 2015-2020”

606/XXIII/2016 17.11.2016 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego 
(aportu) do Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„Nowy Dom” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

607/XXIII/2016 17.11.2016 zmieniająca uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
jak również trybu ich pobierania

PM

608/XXIII/2016 17.11.2016 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 
Lublin

609/XXIII/2016 17.11.2016 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2017 r.

610/XXIII/2016 17.11.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości 
położonej w Lublinie przy ul. Niecałej 6a stanowiącej 
własność Gminy Lublin

611/XXIII/2016 17.11.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
przy ul. Jantarowej

612/XXIII/2016 17.11.2016 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

613/XXIII/2016 17.11.2016 wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Głuskiej 
2, 4 / ul. Wita Stwosza 1

614/XXIII/2016 17.11.2016 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin
615/XXIII/2016 17.11.2016 zamiaru wzniesienia na terenie Miasta Lublin Pomnika 

„Hitlerowska Rampa Zagłady Żydów”

616/XXIII/2016 17.11.2016 zamiaru wzniesienia na terenie Miasta Lublin Pomnika 
„Szlak Pamięci”

617/XXIII/2016 17.11.2016 wyrażenia zgody na wzniesienie na terenie Miasta Lublin 
Pomnika „Hitlerowska Rampa Zagłady Żydów”

618/XXIII/2016 17.11.2016 wyrażenia zgody na wzniesienie na terenie Miasta Lublin 
Pomnika „Szlak Pamięci”

619/XXIII/2016 17.11.2016 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

XXIV sesja – 21 grudnia 2016 r.
620/XXIV/2016 21.12.2016 uchwały budżetowej na 2017 rok

621/XXIV/2016 21.12.2016 wieloletniej prognozy finansowej
622/XXIV/2016 21.12.2016 zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia 

nadzorczego Wojewody Lubelskiego

623/XXIV/2016 21.12.2016 zamiaru zmiany siedziby Zespołu Szkół Odzieżowo-
Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta 
w Lublinie



624/XXIV/2016 21.12.2016 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego 
(aportu) do Spółki: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
„Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

625/XXIV/2016 21.12.2016 zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
626/XXIV/2016 21.12.2016 zmieniająca uchwałę nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin 

z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

627/XXIV/2016 21.12.2016 przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II 
w rejonach: ulicy G. Chmielewskiego, ulicy J. Sawy oraz ulic: 
T. Zana i Filaretów

628/XXIV/2016 21.12.2016 zamiaru zmiany siedziby XVII Liceum Ogólnokształcącego 
Specjalnego dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, 
Niesłyszących, Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością 
Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem 
Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie

629/XXIV/2016 21.12.2016 likwidacji Szkoły Policealnej Integracyjnej w Lublinie
630/XXIV/2016 21.12.2016 zamiaru wyłączenia z Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława 

Grabskiego w Lublinie oraz likwidacji Technikum Pocztowo-
Telekomunikacyjnego im. Obrońców Poczty Gdańskiej

631/XXIV/2016 21.12.2016 wyłączenia z Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka 
w Lublinie oraz likwidacji Szkoły Podstawowej nr 49

632/XXIV/2016 21.12.2016 likwidacji Technikum z Oddziałami Integracyjnymi w Lublinie

633/XXIV/2016 21.12.2016 wydatków budżetu miasta, które w 2016 roku nie wygasają 
z upływem roku budżetowego

634/XXIV/2016 21.12.2016 zmiany uchwały nr 596/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 
17 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi 
przedszkoli oraz poradni, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Lublin

635/XXIV/2016 21.12.2016 realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego wykonania 
oświetlonych ciągów pieszo-rowerowych będących 
przedłużeniami ulic: Rąblowskiej i Parczewskiej wraz 
z oświetleniem ulicy Rąblowskiej

636/XXIV/2016 21.12.2016 przystąpienia do projektu partnerskiego i zabezpieczenia 
środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 
2017-2021 na realizację projektu: „CreArt. Sieć miast na 
rzecz twórczości artystycznej” współfinansowanego w ramach 
Komponentu Kultura Programu Kreatywna Europa ze 
środków Komisji Europejskiej

637/XXIV/2016 21.12.2016 zmiany uchwały nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 
19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 
parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin 
oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania

PM

638/XXIV/2016 21.12.2016 nadania nazwy rondu położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Rondo Niezależnego 
Zrzeszenia Studentów

639/XXIV/2016 21.12.2016 wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin położonej w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju

640/XXIV/2016 21.12.2016 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy 
ul. Szańcowej 1/ul. Władysława Kunickiego 112

641/XXIV/2016 21.12.2016 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego 
w budynku przy ul. Łabędziej 19 w Lublinie

642/XXIV/2016 21.12.2016 nieodpłatnego obciążenia służebnością gruntową 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

643/XXIV/2016 21.12.2016 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin



644/XXIV/2016 21.12.2016 wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin

645/XXIV/2016 21.12.2016 zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa 
Lubelskiego dotyczącej wyznaczenia obszaru i granicy 
aglomeracji Lublin

646/XXIV/2016 21.12.2016 zawarcia porozumienia o współpracy Gminy Lublin z Gminą 
Ullensaker (Norwegia) w ramach mikroprojektu - Norweski 
klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii 
w lubelskiej wyspie ciepła

647/XXIV/2016 21.12.2016 nadania statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie PM
648/XXIV/2016 21.12.2016 powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia 

zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach uzupełnia-
jących do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 2016-2019

649/XXIV/2016 21.12.2016 wyboru przewodniczącego komisji doraźnej do dokonania 
zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach 
uzupełniających do Sądu Okręgowego w Lublinie na kadencję 
2016-2019

650/XXIV/2016 21.12.2016 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Lublin na 2017 rok

XXV sesja – 2 lutego 2017 r.
651/XXV/2017 2.02.2017 zamiaru zmiany siedziby Przedszkola nr 4 w Lublinie

652/XXV/2017 2.02.2017 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

653/XXV/2017 2.02.2017 składania wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz innej 
publicznej formy wychowania przedszkolnego

PM

654/XXV/2017 2.02.2017 wyłączenia z Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego 
w Lublinie oraz likwidacji Technikum Pocztowo-
Telekomunikacyjnego im. Obrońców Poczty Gdańskiej

655/XXV/2017 2.02.2017 zmiany siedziby Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych 
im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie

656/XXV/2017 2.02.2017 projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego

657/XXV/2017 2.02.2017 projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych 
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia 
sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych działających 
na terenie miasta Lublin

658/XXV/2017 2.02.2017 zmiany uchwały nr 600/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 
17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 
przez jednostki systemu oświaty funkcjonujące na terenie 
miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne 
inne, niż miasto Lublin

PM

659/XXV/2017 2.02.2017 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

660/XXV/2017 2.02.2017 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą 
nr 470/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r.

661/XXV/2017 2.02.2017 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

662/XXV/2017 2.02.2017 zmieniająca uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin 
z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej



663/XXV/2017 2.02.2017 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I 
w rejonie ulicy Nałęczowskiej

664/XXV/2017 2.02.2017 zatwierdzenia taryf Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów 
i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
na terenie Miasta Lublin na okres od 1 marca 2017 r. 
do 28 lutego 2018 r.

665/XXV/2017 2.02.2017 upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia 
z Wojewodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania 
w roku 2017 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy 
Lublin

666/XXV/2017 2.02.2017 ustalenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew 
i krzewów na rok 2017

PM

667/XXV/2017 2.02.2017 ustanowienia pomników przyrody PM

668/XXV/2017 2.02.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
w pobliżu ul. Wiązowej

669/XXV/2017 2.02.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy 
ul. Bukietowej 7

670/XXV/2017 2.02.2017 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

671/XXV/2017 2.02.2017 wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin

672/XXV/2017 2.02.2017 wydania opinii na lokalizację kasyna gry w Lublinie przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 29

MEDELLA S.A.

673/XXV/2017 2.02.2017 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 56

ZPR S.A.

674/XXV/2017 2.02.2017 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 56

BOOKMACHER 
Sp. z o.o.

XXVI sesja – 2 marca 2017 r.
675/XXVI/2017 2.03.2017 Komitetu społecznego w sprawie wkomponowania w miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - rejon 
Podzamcze - CZĘŚĆ III, terenów Rodzinnych Ogrodów 
Działkowych PODZAMCZE, MŁYNARZ, ROBOTNIK, NASZA 
ZDOBYCZ i ochrony ich w ten sposób przed likwidacją

676/XXVI/2017 2.03.2017 zaskarżenia do sądu administracyjnego Zarządzenia 
zastępczego Wojewody Lubelskiego z dnia 6 lutego 2017 r. 
stwierdzającego wygaśnięcie mandatu Prezydenta Miasta 
Lublin Pana Krzysztofa Żuka

677/XXVI/2017 2.03.2017 zmiany siedziby Przedszkola nr 4 w Lublinie
678/XXVI/2017 2.03.2017 zmiany siedziby XVII Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego 

dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, Niesłyszących, 
Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym 
z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz 
z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi w Lublinie

679/XXVI/2017 2.03.2017 dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego

PM

680/XXVI/2017 2.03.2017 dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 
do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół 
ponadpodstawowych i specjalnych działających na terenie 
miasta Lublin

PM

681/XXVI/2017 2.03.2017 określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem 
szkoły do publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Lublin

PM



682/XXVI/2017 2.03.2017 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

683/XXVI/2017 2.03.2017 zmieniająca uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin 
z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

684/XXVI/2017 2.03.2017 określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej 
Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin

PM

685/XXVI/2017 2.03.2017 określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2017 roku

686/XXVI/2017 2.03.2017 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych 
w mieście Lublin

PM

687/XXVI/2017 2.03.2017 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie 
przy ul. Kowalskiej 5

ESTRADA 
POLSKA Sp. z o.o.

688/XXVI/2017 2.03.2017 wydania opinii na lokalizację kasyna gry w Lublinie 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 29

CASINO Sp. z o.o.

