
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 1650; fax: 81 466 1651
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: rada_miasta@lublin.eu, www.lublin.eu/rada-miasta/

BRM-II.0002.1.5.2019 Lublin, dnia 23 maja 2019 r.

Porządek obrad VII sesji Rady Miasta Lublin w dniu 30 maja 2019 r. (czwartek)

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

1. Otwarcie sesji.
2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
3. Zatwierdzenie protokołów V i VI sesji Rady Miasta.
4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji  Programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018 (druk nr 278-1).

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.1. powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników sądowych (druk nr 276-1);
6.2. remontu ulicy Junoszy w Lublinie (druk nr 291-1) – projekt mieszkańców;
6.3. budowy parkingu u zbiegu ulic Zuchów i Puławskiej w Lublinie działka nr 1 obręb 26 arkusz 3 oraz działka nr 11

obręb 26 arkusz 4 (druk nr 292-1) – projekt mieszkańców;
6.4. remontu i  przebudowy ulicy  Skautów w Lublinie z wykonaniem miejsc postojowych (druk nr  293-1)  – projekt

mieszkańców;
6.5. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 274-1);
6.6. uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 275-1);
6.7. zmiany uchwały nr 822/XXXII/2017 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 (druk nr 277-1);

 6.8. nadania statutu Szkole Policealnej nr 10 w Lublinie (druk nr 283-1);
 6.9. nadania statutu Szkole Policealnej nr 12 w Lublinie (druk nr 284-1);

 6.10. nadania statutu Szkole Policealnej nr 13 w Lublinie (druk nr 285-1);
 6.11. określenia terenu działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez miasto 

Lublin (druk nr 286-1);
 6.12. wyrażenia  zgody  na  przekazanie  podmiotowi  prowadzącemu działalność  gospodarczą  pod  nazwą  NOWA 

POLIGONOWA Sp.  z  o.o.,  na  rzecz  Gminy  Lublin,  kwoty  odpowiadającej  5-letnim  kosztom zapewnienia 
transportu i opieki w czasie przewozu dziecka (druk nr 287-1);

 6.13. wyrażenia  zgody  na  przekazanie  podmiotowi  prowadzącemu  działalność  gospodarczą  pod  nazwą 
PERGOLOWA Sp.  z  o.o.,  na  rzecz  Gminy  Lublin,  kwoty  odpowiadającej  5-letnim  kosztom  zapewnienia 
transportu i opieki w czasie przewozu dziecka (druk nr 288-1);

 6.14. wyrażenia zgody na przekazanie  podmiotowi  prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą ACTIVE 
RESIDENCE Sp. z o.o. Sp. komandytowa, na rzecz Gminy Lublin, kwoty odpowiadającej 5-letnim kosztom 
zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka (druk nr 289-1);

 6.15. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Lublin (druk nr 290-1);
 6.16. opracowania  analizy  zasadności  przystąpienia  do  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Folwarcznej i Uprawnej (druk nr 306-1) – projekt grupy radnych;
 6.17. ustalenia  lokalizacji  inwestycji  mieszkaniowej  i  inwestycji  towarzyszącej  przy  ul.  Relaksowej  w  Lublinie 

(druk nr 294-1);
 6.18. wyrażenia zgody na zamianę części  nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin oraz 

osoby fizycznej położonych w Lublinie przy ul. Morelowej oraz alei Tadeusza Mazowieckiego (druk nr 295-1);
 6.19. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego 

w budynku przy ul. Jezuickiej 4 w Lublinie (druk nr 296-1);
 6.20. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego 

w budynku przy ul. Okopowej 20 w Lublinie (druk nr 297-1);
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 6.21. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokali  użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin położonych 
w budynku przy ul. Grodzkiej 7 w Lublinie (druk nr 298-1);

 6.22. wyrażenia  zgody na przyjęcie  przez Gminę Lublin  darowizny nieruchomości  stanowiącej własność Skarbu 
Państwa położonej w Lublinie przy ul. Władysława Kunickiego 35 oraz ul. Nowy Świat (druk nr 299-1);

 6.23. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Lublin (druk nr 300-1);

 6.24. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin położonych w rejonie Podzamcza (druk nr 301-1);
 6.25. wyrażenia  zgody  na  wydzierżawienie  zabudowanej  nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Lublin 

położonej w Lublinie przy ul. Montażowej 16 (druk nr 302-1);
 6.26. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 303-1);
 6.27. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego (druk nr 282-1);
 6.28. uchwały zmieniającej uchwałę nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 roku w sprawie  

określenia  organizacji  i  trybu  działania  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Lublin  oraz  trybu 
powoływania jej członków (druk nr 279-1);

 6.29. uchwały zmieniającej uchwałę nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu  
Obywatelskiego Miasta Lublin (druk nr 280-1);

 6.30. zawarcia porozumienia z Gminą Spiczyn celem realizacji komunikacji miejskiej na jej obszarze (druk nr 273-1);
 6.31. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Lublin i  Gminą Głusk dotyczącego powierzenia 

zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę (druk nr 281-1);
 6.32. projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta  

Lublin (druk nr 304-1).

7. Informacja  o  zrealizowanych i  zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta
Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 305-1).

8. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
9. Zamknięcie obrad.

Informuję,  że  wersje  elektroniczne  projektów uchwał  oraz  pozostałych  dokumentów dostępne  są  na  stronie
internetowej  Biuletynu  Informacji  Publicznej  Urzędu  Miasta  Lublin  pod  adresem:  www.bip.lublin.eu (ścieżka:  Rada 
Miasta Lublin - VIII kadencja (2018-2023) > Sesje Rady Miasta Lublin > Projekty uchwał - druki > VII sesja 30-05-2019).

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

/-/ Jarosław Pakuła
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