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BRM-II.0002.1.11.2019 Lublin, dnia 12 grudnia 2019 r.

Porządek obrad XII sesji Rady Miasta Lublin w dniu 19 grudnia 2019 r. (czwartek)

Obrady odbywać się będą w sali im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski 
(Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1), od godz. 900.

1. Otwarcie sesji.
2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
3. Zatwierdzenie protokołu XI sesji Rady Miasta.
4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2020 rok (druk nr 542-1).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 543-1).

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. skargi  na  Prezydenta  Miasta  Lublin  dotyczącej  utrzymania  porządku  na  terenie  miasta  Lublin
(druk nr 562-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

7.2. skargi  z dnia 29 października 2019 r.  na Dyrektora Miejskiej  Biblioteki  Publicznej im.  Hieronima
Łopacińskiego  w  Lublinie  dotyczącej  stanu  technicznego  filii  biblioteki  położonej  przy  ul.  Braci
Wieniawskich (druk nr 563-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;

 7.3. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 556-1);
 7.4. 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 557-1);
 7.5. powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników w wyborach

do Sądu Okręgowego w Lublinie,  Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i  Sądu Rejonowego
Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na kadencję 2020-2023 (druk nr 558-1);

 7.6. wyboru  przewodniczącego  komisji  doraźnej  do  dokonania  zniszczenia  zgłoszeń  kandydatów na
ławników w wyborach do Sądu Okręgowego w Lublinie, Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
i  Sądu  Rejonowego  Lublin-Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku  na  kadencję  2020-2023
(druk nr 559-1);

 7.7. przyjęcia  zadań  z  zakresu  administracji  rządowej  dotyczących  przeprowadzenia  kwalifikacji
wojskowej (druk nr 561-1);

 7.8. przystąpienia do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020
(druk nr 564-1);

 7.9. utworzenia w strukturze Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Dziennego Domu Senior+ oraz
Klubu Senior+ „Centrum  Aktywizacji” (druk nr 567-1);

 7.10. uchwały  zmieniającej  uchwałę  w sprawie  nadania  Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej
Miasta Lublin (druk nr 565-1);

 7.11. uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta
Lublin i nadania jej statutu (druk nr 566-1);

 7.12. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lublin w roku szkolnym 2019/2020 (druk nr 568-1);
 7.13. ustalenia  sieci  prowadzonych  przez  Miasto  Lublin  publicznych  przedszkoli,  oddziałów

przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych (druk nr 569-1);
 7.14. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy

pierwszej  publicznych  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  Gminę  Lublin  dla  kandydatów
zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej (druk nr 571-1);
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 7.15. uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta
Lublin na lata 2019-2033” (druk nr 570-1);

 7.16. nabycia na rzecz Gminy Lublin własności nieruchomości położonych poza liniami rozgraniczającymi
tereny inwestycji drogowych (druk nr 555-1);

 7.17. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 572-1);
 7.18. wyrażenia  zgody  trwałym  zarządcom  na  oddanie  w  najem  lub  użyczenie  części  nieruchomości

stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 573-1);
 7.19. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Eugeniusza Romera 36

stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 574-1);
 7.20. wyrażenia  zgody  na  oddanie  w najem  lokalu  użytkowego  stanowiącego  własność  Gminy  Lublin

usytuowanego w budynku przy ul. Lubartowskiej 24 w Lublinie (druk nr 575-1);
 7.21. wyrażenia  zgody  na  oddanie  w najem  lokalu  użytkowego  stanowiącego  własność  Gminy  Lublin

usytuowanego w budynku przy ul. Głębokiej 8a w Lublinie (druk nr 576-1);
 7.22. wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Lublin  położonych

w Lublinie przy ul. Łęczyńskiej 118 i ul. Emanuela Graffa na rzecz Powiatu Lubelskiego (druk nr 577-1);
 7.23. wyrażenia  zgody  na  oddanie  w najem  lokalu  użytkowego  stanowiącego  własność  Gminy  Lublin

usytuowanego w budynku przy ul. Hutniczej 10c w Lublinie (druk nr 578-1);
 7.24. wyrażenia zgody an sprzedaż udziału Gminy Lublin w nieruchomości gruntowej położonej w Lublinie

przy ul. Abramowickiej 86 (druk nr 579-1);
 7.25. wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego

w budynku przy ul. Puławskiej 11 w Lublinie (druk nr 580-1).

8. Ustalenie terminów posiedzeń Rady Miasta Lublin w 2020 roku.
9. Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta

Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 560-1).
10. Wolne wnioski i informacje radnych oraz Prezydenta Miasta.
11. Zamknięcie obrad.
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/-/ Jarosław Pakuła
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