689/XXVI/2017 2.03.2017 nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM adw. Stanisława 
Kalinowskiego

690/XXVI/2017 2.03.2017 nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Grażyny 
Chrostowskiej

691/XXVI/2017 2.03.2017 przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I - 
obszar północno-wschodni w rejonach ulic: Jałowcowej 
i Dożynkowej oraz ulicy Niepodległości

692/XXVI/2017 2.03.2017 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

693/XXVI/2017 2.03.2017 wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w użyczenie 
części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin

694/XXVI/2017 2.03.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

695/XXVI/2017 2.03.2017 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

696/XXVI/2017 2.03.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
w pobliżu ul. Leszczynowej

697/XXVI/2017 2.03.2017 pozbawienia statusu pomnika przyrody PM

698/XXVI/2017 2.03.2017 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lublin 
na 2017 rok

699/XXVI/2017 2.03.2017 zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie PM

700/XXVI/2017 2.03.2017 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

XXVIII sesja – 30 marca 2017 r.
701/XXVIII/2017 30.03.2017 zamiaru wzniesienia Pomnika Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

oraz Żołnierzy Niezłomnych
702/XXVIII/2017 30.03.2017 nadania nazwy mostowi położonemu w granicach 

administracyjnych Miasta Lublin
PM 700-lecia Lublina

703/XXVIII/2017 30.03.2017 ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
innych form wychowania przedszkolnego

PM

704/XXVIII/2017 30.03.2017 wyznaczenia osoby do pełnienia funkcji organów Dzielnicy 
Rury do czasu wyboru tych organów

705/XXVIII/2017 30.03.2017 zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Rury



706/XXVIII/2017 30.03.2017 zmieniająca uchwałę nr 21/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 
23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji 
Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla 
przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic

707/XXVIII/2017 30.03.2017 uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część II w rejonie ulic: 
Jana Pawła II, Granitowa, Berylowa i Kryształowa

708/XXVIII/2017 30.03.2017 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Lublin - część I w rejonie ulicy Majerankowej

PM

709/XXVIII/2017 30.03.2017 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część VI w obszarze 
Cmentarza Komunalnego na Majdanku

PM

710/XXVIII/2017 30.03.2017 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część IVA 
w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

711/XXVIII/2017 30.03.2017 uchylająca uchwałę nr 344/XXXIV/96 Rady Miejskiej w Lublinie 
z dnia 13 czerwca 1996 r. w sprawie zamiany nieruchomości

712/XXVIII/2017 30.03.2017 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Łabędziej 19 w Lublinie

713/XXVIII/2017 30.03.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy 
ul. Energetyków

714/XXVIII/2017 30.03.2017 wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin położonej w Lublinie przy ul. Lwowskiej 14,17

715/XXVIII/2017 30.03.2017 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

716/XXVIII/2017 30.03.2017 wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin

717/XXVIII/2017 30.03.2017 zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
i Budownictwa w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg 
krajowych

718/XXVIII/2017 30.03.2017 zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin, 
w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego 
pochodzenia Pani S.C. i jej męża V.C.

719/XXVIII/2017 30.03.2017 powołania Komisji ds. opiniowania wniosków i typowania 
kandydatów do zawarcia umowy najmu lokali przeznaczonych 
na pracownie twórców

720/XXVIII/2017 30.03.2017 zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 
25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe 
osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane 
przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

PM

721/XXVIII/2017 30.03.2017 sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty 
manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu 
zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego 
w Lublinie

PM

722/XXVIII/2017 30.03.2017 trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych 
z Mieszkańcami Miasta Lublin

PM

723/XXVIII/2017 30.03.2017 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonej 
przy ul. Bronowickiej 3

724/XXVIII/2017 30.03.2017 zamiaru budowy pomnika Wielkiego Hetmana Koronnego 
Stanisława Żółkiewskiego w Lublinie

725/XXVIII/2017 30.03.2017 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin



XXIX sesja – 27 kwietnia 2017 r.
726/XXIX/2017 27.04.2017 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
727/XXIX/2017 27.04.2017 zmieniająca uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin 

z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

728/XXIX/2017 27.04.2017 określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające 
zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane 
w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych 
prowadzonych przez Gminę Lublin oraz dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

PM

729/XXIX/2017 27.04.2017 ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu 
rekrutacyjnym do publicznych placówek zapewniających 
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 
poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych przez 
Miasto Lublin

PM

730/XXIX/2017 27.04.2017 wyrażenia zgody na zamianę lokalu użytkowego stanowiącego 
własność Gminy Lublin położonego w Lublinie w budynku 
przy ul. Piekarskiej --- na lokal mieszkalny stanowiący 
własność osoby fizycznej oznaczony numerem -- położony 
w Lublinie w budynku przy ul. Piekarskiej ---

731/XXIX/2017 27.04.2017 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

732/XXIX/2017 27.04.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 
w Lublinie przy ul. Jutrzenki 2a stanowiącej własność Gminy 
Lublin

733/XXIX/2017 27.04.2017 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

734/XXIX/2017 27.04.2017 zmieniająca uchwałę nr 388/XVII/2004 Rady Miasta Lublin 
z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie utworzenia przez Gminę 
Miasto Lublin jednoosobowej spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie i objęcia w niej 
udziałów pokrytych wkładem niepieniężnym

735/XXIX/2017 27.04.2017 Programu Rewitalizacji dla Lublina na lata 2017-2023

736/XXIX/2017 27.04.2017 przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program szczepień 
ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) 
dla 12 letnich mieszkanek Lublina w latach 2017-2020”

737/XXIX/2017 27.04.2017 przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program 
profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla 
uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin”

738/XXIX/2017 27.04.2017 przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyki 
zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych 
przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat 
na lata 2017-2019”

739/XXIX/2017 27.04.2017 przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program 
profilaktyczny chorób zakaźnych w zakresie szczepień 
ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia”

XXX sesja – 18 maja 2017 r.
740/XXX/2017 18.05.2017 nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach 

administracyjnych miasta Lublin
PM arch. T. Witkowskiego

741/XXX/2017 18.05.2017 nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Leonarda 
Zub-Zdanowicza

742/XXX/2017 18.05.2017 zmiany uchwały nr 810/XXXII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 
27 czerwca 2013 r. w sprawie 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



743/XXX/2017 18.05.2017 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego 
powierzenia Związkowi Komunalnemu Gmin Ziemi 
Lubartowskiej zadania własnego Gminy Lublin w zakresie 
budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych

744/XXX/2017 18.05.2017 przyjęcia do realizacji Aktualizacji planu gospodarki 
niskoemisyjnej dla miasta Lublin

745/XXX/2017 18.05.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
przy ul. Tatarskiej 6

746/XXX/2017 18.05.2017 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego 
w budynku przy ul. Rynek 14 w Lublinie

747/XXX/2017 18.05.2017 wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin usytuowanej przy 
ul. Składowej 24 w Lublinie

748/XXX/2017 18.05.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
przy ul. Morawian 3, ul. Sławin 24

749/XXX/2017 18.05.2017 wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy 
ul. Świętoduskiej

750/XXX/2017 18.05.2017 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

751/XXX/2017 18.05.2017 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 na 
realizację projektu pt. "Staż w Niemczech szansą zawodową 
dla lubelskiego technika"

752/XXX/2017 18.05.2017 określenia terenu działania publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez 
miasto Lublin

753/XXX/2017 18.05.2017 zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg 
gminnych

PM

754/XXX/2017 18.05.2017 przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych 
dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 
2017-2020

755/XXX/2017 18.05.2017 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

756/XXX/2017 18.05.2017 zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej
XXXI sesja – 26 czerwca 2017 r.

757/XXXI/2017 26.06.2017 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania 
budżetu za 2016 rok

758/XXXI/2017 26.06.2017 absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2016 rok

759/XXXI/2017 26.06.2017 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

760/XXXI/2017 26.06.2017 zmieniająca uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin 
z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

761/XXXI/2017 26.06.2017 zmieniająca uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin 
z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych 
rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe

762/XXXI/2017 26.06.2017 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2020 
oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu 
pt. AREA 21 „Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego 
w 21 wieku” [Baltic Smart City Areas for the 21st Century]



763/XXXI/2017 26.06.2017 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2020 
oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu 
pt. ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu [Product 
Validation in Health]

764/XXXI/2017 26.06.2017 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na lata 2018-2019 na realizację projektu 
pn. „Zintegrowana ochrona różnorodności przyrodniczej 
w wybranych dolinach i wąwozach miasta Lublin wraz 
z możliwością zwiększenia terenów zielonych”

765/XXXI/2017 26.06.2017 realizacji i finansowania przez Gminę Lublin projektu 
pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej 
części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego 
komunikacji aglomeracyjnej”, częściowo usytuowanego 
na terenie Powiatu Lubelskiego (Gminy Niemce)

766/XXXI/2017 26.06.2017 zmiany uchwały nr 685/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 
2 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku

767/XXXI/2017 26.06.2017 upoważnienia Dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej 
w Lublinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej w zakresie stosowania ulg w spłacie
niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 
publicznoprawnym, stanowiących dochody Gminy Lublin

PM

768/XXXI/2017 26.06.2017 przyjęcia „Programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 
Lublin obowiązującego w latach 2017-2022”

PM

769/XXXI/2017 26.06.2017 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 22.07.2017 r. 
do 21.07.2018 r.

770/XXXI/2017 26.06.2017 pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej nr 106666L - 
ul. Słodowej poprzez wyłączenie z użytkowania

PM

771/XXXI/2017 26.06.2017 pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej nr 106425L - 
ul. Plac Litewski poprzez wyłączenie z użytkowania

PM

772/XXXI/2017 26.06.2017 pozbawienia kategorii części drogi powiatowej nr 2357L - 
ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od Placu Króla 
Władysława Łokietka do ul. 3 Maja poprzez wyłączenie 
z użytkowania

PM

773/XXXI/2017 26.06.2017 nadania nazw ulicom położonym w granicach administra-
cyjnych miasta Lublin

PM Czerwcowa, Sierpniowa

774/XXXI/2017 26.06.2017 zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 
miasta Lublin

PM Aleksandra Szymańskiego 
na Skrytą

775/XXXI/2017 26.06.2017 zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 
miasta Lublin

PM Michała Wójtowicza 
na Emila Czaplińskiego

776/XXXI/2017 26.06.2017 zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 
miasta Lublin

PM odcinek Lucyny Herc 
na Anny Walentynowicz

777/XXXI/2017 26.06.2017 zmiany nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 
miasta Lublin

PM odcinek Lucyny Herc 
na Hanki Ordonówny

778/XXXI/2017 26.06.2017 wyrażenia zgody na objęcie Specjalną Strefą Ekonomiczną 
EURO-PARK MIELEC gruntów położonych na terenie miasta 
Lublin

