
Przewodniczący Rady Miasta Lublin
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BRM-II.0002.1.9.2021 Lublin, dnia 21 października 2021 r.

Porządek obrad XXXII sesji Rady Miasta Lublin w dniu 21 października 2021 r. (czwartek)

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

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu XXXI sesji Rady Miasta.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
 5. Informacja o  zrealizowanych  i  zaplanowanych  wyjazdach  w  zagraniczną  podróż  służbową  Prezydenta  Miasta  Lublin

i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 1228-1).
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Lublin o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Rady Miasta Lublin.
 7. Informacja Prezydenta Miasta Lublin o złożonych oświadczeniach majątkowych (druk nr 1218-1).

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 8.1. nadania  imienia Hali  Sportowo-Widowiskowej  Globus zlokalizowanej  przy ulicy  Kazimierza Wielkiego 8 w Lublinie
(druk nr 1217-1) – projekt grupy radnych;

 8.2. ustanowienia roku 2022 w mieście Lublin  – Rokiem Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa
Tysiąclecia (druk nr 1238-1) – projekt grupy radnych;

 8.3. skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów (druk nr 1239-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 8.4. skargi  na  bezczynność  Prezydenta  Miasta  Lublin  w  sprawie  przedłużenia  i  budowy  drogi  łączącej  ul.  Węglarza

z Rumiankową i Trześniowską (druk nr 1240-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 8.5. skargi na działanie Prezydenta Miasta Lublin polegające na odmowie merytorycznego załatwienia ważnych spraw

mieszkańców (druk nr 1241-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
 8.6. petycji  dotyczącej  zmiany nazwy Placu Lecha Kaczyńskiego w Lublinie (druk nr  1242-1)  – projekt  Komisji  Skarg,

Wniosków i Petycji;
 8.7. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 1220-1);
 8.8. uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej

prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 1221-1);
 8.9. udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Michałowo (druk nr 1219-1);

 8.10. określenia wysokości  rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok (druk nr 1222-1);
 8.11. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok (druk nr 1223-1);
 8.12. 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 2022 roku (druk nr 1229-1);
 8.13. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część

II w rejonie ulic: Berylowej i Kwarcowej (druk nr 1248-1);
 8.14. nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 1216-1);
 8.15. sprawozdanie z realizacji  działań w ramach Programu Wspierania Rodziny i  Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej

na Terenie Miasta Lublin w 2020 roku (druk nr 1215-1);
 8.16. zmiany  uchwały  nr  874/XXVII/2021 Rady Miasta  Lublin  z  dnia  25 marca 2021 roku w sprawie  określenia  zadań

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku (druk nr 1235-1);

 8.17. uchwały  zmieniającej  uchwałę nr 462/XI/2019 Rady Miasta Lublin  z dnia 21 listopada 2019 r.  w sprawie nadania
Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Lublinie (druk nr 1224-1);

 8.18. wskazania  przedstawicieli  Rady  Miasta  Lublin  do  składu  Komisji  Stypendialnej  przeprowadzającej  postępowanie
konkursowe dotyczące przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych
studentów oraz doktorantów, zamieszkujących na terenie Miasta Lublin na rok akademicki 2021/2022 (druk nr 1247-1);
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 8.19. informacja Prezydenta Miasta Lublin dotycząca podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności
oraz praca społecznie użyteczna (druk nr 1236-1);

 8.20. 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 2022 (druk nr 1237-1);

 8.21. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lublinie
przy ul. Jana Kasprowicza 9a (druk nr 1225-1);

 8.22. wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy przekazania na rzecz Gminy Lublin części nieruchomości położonej
w Lublinie przy ul. Józefa Sowińskiego (druk nr 1226-1);

 8.23. ustanowienia  na  rzecz  Ośrodka  Leczenia  Uzależnień  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej
w Lublinie  prawa nieodpłatnego  użytkowania  udziału  10743/119700  części  w  nieruchomości  położonej  w  Lublinie
przy Al. Tysiąclecia 5 oraz udziału 53933/260800 części w nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Mieczysława
Karłowicza 1 (druk nr 1227-1);

 8.24. wyrażenia zgody na sprzedaż udziału Gminy Lublin w nieruchomości lokalowej położonej w Lublinie przy ul. Konrada
Wallenroda 2C (druk nr 1230-1);

 8.25. wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  lokali  użytkowych  stanowiących  własność  Gminy  Lublin  usytuowanych
w budynku przy ul. Motorowej 2 w Lublinie (druk nr 1231-1);

 8.26. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Koryznowej 2c w Lublinie
(druk nr 1232-1);

 8.27. wyrażenia  zgody  na  oddanie  w  najem  lokalu  użytkowego  usytuowanego  w  budynku  przy  ul.  Gospodarczej  32
w Lublinie (druk nr 1233-1);

 8.28. wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  części  nieruchomości  gruntowej  stanowiącej  własność  Gminy  Lublin  położonej
w Lublinie w pobl. ul. Narcyzowej (druk nr 1243-1);

 8.29. wydzierżawienia nieruchomości Gminy Lublin (druk nr 1244-1);
 8.30. wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność

Gminy Lublin (druk nr 1245-1);
 8.31. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nad nieruchomością stanowiącą

własność Gminy Lublin położoną przy ul. Kosmonautów 51, 51a w Lublinie (druk nr 1246-1);
 8.32. szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  stypendiów  dla  osób  zajmujących  się  twórczością  artystyczną

i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości (druk nr 1234-1);
 8.33. zamiaru dokonania zmiany statutu  instytucji  kultury  pn.  Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego

w Lublinie (druk nr 1249-1);
 8.34. wyrażenia zgody na przystąpienie do Europa Nostra - europejskiego stowarzyszenia na rzecz ochrony dziedzictwa

kulturowego i  przyrodniczego Europy  z  siedzibą  w Hadze  w Holandii,  na  zasadach członka stowarzyszeniowego
(druk nr 1250-1);

 8.35. przystąpienia Gminy Lublin do projektu partnerskiego pn. „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na
rzecz edukacji” realizowanego w ramach Programu Edukacja i finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 (druk nr 1251-1);

 8.36. stanowisko w sprawie przynależności Polski do Unii Europejskiej (druk nr 1252-1) - projekt grupy radnych;
 8.37. zmiany w składach komisji stałych Rady Miasta Lublin.

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

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

/-/ Jarosław Pakuła
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