779/XXXI/2017 26.06.2017 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Lublin – część IV – dla pięciu wybranych obszarów, 
położonych w pobliżu: ul. Mełgiewskiej (obszar nr 1 i 5), 
ul. Zawieprzyckiej (obszar nr 2), ul. J. Kasprowicza (obszar 
nr 3), ul. H. Dziubińskiej (obszar nr 4)

PM



780/XXXI/2017 26.06.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie 
ulic: Nowy Świat i Wojenna

781/XXXI/2017 26.06.2017 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania 
na rzecz Gminy Lublin części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność osoby fizycznej położonej przy 
ul. Rumiankowej 33 w Lublinie

782/XXXI/2017 26.06.2017 wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz osoby 
fizycznej położonych przy ul. Rumiankowej 33 oraz w pobliżu 
ul. Rumiankowej w Lublinie

783/XXXI/2017 26.06.2017 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Towarowej 19 w Lublinie

784/XXXI/2017 26.06.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy 
ul. Spokojnej 10 {ul. Czechowskiej 12}; {ul. Gawareckich 1}; 
{ul. Lubomelskiej}

785/XXXI/2017 26.06.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Lublin położonych na 
obszarze Gminy Wólka

786/XXXI/2017 26.06.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin 
w nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Niecałej 6a

787/XXXI/2017 26.06.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie
przy ul. Morwowej 7 / ul. Nałęczowskiej 20-22

788/XXXI/2017 26.06.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
przy Alei Spółdzielczości Pracy 63

789/XXXI/2017 26.06.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Domu Zakonnego 
Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca 
Jezusa z siedzibą w Lublinie nieruchomości położonej 
w Lublinie przy ul. Mieczysława Romanowskiego 4 / Anny 
Henryki Pustowójtówny 1

790/XXXI/2017 26.06.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

791/XXXI/2017 26.06.2017 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

792/XXXI/2017 26.06.2017 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

793/XXXI/2017 26.06.2017 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 363/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 
grudnia 2015 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki 
sportowe

794/XXXI/2017 26.06.2017 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania 
jej statutu

PM

795/XXXI/2017 26.06.2017 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 oraz 
wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu 
pt. „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy”

796/XXXI/2017 26.06.2017 skargi na działanie Dyrektora Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania 
i organizacji ruchu

797/XXXI/2017 26.06.2017 skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora 
MOPR w Lublinie

798/XXXI/2017 26.06.2017 skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego 
nadzoru nad Zarządem Dróg i Mostów oraz Strażą Miejską



799/XXXI/2017 26.06.2017 skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego 
nadzoru nad Biurem Miejskiego Architekta Zieleni, Wydziałem 
Ochrony Środowiska, Wydziałem Planowania oraz Straży 
Miejskiej Gminy Lublin

800/XXXI/2017 26.06.2017 skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wydawania 
zarządzeń i nakazów niezgodnie ze Statutem Dzielnicy 
Bronowice

801/XXXI/2017 26.06.2017 skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w sprawie 
wymaganego stroju na lekcje wychowania fizycznego

XXXII sesja – 7 września 2017 r.
802/XXXII/2017 7.09.2017 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

803/XXXII/2017 7.09.2017 zmieniająca uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin 
z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

804/XXXII/2017 7.09.2017 skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 
dotyczącej organizacji rekolekcji adwentowych

805/XXXII/2017 7.09.2017 skargi na działanie Dyrektora MOPR w Lublinie
806/XXXII/2017 7.09.2017 zmieniająca uchwałę nr 51/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 

24 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji 
w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy 
Lublin Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie

807/XXXII/2017 7.09.2017 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2019 na 
realizację projektu pt. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia 
rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego 
w Hiszpanii” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój

808/XXXII/2017 7.09.2017 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2019 
na realizację projektu pt. „Współpraca w zakresie kształcenia 
zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” w ramach 
Programu Erasmus+

809/XXXII/2017 7.09.2017 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2020 na 
realizację projektu pt. „Fun, authentic, simple and trustworthy” 
w ramach Programu Erasmus+

810/XXXII/2017 7.09.2017 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2019 
oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu 
pt. „Społeczna Europa 2020”

811/XXXII/2017 7.09.2017 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2017-2020 
oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu 
pt. „AMOR - Autonomuous mobile robot”

812/XXXII/2017 7.09.2017 nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława 
Konarskiego

813/XXXII/2017 7.09.2017 nadania statutu Szkole Podstawowej nr 5 im. Króla 
Władysława Łokietka

814/XXXII/2017 7.09.2017 nadania statutu Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II

815/XXXII/2017 7.09.2017 nadania statutu Szkole Podstawowej nr 16 im. Fryderyka 
Chopina

816/XXXII/2017 7.09.2017 nadania statutu Szkole Podstawowej nr 18 im. Macieja Rataja

817/XXXII/2017 7.09.2017 nadania statutu Szkole Podstawowej nr 19 im. Józefa 
Czechowicza

818/XXXII/2017 7.09.2017 nadania statutu Szkole Podstawowej nr 33 im. 27. Wołyńskiej 
Dywizji Piechoty Armii Krajowej



819/XXXII/2017 7.09.2017 nadania statutu Szkole Podstawowej nr 57 im. Jana 
Kochanowskiego

820/XXXII/2017 7.09.2017 nadania statutu XXIX Liceum Ogólnokształcącemu 
im. cc. mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”

821/XXXII/2017 7.09.2017 nadania statutu XXX Liceum Ogólnokształcącemu im. księdza 
Jana Twardowskiego

822/XXXII/2017 7.09.2017 utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie 
Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty” i nadania 
jej statutu

PM

823/XXXII/2017 7.09.2017 nadania nazwy rondu położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Rotmistrza Witolda 
Pileckiego

824/XXXII/2017 7.09.2017 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część III w rejonie ulic: 
T. Szeligowskiego, K. Jaczewskiego, B. Prusa, Północnej 
oraz al. Kompozytorów Polskich

PM

825/XXXII/2017 7.09.2017 zaliczenia sięgaczy ulicy Hiacyntowej do kategorii dróg 
gminnych i ustalenia przebiegu ulicy

PM

826/XXXII/2017 7.09.2017 zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg 
gminnych

PM

827/XXXII/2017 7.09.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej 
w Lublinie przy ul. Balladyny 10

828/XXXII/2017 7.09.2017 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego 
w budynku przy ul. Lubartowskiej 24 w Lublinie

829/XXXII/2017 7.09.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
przy ul. Jana Lisa 6, ul. Wandy Papiewskiej 1, ul. Wiktora 
Ziółkowskiego 2

830/XXXII/2017 7.09.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy 
ul. Lubartowskiej 4d

831/XXXII/2017 7.09.2017 wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin

832/XXXII/2017 7.09.2017 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

833/XXXII/2017 7.09.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodka 
Leczenia Uzależnień w Lublinie

PM

834/XXXII/2017 7.09.2017 zmiany uchwały nr 685/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 
2 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku

835/XXXII/2017 7.09.2017 wyrażenia zgody na realizację projektu pt. Centrum Zdrowia 
współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju w ramach programu GOSPOSTRATEG
oraz na zawarcie umowy konsorcjum w ramach projektu 
pt. Centrum Zdrowia

836/XXXII/2017 7.09.2017 realizacji i finansowania przez Gminę Głusk inwestycji 
drogowej dotyczącej rozbudowy drogi gminnej nr 112440L 
oraz budowy oświetlenia drogowego w miejscowości 
Wilczopole poprawiającej dostępność linii komunikacji 
miejskiej nr 73 i 16 będącej elementem projektu pn.: „Mobilny 
LOF”, częściowo usytuowanej na terenie Gminy Lublin



837/XXXII/2017 7.09.2017 zamiaru przeniesienia Pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu 
Litewskiego w Lublinie na cmentarz wojskowo-komunalny 
przy ul. Białej w Lublinie oraz budowy na Placu Litewskim, 
w miejscu przeniesionego Pomnika, Pomnika Nieznanego 
Żołnierza w formie nawiązującej do Pomnika z okresu 
międzywojennego

838/XXXII/2017 7.09.2017 wyrażenia zgody na przeniesienie Pomnika Nieznanego 
Żołnierza z Placu Litewskiego w Lublinie na cmentarz 
wojskowo-komunalny przy ul. Białej w Lublinie i budowę 
na Placu Litewskim, w miejscu przeniesionego pomnika,
Pomnika Nieznanego Żołnierza w formie nawiązującej 
do Pomnika z okresu międzywojennego

839/XXXII/2017 7.09.2017 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin w roku 2017 i 2019 
oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu 
pt. „Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem”

840/XXXII/2017 7.09.2017 skargi na Dyrektora Centrum Kultury w Lublinie w sprawie 
wyboru oferty na wykonanie pokazu sztucznych ogni 
w ramach imprezy SYLWESTER MIEJSKI 2016/2017

841/XXXII/2017 7.09.2017 skargi na Prezydenta Miasta Lublin za brak właściwego 
nadzoru nad tworzeniem projektu Programu Rewitalizacji 
Miasta Lublin na lata 2017-2023

842/XXXII/2017 7.09.2017 stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Lublin do 
rozpatrzenia skargi i przekazania jej według właściwości

843/XXXII/2017 7.09.2017 zamiaru wzniesienia na terenie Miasta Lublin w dzielnicy 
Zemborzyce pomnika „Mieszkańcy Zemborzyc w hołdzie 
Tadeuszowi Kościuszce”

844/XXXII/2017 7.09.2017 zamiaru wzniesienia pomnika „Solidarności Polsko-
Węgierskiej 56” w Lublinie

XXXIII sesja – 12 października 2017 r.
845/XXXIII/2017 12.10.2017 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
846/XXXIII/2017 12.10.2017 zmieniająca uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin 

z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

847/XXXIII/2017 12.10.2017 dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód 
budżetu gminy Lublin instrumentem płatniczym

PM

848/XXXIII/2017 12.10.2017 określenia wzorów informacji w sprawie podatku od nierucho-
mości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz deklaracji na 
podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

PM

849/XXXIII/2017 12.10.2017 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

850/XXXIII/2017 12.10.2017 określenia wysokości rocznych stawek podatku od nierucho-
mości na 2018 rok

PM

851/XXXIII/2017 12.10.2017 wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości PM
852/XXXIII/2017 12.10.2017 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 

finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 na 
realizację projektu pt. "YouBrand - Storytelling and Pitching 
for Start-ups" („Twoja Marka - prezentacja dobrych praktyk 
dla początkujących”)

853/XXXIII/2017 12.10.2017 zawarcia partnerstwa w ramach wspólnej realizacji projektu 
„E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, 
kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej”

854/XXXIII/2017 12.10.2017 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 2018 roku

PM



855/XXXIII/2017 12.10.2017 nabywania na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości 
położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji 
drogowych

856/XXXIII/2017 12.10.2017 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

857/XXXIII/2017 12.10.2017 wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin położonej w Lublinie przy ul. Przyjaźni

858/XXXIII/2017 12.10.2017 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

859/XXXIII/2017 12.10.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
przy ul. Leszka Czarnego 1

860/XXXIII/2017 12.10.2017 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-
wschodni dla obszarów: A – położonego w rejonie ulic 
Goździkowej i Kosynierów, G - położonego w rejonie ulicy 
Jagodowej, I – położonego w rejonie ulicy Brzozowej

PM

861/XXXIII/2017 12.10.2017 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-
wschodni dla obszarów: C – położonego w rejonie ulicy 
Konwaliowej i Dożynkowej oraz D - położonego w rejonie ulic 
Dożynkowej i Narcyzowej

PM

862/XXXIII/2017 12.10.2017 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-
wschodni dla obszarów: L – położonego w rejonie 
ul. Magnoliowej oraz S - położonego w rejonie Al. W. Andersa 
i ul. M. Koryznowej

PM

863/XXXIII/2017 12.10.2017 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-
wschodni dla obszarów: M – położonego w rejonie ulicy 
Mariańskiej, N - położonego w rejonie ulicy J. Pankiewicza, 
O – położonego w rejonie ulicy M. Koryznowej i J. Pankie-
wicza, dla obszaru P – położonego w rejonie ulicy Narcyzowej

PM

864/XXXIII/2017 12.10.2017 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-
wschodni dla obszarów: H – położonego w rejonie ulicy 
Nagietkowej oraz F - położonego w rejonie ulicy Bluszczowej

PM

865/XXXIII/2017 12.10.2017 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-
wschodni dla obszarów: B – położonego w rejonie 
Al. Spółdzielczości Pracy oraz E - położonego w rejonie ulic 
Dożynkowej i K. Bielskiego

PM

866/XXXIII/2017 12.10.2017 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-
wschodni dla obszarów: J – położonego w rejonie ulicy 
Ustronie, K - położonego w rejonie ulic Trześniowskiej 
i Kminkowej, R – położonego w rejonie ulicy Z. Zagrobskiej

PM

867/XXXIII/2017 12.10.2017 określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 
Komitetu Rewitalizacji Miasta Lublin

868/XXXIII/2017 12.10.2017 zmieniająca uchwałę nr 735/XXIX/2017 Rady Miasta Lublin 
z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Programu Rewitalizacji 
dla Lublina na lata 2017-2023

869/XXXIII/2017 12.10.2017 wyrażenia zgody na wzniesienie na terenie Miasta Lublin 
w Dzielnicy Zemborzyce pomnika „Mieszkańcy Zemborzyc 
w hołdzie Tadeuszowi Kościuszce”

870/XXXIII/2017 12.10.2017 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy 
ul. Grodzkiej 30

ESTRADA 
POLSKA Sp. z o.o.



871/XXXIII/2017 12.10.2017 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 
na rok akademicki 2017/2018

872/XXXIII/2017 12.10.2017 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 wolon-
tariacie na rok 2018

PM

873/XXXIII/2017 12.10.2017 powołania Komisji ds. Statutów Jednostek Pomocniczych

874/XXXIII/2017 12.10.2017 wyboru przewodniczącego Komisji ds. Statutów Jednostek 
Pomocniczych

875/XXXIII/2017 12.10.2017 zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia 
nadzorczego Wojewody Lubelskiego

876/XXXIII/2017 12.10.2017 nadania nazwy alei położonej w granicach administracyjnych 
miasta Lublin

PM aleja Stanisława 
Jasińskiego

XXXIV sesja – 10 listopada 2017 r.
877/XXXIV/2017 10.11.2017 zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 

25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe 
osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane 
przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 

PM

XXXVI sesja – 16 listopada 2017 r.
878/XXXVI/2017 16.11.2017 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

879/XXXVI/2017 16.11.2017 zmieniająca uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin 
z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

880/XXXVI/2017 16.11.2017 wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania 
finansowego Gminy Lublin za 2017 rok i za 2018 rok

881/XXXVI/2017 16.11.2017 zmiany uchwały nr 595/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin 
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi 
organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych 
Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych

882/XXXVI/2017 16.11.2017 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 29

ZPR S.A.

883/XXXVI/2017 16.11.2017 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy 
ul. Narutowicza 58/60

ZPR S.A.

884/XXXVI/2017 16.11.2017 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy 
ul. Narutowicza 58/60

CASINO Sp. z o.o.

885/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego 
w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Jana 
Kochanowskiego w Lublinie

886/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Juliusza 
Słowackiego w Lublinie

887/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Adama 
Mickiewicza w Lublinie

888/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 im. Romualda 
Traugutta w Lublinie



889/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego 
w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 
im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie

890/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza 
w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 
im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

891/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleolog 
w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 11 
im. Stanisławy Filipiny Paleolog w Lublinie

892/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki 
w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 14 
im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

893/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego 
w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 17 
im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego w Lublinie

894/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego 
w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 20 
im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie

895/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 21 im. Królowej Jadwigi 
w Lublinie

896/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 22 im. Bolesława Prusa w Lublinie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 22 im. Bolesława Prusa 
w Lublinie

897/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 23 im. Olimpijczyków Polskich 
w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 23 
im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie

898/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny 
w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 24 
im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie

899/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 25 im. Władysława Broniewskiego 
w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 25 
im. Władysława Broniewskiego w Lublinie

900/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 27 im. Marii Montessori 
w Lublinie

901/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie

902/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 29 im. Adama Mickiewicza 
w Lublinie

903/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego 
w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 30 im. Króla 
Kazimierza Wielkiego w Lublinie



904/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 31 im. Lotników 
Polskich w Lublinie

905/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Pamięci Majdanka w Lublinie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci 
Majdanka w Lublinie

906/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 34 
im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie

907/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza 
w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 38 
im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

908/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 
Szkół nr 8 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 39 
im. Szarych Szeregów w Lublinie

909/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 40 im. Leona Kruczkowskiego 
w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 40 
im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie

910/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 42 im. Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie

911/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 43 
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie

912/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 44 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 44 w Lublinie

913/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 45 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 45 w Lublinie

914/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego 
w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 46 im. Króla 
Jana III Sobieskiego w Lublinie

915/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 
Szkół nr 9 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 47 
im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie

916/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 48 im. Józefa 
Piłsudskiego w Lublinie

917/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 
Szkół nr 7 w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 50 
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia 
w Lublinie

918/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

919/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie 
w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 52 im. Marii Konopnickiej 
w Lublinie



920/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 3 w Lublinie w Branżową Szkołę 
Budownictwa I stopnia nr 1 w Lublinie

921/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 8 w Lublinie w Branżową Szkołę 
Budownictwa I stopnia nr 2 w Lublinie

922/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 2 w Lublinie w Branżową Szkołę 
Elektroniczną I stopnia w Lublinie

923/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 7 w Lublinie w Branżową Szkołę 
Elektryczną I stopnia w Lublinie

924/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 4 w Lublinie w Branżową Szkołę 
Gastronomiczną I stopnia w Lublinie

925/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 6 w Lublinie w Branżową Szkołę 
Handlową I stopnia w Lublinie

926/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 1 w Lublinie w Branżową Szkołę 
Mechaniczną I stopnia w Lublinie

927/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 9 w Lublinie w Branżową Szkołę 
Samochodową I stopnia w Lublinie

928/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 10 w Lublinie w Branżową Szkołę 
Spożywczą I stopnia w Lublinie

929/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 16 w Lublinie w Branżową Szkołę 
Transportowo-Komunikacyjną I stopnia w Lublinie

930/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 12 w Lublinie w Branżową Szkołę 
Usługową I stopnia nr 1 w Lublinie

931/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 17 w Lublinie w Branżową Szkołę 
Wielozawodową I stopnia nr 1 w Lublinie

932/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 1 w Lublinie 
w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 1 w Lublinie

933/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 2 w Lublinie 
w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 2 w Lublinie

934/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 3 w Lublinie 
w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 3 w Lublinie

935/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 4 w Lublinie 
w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 4 w Lublinie

936/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 5 w Lublinie 
w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 5 w Lublinie

937/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 6 w Lublinie 
w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 6 w Lublinie

938/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 7 w Lublinie 
w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 7 w Lublinie



939/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 8 w Lublinie
w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 8 w Lublinie

940/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej nr 9 w Lublinie 
w ponadpodstawową Szkołę Policealną nr 9 w Lublinie

941/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 
w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla 
Dorosłych nr 1 w Lublinie

942/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 
w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla 
Dorosłych nr 2 w Lublinie

943/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 
w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla 
Dorosłych nr 3 w Lublinie

944/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
ponadgimnazjalnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 4 
w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną dla 
Dorosłych nr 4 w Lublinie

945/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu 
Szkół nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 im. Janusza Korczaka 
w Lublinie

946/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 53 dla Dzieci 
Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym 
i Znacznym w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
Specjalną nr 53 dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo 
w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie

947/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 54 dla Dzieci Słabo Widzących w 
Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 54 
w Lublinie

948/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej nr 55 dla Dzieci Niesłyszących i Słabo 
Słyszących w Lublinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
nr 55 dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Lublinie

949/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 56 w Lublinie w 
ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną nr 56 w Lublinie

950/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 13 Specjalnej dla Uczniów Niesłyszących i Słabo 
Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, 
z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim, z Autyzmem, 
w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełno-sprawnościami 
Sprzężonymi w Lublinie w Branżową Szkołę Usługową Specjalną 
I stopnia nr 2 w Lublinie

951/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 15 Specjalnej dla Uczniów z Upośledzeniem 
w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie 
w Branżową Szkołę Wielozawodową Specjalną I stopnia nr 2 
dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim 
im. Marii Grzegorzewskiej w Lublinie

952/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej 
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla Uczniów 
z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym 
i Znacznym w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Specjalną 
Przysposabiającą do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem 
Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym w Lublinie



953/XXXVI/2017 16.11.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej 
Szkoły Policealnej Specjalnej nr 11 dla Uczniów Niesłyszących, 
Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełno-
sprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym 
z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężo-
nymi w Lublinie w ponadpodstawową Szkołę Policealną 
Specjalną nr 11 w Lublinie

954/XXXVI/2017 16.11.2017 zmiany uchwały nr 485/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 
19 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie miasta Lublin

PM

955/XXXVI/2017 16.11.2017 zmiany uchwały nr 488/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 
19 maja 2016 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

956/XXXVI/2017 16.11.2017 zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie PM
957/XXXVI/2017 16.11.2017 zmieniająca uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin 

z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specja-
listycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 
pobierania

PM

958/XXXVI/2017 16.11.2017 zmiany uchwały nr 685/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 
2 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku

959/XXXVI/2017 16.11.2017 wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin położonej w Lublinie w pobliżu ul. Inżynierskiej

960/XXXVI/2017 16.11.2017 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin
961/XXXVI/2017 16.11.2017 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 

za trwały zarząd

962/XXXVI/2017 16.11.2017 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin 

963/XXXVI/2017 16.11.2017 wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Lipowej 1

964/XXXVI/2017 16.11.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
przy ul. Franciszka Stefczyka 10

965/XXXVI/2017 16.11.2017 zbycia przez Gminę Lublin udziału w prawie własności do 
lokalu mieszkalnego

966/XXXVI/2017 16.11.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
przy ul. Władysława Orkana

967/XXXVI/2017 16.11.2017 nieodpłatnego obciążenia służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin

968/XXXVI/2017 16.11.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI 
w obszarze położonym pomiędzy ul. Zemborzycką 
a ul. Abramowicką

969/XXXVI/2017 16.11.2017 uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji 
Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie na lata 2018-2023”



970/XXXVI/2017 16.11.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu 
ul. Łagiewnickiej

971/XXXVI/2017 16.11.2017 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego 
(aportu) do Spółki: Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
„NOWY DOM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Lublinie

972/XXXVI/2017 16.11.2017 zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej

XXXVII sesja – 5 grudnia 2017 r.
973/XXXVII/2017 5.12.2017 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2018 r.

XXXVIII sesja – 21 grudnia 2017 r.
974/XXXVIII/2017 21.12.2017 uchwały budżetowej na 2018 rok

975/XXXVIII/2017 21.12.2017 wieloletniej prognozy finansowej
976/XXXVIII/2017 21.12.2017 zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

977/XXXVIII/2017 21.12.2017 zmieniająca uchwałę nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin 
z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

978/XXXVIII/2017 21.12.2017 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu 
miasta Lublin oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty 
funkcjonujące na terenie miasta Lublin prowadzone przez 
osoby fizyczne lub prawne inne, niż miasto Lublin

PM

979/XXXVIII/2017 21.12.2017 zamiaru przekształcenia Bursy Szkolnej nr 6, wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie w internat

980/XXXVIII/2017 21.12.2017 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

981/XXXVIII/2017 21.12.2017 zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie PM
982/XXXVIII/2017 21.12.2017 stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe PM

983/XXXVIII/2017 21.12.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej 
w Lublinie przy ul. Słupian

984/XXXVIII/2017 21.12.2017 wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz osoby 
fizycznej położonych w Lublinie w pobl. ul. Klemensa Junoszy 
oraz ul. Klemensa Junoszy 17

985/XXXVIII/2017 21.12.2017 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Poniatowskiego 4 w Lublinie

986/XXXVIII/2017 21.12.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
przy ul. Józefa Franczaka „Lalka”

987/XXXVIII/2017 21.12.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej 
w Lublinie przy ul. Szczytowej 11

988/XXXVIII/2017 21.12.2017 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy 
ul. 3 Maja 4 / ul. I Armii Wojska Polskiego 2

989/XXXVIII/2017 21.12.2017 wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin
990/XXXVIII/2017 21.12.2017 oddania w najem na czas nieoznaczony części nieruchomości 

Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Podwale 3a

991/XXXVIII/2017 21.12.2017 wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w użyczenie 
części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin



992/XXXVIII/2017 21.12.2017 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

993/XXXVIII/2017 21.12.2017 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych 
z tytułu trwałego zarządu nieruchomością

994/XXXVIII/2017 21.12.2017 wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz spółki 
handlowej położonych w Lublinie w rejonie ulic: Królowej 
Bony, Władysława Jagiełły oraz Al. Wincentego Witosa

995/XXXVIII/2017 21.12.2017 ustanowienia pomników przyrody PM
996/XXXVIII/2017 21.12.2017 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część III 
w rejonie ulic: T. Szeligowskiego, K. Jaczewskiego, B. Prusa, 
Północnej oraz al. Kompozytorów Polskich

997/XXXVIII/2017 21.12.2017 przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I - 
obszar północno-wschodni dla obszarów: A - położonego 
w rejonie ulic Goździkowej i Kosynierów, G - położonego 
w rejonie ulicy Jagodowej, B - położonego w rejonie 
Al. Spółdzielczości Pracy oraz E - położonego w rejonie ulic 
Dożynkowej i K. Bielskiego, H - położonego w rejonie ulicy 
Nagietkowej oraz F - położonego w rejonie ulicy Bluszczowej, 
J - położonego w rejonie ulicy Ustronie, K - położonego 
w rejonie ulic Trześniowskiej i Kminkowej, R - położonego 
w rejonie ulicy Z. Zagrobskiej, L - położonego w rejonie 
ul. Magnoliowej oraz S - położonego w rejonie Al. W. Andersa 
i ul. M. Koryznowej

998/XXXVIII/2017 21.12.2017 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI 
w rejonie ulicy Zemborzyckiej oraz zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI H

999/XXXVIII/2017 21.12.2017 przystąpienia Miasta Lublin do realizacji Miejskiego Planu 
Adaptacji do zmian klimatu

1000/XXXVIII/2017 21.12.2017 przystąpienia do wspólnego prowadzenia instytucji kultury 
pn. Muzeum Lubelskie w Lublinie

1001/XXXVIII/2017 21.12.2017 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Lublin na 2018 rok

1002/XXXVIII/2017 21.12.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących 
komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji 
Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej

XXXIX sesja – 25 stycznia 2018 r.
1003/XXXIX/2018 25.01.2018 realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 

ulicy Bernarda Wapowskiego na odcinku: Jana Samsonowicza 
- Ignacego Domeyki wraz z oświetleniem, ciągami pieszymi 
i kanalizacją deszczową

1004/XXXIX/2018 25.01.2018 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
1005/XXXIX/2018 25.01.2018 zmieniająca uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin 

z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

1006/XXXIX/2018 25.01.2018 zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

1007/XXXIX/2018 25.01.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji z budżetu miasta Lublin oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie 
miasta Lublin prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne 
inne, niż miasto Lublin

PM

1008/XXXIX/2018 25.01.2018 nadania Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie PM



1009/XXXIX/2018 25.01.2018 ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Lublin przedszkoli, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz 
innych form wychowania przedszkolnego

PM

1010/XXXIX/2018 25.01.2018 projektu zmiany uchwały nr 679/XXVI/2017 Rady Miasta 
Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci 
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

1011/XXXIX/2018 25.01.2018 zmieniająca uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjali-
styczne 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

1012/XXXIX/2018 25.01.2018 zmieniająca uchwałę nr 872/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin 
z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uchwalenia 
programu współpracy Gminy Lublin z organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na rok 2018

PM

1013/XXXIX/2018 25.01.2018 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 
miasta Lublin

PM Plebańska

1014/XXXIX/2018 25.01.2018 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 
miasta Lublin

PM przedłużenie 
ul. Zelwerowicza

1015/XXXIX/2018 25.01.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej 
w Lublinie przy ul. Hetmańskiej

1016/XXXIX/2018 25.01.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lublin położonej w Lublinie w pobliżu 
Al. Tysiąclecia

1017/XXXIX/2018 25.01.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
przy ul. Wilczej

1018/XXXIX/2018 25.01.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
przy ul. Kasztelańskiej

1019/XXXIX/2018 25.01.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Peowiaków 11 w Lublinie

1020/XXXIX/2018 25.01.2018 ustanowienia na rzecz Skarbu Państwa - Powiatowego 
Inspektoratu Weterynarii w Lublinie prawa użytkowania 
nieruchomości położonej w Lublinie przy Alei Spółdzielczości 
Pracy 3 oraz nieruchomości położonej w Lublinie przy 
ul. Bazylianówka 6

1021/XXXIX/2018 25.01.2018 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

1022/XXXIX/2018 25.01.2018 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

1023/XXXIX/2018 25.01.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy 
ul. Białkowska Góra 5/ul. Niska 2

1024/XXXIX/2018 25.01.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część I w rejonie ulicy 
Nałęczowskiej

PM

1025/XXXIX/2018 25.01.2018 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

     Obwieszczenia w sprawie:

1/XXXIX/2018 25.01.2018 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu

PM



2/XXXIX/2018 25.01.2018 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania 
statutu Ośrodka Leczenia Uzależnień w Lublinie

PM

3/XXXIX/2018 25.01.2018 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia 
jednostki organizacyjnej Gminy Lublin pod nazwą Straż 
Miejska Miasta Lublin

PM

XL sesja – 22 lutego 2018 r.
1026/XL/2018 22.02.2018 wyrażenia zgody na wzniesienie na terenie Miasta Lublin 

Pomnika upamiętniającego postać „proboszcza Majdanka” - 
bł. ks. Emiliana Kowcza

1027/XL/2018 22.02.2018 wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego 
(aportu) do Lubelskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

1028/XL/2018 22.02.2018 zmiany uchwały nr 679/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin 
z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

PM

1029/XL/2018 22.02.2018 upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia z Woje-
wodą Lubelskim porozumień dotyczących utrzymania w roku 
2018 grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Lublin

1030/XL/2018 22.02.2018 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin
1031/XL/2018 22.02.2018 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 

części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

1032/XL/2018 22.02.2018 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za 
trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin

1033/XL/2018 22.02.2018 nieodpłatnego obciążenia służebnością gruntową 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin

1034/XL/2018 22.02.2018 wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości 
położonej w Lublinie przy ul. Łabędziej służebnością gruntową 
na rzecz Skarbu Państwa

1035/XL/2018 22.02.2018 wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania 
na rzecz Gminy Lublin nieruchomości położonej w Lublinie
przy ul. Niecałej 1 / ul. Radziwiłłowskiej 9

1036/XL/2018 22.02.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej 
w Lublinie przy ul. Zgodnej 9a

1037/XL/2018 22.02.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Kresowej 9 w Lublinie

1038/XL/2018 22.02.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów Gminy Lublin 
w nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Staszica 8 
w Lublinie

1039/XL/2018 22.02.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Grodzkiej 5a w Lublinie

1040/XL/2018 22.02.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy Al. Józefa Piłsudskiego 17 w Lublinie

1041/XL/2018 22.02.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w 
budynku przy ul. Droga Męczenników Majdanka 34 w Lublinie

1042/XL/2018 22.02.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
gruntowej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej 
w Lublinie przy ul. Mierniczej

1043/XL/2018 22.02.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 39 w Lublinie

1044/XL/2018 22.02.2018 wynajmu nieruchomości Gminy Lublin, położonych w Wólce 
Rokickiej i Rokitnie



1045/XL/2018 22.02.2018 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin 
na 2018 rok

1046/XL/2018 22.02.2018 zmieniająca uchwałę nr 288/X/2015 Rady Miasta Lublin 
z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji

PM

1047/XL/2018 22.02.2018 określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej 
Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin

PM

1048/XL/2018 22.02.2018 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy 
ul. Kowalskiej 5

ZPR S.A.

1049/XL/2018 22.02.2018 wprowadzenia Lubelskiej Karty Mieszkańca z wykorzystaniem 
nowego systemu biletu elektronicznego komunikacji 
aglomeracyjnej, opracowywanego i wdrażanego przez Gminę 
Lublin w ramach projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji 
zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu 
biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”

1050/XL/2018 22.02.2018 skargi na Prezydenta Miasta Lublin, dotyczącej złego stanu 
technicznego parkingu przy ul. Pocztowej

     Obwieszczenia w sprawie:
4/XL/2018 22.02.2018 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin
PM

5/XL/2018 22.02.2018 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały 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 nieru-
chomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PM

6/XL/2018 22.02.2018 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia 
organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków

PM

7/XL/2018 22.02.2018 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta Lublin 
w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości 
wynagrodzenia za inkaso

PM

8/XL/2018 22.02.2018 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu 
Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie

PM

9/XL/2018 22.02.2018 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie „Planu 
zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego 
dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina 
Lublin zawarła porozumienie w zakresie organizacji  
publicznego transportu zbiorowego”

PM

10/XL/2018 22.02.2018 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia 
strefy płatnego parkowania na drogach publicznych 
na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój 
i sposobu ich pobierania

PM

11/XL/2018 22.02.2018 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości  
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych,  
których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie  
miasta Lublin

PM

XLI sesja – 22 marca 2018 r.
1051/XLI/2018 22.03.2018 nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Księdzu 

Infułatowi Grzegorzowi Pawłowskiemu

1052/XLI/2018 22.03.2018 rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 
uchwałą nr 851/XXXVI/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 
29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lublin



1053/XLI/2018 22.03.2018 zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin
w ramach repatriacji obywateli Kazachstanu polskiego 
pochodzenia Pana S.C. i jego żony Pani T.C.

1054/XLI/2018 22.03.2018 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
1055/XLI/2018 22.03.2018 zmieniająca uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin 

z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

1056/XLI/2018 22.03.2018 emisji obligacji komunalnych Gminy Lublin oraz określenia 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

1057/XLI/2018 22.03.2018 określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza 
się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 roku

1058/XLI/2018 22.03.2018 uchwalenia Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie PM
1059/XLI/2018 22.03.2018 przekształcenia Bursy Szkolnej nr 6, wchodzącej w skład 

Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie, w internat

1060/XLI/2018 22.03.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
położonych w Lublinie przy ul. Władysława Kunickiego 106 
oraz ul. Słodowej

1061/XLI/2018 22.03.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
w pobliżu ul. Zdrowej

1062/XLI/2018 22.03.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
przy ul. Kruszynowej

1063/XLI/2018 22.03.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali użytkowych 
stanowiących własność Gminy Lublin usytuowanych 
w budynkach przy ul. Lwowskiej 12 oraz ul. Hutniczej 10b 
w Lublinie

1064/XLI/2018 22.03.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

1065/XLI/2018 22.03.2018 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem 
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

1066/XLI/2018 22.03.2018 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin
1067/XLI/2018 22.03.2018 zmiany statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka 

Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
PM

1068/XLI/2018 22.03.2018 zmiany statutu instytucji kultury pn. Zespół Pieśni i Tańca 
„Lublin” im. Wandy Kaniorowej

PM

1069/XLI/2018 22.03.2018 określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym 
się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze 
miasta Lublin

PM

1070/XLI/2018 22.03.2018 zmiany nazwy odcinka ulicy położonej w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM odcinek  Bernardyńskiej 
na Jana Gilasa

1071/XLI/2018 22.03.2018 podziału Miasta Lublin na okręgi wyborcze PM

1072/XLI/2018 22.03.2018 zmieniająca uchwałę nr 1045/XL/2018 w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin 
na 2018 rok

PM

1073/XLI/2018 22.03.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-
wschodni dla obszarów: C – położonego w rejonie ulicy 
Konwaliowej i Dożynkowej oraz D - położonego w rejonie 
ulic Dożynkowej i Narcyzowej

PM



1074/XLI/2018 22.03.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-
wschodni dla obszaru I – położonego w rejonie ulicy 
Brzozowej

PM

1075/XLI/2018 22.03.2018 przyjęcia Planu Mobilności Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego na lata 2017-2025

1076/XLI/2018 22.03.2018 wprowadzenia Regulaminu korzystania z placu Litewskiego 
w Lublinie

PM

1077/XLI/2018 22.03.2018 wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin położonych w Lublinie przy ul. Wyżynnej

1078/XLI/2018 22.03.2018 zmieniająca uchwałę nr 493/XIX/2016 Rady Miasta Lublin 
z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zamiaru wzniesienia 
na terenie Miasta Lublin pomnika ofiar komunizmu w latach 
1917-1989

     Obwieszczenia w sprawie:
12/XLI/2018 22.03.2018 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze,z wyłączeniem specjalisty-
cznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychiczny- 
mi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowite-
go zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

PM

13/XLI/2018 22.03.2018 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłat za usługi  
przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego 
zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie

PM

XLII sesja – 17 kwietnia 2018 r. (nadzwyczajna) 
1079/XLII/2018 17.04.2018 podziału Miasta Lublin na stałe obwody głosowania oraz 

ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych

PM

XLIII sesja – 26 kwietnia 2018 r.
1080/XLIII/2018 26.04.2018 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin
1081/XLIII/2018 26.04.2018 skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin polegającą 

na braku nadzoru nad nieruchomościami należącymi do 
Gminy Lublin

1082/XLIII/2018 26.04.2018 zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 
Lublin

1083/XLIII/2018 26.04.2018 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

1084/XLIII/2018 26.04.2018 zmieniająca uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin 
z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

1085/XLIII/2018 26.04.2018 zmieniająca uchwałę nr 1172/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin
z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych 
rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe

1086/XLIII/2018 26.04.2018 określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 
nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 
pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych, doradców zawodowych, z wyjątkiem 
nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 
poszczególnych zajęć w formie zaocznej w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin

PM

1087/XLIII/2018 26.04.2018 wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji 
rządowej dotyczącego programu kompleksowego wsparcia
dla rodzin „Za życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji 
zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-
opiekuńczego na obszarze powiatu oraz doposażenie 
placówki pełniącej funkcje tego ośrodka



1088/XLIII/2018 26.04.2018 nadania nazwy rondu położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM rondo Światowych 
Dni Młodzieży 2016

1089/XLIII/2018 26.04.2018 nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM skwer ks. prałata 
Stanisława Roga

1090/XLIII/2018 26.04.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy ul. Jana 
Śniadeckiego

1091/XLIII/2018 26.04.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
zabudowanej stanowiącej własność Gminy Lublin położonej
w Lublinie przy ul. Zielonej

1092/XLIII/2018 26.04.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej
w Lublinie przy ul. Bursaki 14 stanowiącej własność Gminy 
Lublin

1093/XLIII/2018 26.04.2018 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

1094/XLIII/2018 26.04.2018 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonej
w Lublinie przy ul. Marii Koryznowej 3 / ul. Trześniowskiej

1095/XLIII/2018 26.04.2018 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin
1096/XLIII/2018 26.04.2018 wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin 

położonej przy ul. Krakowskie Przedmieście

1097/XLIII/2018 26.04.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym części nieruchomości Gminy Lublin 
położonej przy ul. Snopkowskiej 2 w Lublinie

1098/XLIII/2018 26.04.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 39 w Lublinie

1099/XLIII/2018 26.04.2018 określenia wykazu kąpielisk znajdujących się na terenie 
Gminy Lublin

PM

1100/XLIII/2018 26.04.2018 określenia sezonu kąpielowego na kąpieliskach znajdujących 
się na terenie Gminy Lublin

PM

     Obwieszczenie w sprawie:
14/XLIII/2018 26.04.2018 ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania  

statutu instytucji kultury pn. Miejska Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

PM

XLIV sesja – 24 maja 2018 r.
1101/XLIV/2018 24.05.2018 wyrażenia zgody na wzniesienie na terenie Miasta Lublin

pomnika upamiętniającego postać ks. Idziego Radziszewskiego

1102/XLIV/2018 24.05.2018 zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie Lubelskiego Lipca 80

1103/XLIV/2018 24.05.2018 zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych na terenie Miasta Lublin oraz ustalenia liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

PM

1104/XLIV/2018 24.05.2018 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
1105/XLIV/2018 24.05.2018 zmieniająca uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin 

z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

1106/XLIV/2018 24.05.2018 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2018 oraz 
wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu pt. 
„INTERCULTURE: International volunteering for city culture”

1107/XLIV/2018 24.05.2018 przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część I - obszar zachodni

1108/XLIV/2018 24.05.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin – część III w rejonie
al. M. Smorawińskiego – część północna

PM



1109/XLIV/2018 24.05.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – część III dla obszaru L – 
położonego w rejonie ul. F. Stefczyka

PM

1110/XLIV/2018 24.05.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – część III dla obszarów: 
A – położonego w rejonie ul. Beskidzkiej, B – położonego
w rejonie ul. Braci Wieniawskich, D – położonego w rejonie
ul. Karpackiej, E – położonego w rejonie al. Kompozytorów
Polskich i ul. Braci Wieniawskich, F – położonego w rejonie
ul. K. Lipińskiego, G – położonego w rejonie ul. Z. Noskowskiego, 
H – położonego w rejonie ul. Oratoryjnej, I – położonego
w rejonie ul. Paryskiej, J – położonego w rejonie ul. Skołuby, 
M – położonego w rejonie ul. W. Żywnego i Żelazowej Woli

PM

1111/XLIV/2018 24.05.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin – część I – obszar wschodni
w rejonie ulic: Dożynkowa - Goździkowa

PM

1112/XLIV/2018 24.05.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin – część II w rejonie ulic 
Jutrzenki i Różanej

PM

1113/XLIV/2018 24.05.2018 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 
miasta Lublin

PM aleja Tadeusza 
Mazowieckiego

1114/XLIV/2018 24.05.2018 nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Władysława 
Bartoszewskiego

1115/XLIV/2018 24.05.2018 zamiaru wzniesienia na terenie Placu Lecha Kaczyńskiego
w Lublinie pomnika Pary Prezydenckiej Marii i Lecha 
Kaczyńskich

1116/XLIV/2018 24.05.2018 zaliczenia ulic położonych w Lublinie do kategorii dróg gminnych PM
1117/XLIV/2018 24.05.2018 zmiany uchwały nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 

15 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość 
i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających 
ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni 
awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (Dziennik 
Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2009 r. Nr 37, poz. 969 
i z 2010 r. Nr 32, poz. 711)

PM

1118/XLIV/2018 24.05.2018 określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację 
zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego 
oraz kryteriów wyboru ofert

PM

1119/XLIV/2018 24.05.2018 zmiany uchwały nr 1008/XXXIX/2018 Rady Miasta Lublin
z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie nadania Statutu 
Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie

PM

1120/XLIV/2018 24.05.2018 utworzenia Żłobka nr 9 w Lublinie przy ul. Aleksandra 
Zelwerowicza 2

1121/XLIV/2018 24.05.2018 wyrażenia zgody trwałemu zarządcy na oddanie w najem 
części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin

1122/XLIV/2018 24.05.2018 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

1123/XLIV/2018 24.05.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie
przy ul. Połabian / ul. Ślężan

1124/XLIV/2018 24.05.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie
przy ul. Słonecznej 19



1125/XLIV/2018 24.05.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie
przy ul. Aleksandra Świętochowskiego

1126/XLIV/2018 24.05.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Hipotecznej 4 w Lublinie

1127/XLIV/2018 24.05.2018 wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Gminy Lublin oraz osób fizycznych 
położonych w Lublinie w rejonie ulic: Prof. Włodzimierza 
Fijałkowskiego, ul. Tadeusza Szeligowskiego oraz ul. Północnej

1128/XLIV/2018 24.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Straży Miejskiej Miasta Lublin oraz zmiany 
uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy 
Lublin pod nazwą Straż Miejska Miasta Lublin oraz uchwalenia 
jej regulaminu

1129/XLIV/2018 24.05.2018 przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyki 
nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół 
podstawowych „Be fit” na lata 2018-2020”

1130/XLIV/2018 24.05.2018 przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program polityki 
zdrowotnej Gminy Lublin na lata 2018-2020 w przedmiocie 
opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz
dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby”

1131/XLIV/2018 24.05.2018 przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyki 
próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół na lata 2018-2020”

1132/XLIV/2018 24.05.2018 powołania Komisji Statutowej
1133/XLIV/2018 24.05.2018 wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowej

1134/XLIV/2018 24.05.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących 
komisji stałych Rady Miasta Lublin, z wyjątkiem Komisji 
Rewizyjnej i Inwentaryzacyjnej

1135/XLIV/2018 24.05.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Kowalskiej 3 w Lublinie

1136/XLIV/2018 24.05.2018 skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta 
Miasta Lublin

1137/XLIV/2018 24.05.2018 zmian w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin

XLVI sesja – 28 czerwca 2018 r.
1138/XLVI/2018 28.06.2018 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin 
z wykonania budżetu za 2017 rok

1139/XLVI/2018 28.06.2018 absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2017 rok
1140/XLVI/2018 28.06.2018 skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie wypłaty 

odszkodowania

1141/XLVI/2018 28.06.2018 zamiaru wzniesienia na terenie Miasta Lublin pomnika 
upamiętniającego braci Bronisława i Janusza Żurakowskich

1142/XLVI/2018 28.06.2018 zmiany imienia Szkoły Podstawowej nr 40 w Lublinie Lubelskiego Lipca 1980

1143/XLVI/2018 28.06.2018 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

1144/XLVI/2018 28.06.2018 ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Prezydenta Miasta 
Lublin

1145/XLVI/2018 28.06.2018 zmieniająca uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin 
z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

1146/XLVI/2018 28.06.2018 zmiany uchwały nr 595/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin 
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi 
organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych 
Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych



1147/XLVI/2018 28.06.2018 zmieniająca uchwałę nr 822/XXXII/2018 Rady Miasta Lublin 
z dnia 7 września 2017 roku w sprawie utworzenia jednostki 
organizacyjnej pod nazwą „Lubelskie Centrum Ekonomiczno-
Administracyjne Oświaty” i nadania jej statutu

1148/XLVI/2018 28.06.2018 przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część II

1149/XLVI/2018 28.06.2018 przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin 
- część IV i IVB

1150/XLVI/2018 28.06.2018 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów 
Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych 
w rejonach dolin rzecznych – rejon Czechówka – CZĘŚĆ I

PM

1151/XLVI/2018 28.06.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin – część II w rejonie ulic: 
W. Orkana, Hetmańska i Szaserów

PM

1152/XLVI/2018 28.06.2018 oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin

1153/XLVI/2018 28.06.2018 nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych 
miasta Lublin

PM Ks. Wincentego 
Granata

1154/XLVI/2018 28.06.2018 nadania nazwy rondu położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM 100-lecia KUL

1155/XLVI/2018 28.06.2018 zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych

1156/XLVI/2018 28.06.2018 pozbawienia kategorii części dróg publicznych gminnych 
poprzez wyłączenie z użytkowania oraz ustalenia ich przebiegu

PM

1157/XLVI/2018 28.06.2018 nabycia na rzecz Gminy Lublin nieruchomości 
przeznaczonych pod realizację projektu: „Zintegrowane 
Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru 
Funkcjonalnego”

1158/XLVI/2018 28.06.2018 nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości 
położonych poza liniami rozgraniczającymi tereny inwestycji 
drogowych

1159/XLVI/2018 28.06.2018 nabycia nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy 
Wyzwolenia 108

1160/XLVI/2018 28.06.2018 zmiany uchwały nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 
marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunika-
cyjnych 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

1161/XLVI/2018 28.06.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Łabędziej 9 w Lublinie

1162/XLVI/2018 28.06.2018 zmiany uchwały nr 1116/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 
24 czerwca 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin

1163/XLVI/2018 28.06.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Lubartowskiej 24 w Lublinie

1164/XLVI/2018 28.06.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie 
przy ul. Kłosowej/ul. Mieczykowej

1165/XLVI/2018 28.06.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 39 w Lublinie



1166/XLVI/2018 28.06.2018 wydzierżawienia nieruchomości będącej w użytkowaniu 
wieczystym Gminy Lublin położonej w Lublinie przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 40

1167/XLVI/2018 28.06.2018 zmieniająca uchwałę nr 756/XXX/2013 Rady Miasta Lublin 
z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wydzierżawienia 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących
własność Gminy Lublin na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. w Lublinie

1168/XLVI/2018 28.06.2018 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonej 
w Lublinie przy ul. Puławskiej 40

1169/XLVI/2018 28.06.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej 
w Lublinie przy ul. Ceramicznej 9 stanowiącej własność 
Gminy Lublin

1170/XLVI/2018 28.06.2018 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

1171/XLVI/2018 28.06.2018 zmieniająca uchwałę nr 772/XXXI/2013 Rady Miasta Lublin 
z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie wydzierżawienia w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Lublin położonej w Wólce Rokickiej gm. Lubartów

1172/XLVI/2018 28.06.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie 
w rejonie ul. Puławskiej oraz Al. generała Władysława 
Sikorskiego

1173/XLVI/2018 28.06.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie 
przy Al. generała Władysława Sikorskiego

1174/XLVI/2018 28.06.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Jezuickiej 4 w Lublinie

1175/XLVI/2018 28.06.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Motorowej 2 w Lublinie

1176/XLVI/2018 28.06.2018 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, 
dzierżawę albo użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin

1177/XLVI/2018 28.06.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
położonych w Lublinie przy al. Jana Długosza oraz 
ul. Stanisława Leszczyńskiego

1178/XLVI/2018 28.06.2018 zmiany uchwały nr 228/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. 
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin

PM

1179/XLVI/2018 28.06.2018 przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lublin"

1180/XLVI/2018 28.06.2018 zmieniająca uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 
21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci 
w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej 
wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od 
ponoszenia tych opłat

PM

1181/XLVI/2018 28.06.2018 zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie PM
1182/XLVI/2018 28.06.2018 zmieniająca uchwałę nr 21/II/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 

23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji 
Wyborczej na VII kadencję Rady Miasta Lublin dla 
przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic

1183/XLVI/2018 28.06.2018 oddelegowania radnych Rady Miasta Lublin do składu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

1184/XLVI/2018 28.06.2018 przystąpienia Gminy Lublin do stowarzyszenia Leading Cities

1185/XLVI/2018 28.06.2018 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu

PM



1186/XLVI/2018 28.06.2018 wzniesienia na terenie Miasta Lublin pomnika 
upamiętniającego braci Bronisława i Janusza Żurakowskich

1187/XLVI/2018 28.06.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
położonego w budynku przy ul. Skibińskiej 21 w Lublinie

1188/XLVI/2018 28.06.2018 zmieniająca uchwałę nr 873/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin 
z dnia 12 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji 
ds. Statutów Jednostek Pomocniczych

XLVII sesja – 6 września 2018 r.
1189/XLVII/2018 6.09.2018 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

1190/XLVII/2018 6.09.2018 zmieniająca uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin 
z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

1191/XLVII/2018 6.09.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, 
Obszar B – rejon ulic: Nałęczowskiej, Wojciechowskiej, Bliskiej

PM

1192/XLVII/2018 6.09.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, 
Obszar C – rejon ulicy Wojciechowskiej

PM

1193/XLVII/2018 6.09.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, 
Obszar E – rejon ulicy Aksini

PM

1194/XLVII/2018 6.09.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, 
Obszar F – rejon ulic: Judyma i Wertera

PM

1195/XLVII/2018 6.09.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, 
Obszar G – rejon ulicy Kmicica

PM

1196/XLVII/2018 6.09.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, 
Obszar H – rejon ulic: Zagłoby, al. Kraśnicka

PM

1197/XLVII/2018 6.09.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, 
Obszar I – rejon ulicy Lędzian

PM

1198/XLVII/2018 6.09.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, 
Obszar K – rejon ulic: Powstania Styczniowego i Wojciechowskiej

PM

1199/XLVII/2018 6.09.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, 
Obszar M – rejon ulicy Raszyńskiej

PM

1200/XLVII/2018 6.09.2018 uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin część I – obszar zachodni, 
Obszar P – rejon ulicy Farmaceutycznej

PM

1201/XLVII/2018 6.09.2018 nabycia na rzecz Gminy Lublin prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości przeznaczonej na realizację 
projektu: „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów 
przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu 
dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”

1202/XLVII/2018 6.09.2018 nadania nazwy wąwozowi położonemu w granicach 
administracyjnych miasta Lublin

PM Modesta 
Sękowskiego

1203/XLVII/2018 6.09.2018 zmieniająca uchwałę nr 1079/XLII/2018 Rady Miasta Lublin
z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Lublin
na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, 
granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

PM

1204/XLVII/2018 6.09.2018 utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia 
wyborów do Rady Miasta Lublin, Sejmiku Województwa 
Lubelskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Lublin, 
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

PM



1205/XLVII/2018 6.09.2018 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020
na realizację projektu pt. „Polskie wykształcenie, europejskie 
doświadczenie”

1206/XLVII/2018 6.09.2018 zmiany uchwały nr 1057/XLI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 
22 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku

1207/XLVII/2018 6.09.2018 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na rok 2019 na wykonanie dokumentacji projektowej 
przebudowy i remontu ul. Dożynkowej w Lublinie

1208/XLVII/2018 6.09.2018 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin 
na rok 2019 na przebudowę ul. Samsonowicza w Lublinie

1209/XLVII/2018 6.09.2018 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na 2019 rok na przebudowę boiska przy Szkole 
Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie

1210/XLVII/2018 6.09.2018 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na 2019 rok na wykonanie sygnalizacji świetlnej
na przejściu dla pieszych przy ul. Kunickiego w Lublinie

1211/XLVII/2018 6.09.2018 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na rok 2019 na remont ul. T. Zana na odcinku
od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Filaretów

1212/XLVII/2018 6.09.2018 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na rok 2019 na budowę ul. Kaskadowej w Lublinie

1213/XLVII/2018 6.09.2018 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na lata 2019-2020 na wielobranżową dokumentację 
projektową oraz budowę ul. Berylowej w Lublinie

1214/XLVII/2018 6.09.2018 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na rok 2019 na wykonanie dokumentacji projektowej 
budowy ul. Mackiewicza w Lublinie

1215/XLVII/2018 6.09.2018 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na rok 2019-2020 na wykonanie przebudowy
ul. Pogodnej w Lublinie

1216/XLVII/2018 6.09.2018 zmiany uchwały nr 1038/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 
22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
udziałów Gminy Lublin w nieruchomości zabudowanej 
położonej przy ul. Staszica 8 w Lublinie

1217/XLVII/2018 6.09.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. 1 Maja 20 w Lublinie

1218/XLVII/2018 6.09.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie
przy ul. Dziewanny oraz ul. Dziewanny 35

1219/XLVII/2018 6.09.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej 
w Lublinie przy ul. Słodowej 3

1220/XLVII/2018 6.09.2018 zmieniająca uchwałę nr 1020/XXXIX/2018 Rady Miasta Lublin 
z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia na rzecz 
Skarbu Państwa - Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Lublinie prawa użytkowania nieruchomości położonej
w Lublinie przy alei Spółdzielczości Pracy 3 oraz 
nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Bazylianówka 6

1221/XLVII/2018 6.09.2018 nieodpłatnego obciążenia służebnością przesyłu 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin

1222/XLVII/2018 6.09.2018 wydzierżawienia części nieruchomości Gminy Lublin 
położonych w Lublinie przy ul. Jakubowickiej 5

1223/XLVII/2018 6.09.2018 wydzierżawienia lub wynajmu nieruchomości Gminy Lublin



1224/XLVII/2018 6.09.2018 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

1225/XLVII/2018 6.09.2018 zmieniająca uchwałę 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

PM

1226/XLVII/2018 6.09.2018 wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Lublinie przy
ul. Kowalskiej 5

CASINO Sp. z o.o.

1227/XLVII/2018 6.09.2018 zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę 
partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację 
projektu pt. „Opowiadanie historii"

1228/XLVII/2018 6.09.2018 zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę 
partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację 
projektu pt. „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny"

1229/XLVII/2018 6.09.2018 zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę 
partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację 
projektu pt. „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska 
przyszłość"

1230/XLVII/2018 6.09.2018 zatwierdzenia do realizacji oraz zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020
na realizację projektu pt. „W drodze do rozwoju”

1231/XLVII/2018 6.09.2018 zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę 
partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację 
projektu pt. „Pokochaj życie - działania edukacyjne mające
na celu promowanie osobistego rozwoju"

1232/XLVII/2018 6.09.2018 zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę 
partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację 
projektu pt. „Kreacja i Motywacja"

1233/XLVII/2018 6.09.2018 zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę 
partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację 
projektu pt. „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - 
integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie
pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym
i społecznym"

1234/XLVII/2018 6.09.2018 zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę 
partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację 
projektu pt. „Włącz mnie"

1235/XLVII/2018 6.09.2018 zatwierdzenia do realizacji, wyrażenia zgody na współpracę 
partnerską oraz zabezpieczenia środków finansowych
w budżecie Gminy Lublin na lata 2018-2020 na realizację 
projektu pt. „Zaloguj się w naturę"

1236/XLVII/2018 6.09.2018 przebudowy drogi i rewitalizacji terenów wzdłuż ulic 
Kalinowszczyzna, Białkowska Góra, Sienna, Niska i Tatarska

1237/XLVII/2018 6.09.2018 zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta 
Lublin na rok 2019 na wykonanie dokumentacji projektowej
i budowę ul. Narcyzowej i Nasturcjowej w Lublinie

XLIX sesja – 25 października 2018 r.
1238/XLIX/2018 25.10.2018 skargi na działalność Prezydenta Miasta Lublin
1239/XLIX/2018 25.10.2018 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

1240/XLIX/2018 25.10.2018 zmieniająca uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin 
z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej



1241/XLIX/2018 25.10.2018 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin dla obszarów położonych
w rejonie ulicy Krochmalnej oraz linii kolejowej

PM

1242/XLIX/2018 25.10.2018 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rejonu ulic: Dworcowej, Krochmalnej,
1-go Maja, Al. Zygmuntowskie i Piłsudskiego

PM

1243/XLIX/2018 25.10.2018 uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji, 
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2018-2020 na realizację projektu pt. „Polskie 
wykształcenie, europejskie doświadczenie”

1244/XLIX/2018 25.10.2018 uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia do realizacji
oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na lata 2018-2020 na realizację projektu pt. „W drodze 
do rozwoju”

1245/XLIX/2018 25.10.2018 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na 2019 rok
oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach projektu 
Making-City (energy efficient pathway for the city
transformation: enabling a positive future)

1246/XLIX/2018 25.10.2018 zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków 
finansowych w budżecie Gminy Lublin na rok 2019 w ramach 
dotacji celowej na wsparcie zadań Biura Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych

1247/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody na współpracę partnerską w ramach 
realizacji projektu pt. „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, 
jedność, wolność”

1248/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody na współpracę partnerską w ramach Agendy 
Miejskiej dla UE w temacie: Innowacyjne i odpowiedzialne 
zamówienia publiczne

1249/XLIX/2018 25.10.2018 ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich 
przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości 
kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania 
dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 roku

PM

1250/XLIX/2018 25.10.2018 zmiany uchwały nr 595/XXIII/2016 Rady Miasta Lublin
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi 
organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych 
Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych

1251/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy 
ul. Lawendowej 22

1252/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości 
stanowiących własność Gminy Lublin położonych w Lublinie 
przy ul. Bukietowej, ul. Wiązowej oraz ul. Leszczynowej

1253/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej 
stanowiącej własność Gminy Lublin położonej w Lublinie przy 
ul. Wyzwolenia

1254/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Jagiełły 20 w Lublinie

1255/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej 
położonej w Lublinie w pobliżu ul. Trześniowskiej

1256/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin w nierucho- 
mości zabudowanej położonej w miejscowości Grabniak

1257/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Niecałej 18 w Lublinie

1258/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy Al. Racławickich 22 w Lublinie



1259/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego 
stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku 
przy ul. Krakowskie Przedmieście 53 w Lublinie

1260/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin

PM

1261/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin położonej przy ul. Poturzyńskiej 1 w Lublinie

1262/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za 
trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin 
położonych przy ul. Zbożowej 22a i ul. Zbożowej 22i w Lublinie

1263/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
za trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Lublin położonej przy al. Kraśnickiej 223 w Lublinie

1264/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za 
trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin

1265/XLIX/2018 25.10.2018 wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin

1266/XLIX/2018 25.10.2018 wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem
lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Lublin

1267/XLIX/2018 25.10.2018 zmiany uchwały nr 228/VIII/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Lublin

PM

1268/XLIX/2018 25.10.2018 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 2019

PM

1269/XLIX/2018 25.10.2018 zmieniająca uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin 
z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz 
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

PM

1270/XLIX/2018 25.10.2018 zmiany Statutu Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie PM
1271/XLIX/2018 25.10.2018 projektu zmiany Statutu Miasta Lublin

1272/XLIX/2018 25.10.2018 zmieniająca uchwałę nr 208/XIII/2011 Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Lublin na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
"Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o.

L sesja – 16 listopada 2018 r.
1273/L/2018 16.11.2018 skargi na Prezydenta Miasta Lublin w sprawie braku realizacji 

Uchwały Obywatelskiej nr 675/XXVI/2017 z dnia 2 marca 2017 r. 
przyjętej przez Radę Miasta Lublin oraz ustalenia i wyjaśnienia 
dlaczego nie jest dotychczas uwzględniona i wpisana w proces 
tworzenia nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublina

1274/L/2018 16.11.2018 zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

1275/L/2018 16.11.2018 zmieniająca uchwałę nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin 
z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej

1276/L/2018 16.11.2018 przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta 
Lublin na lata 2018-2022”

1277/L/2018 16.11.2018 zmiany uchwały nr 1057/XLI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 
marca 2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku


