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PROTOKÓŁ 
 IV SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA LUBLIN (XV KADENCJI 2020-2021) 

posiedzenie w dniu 22 lutego 2021 r. 
 
 
Obrady IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XV kadencji odbyły się w dniu 
22 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w trybie hybrydowym. 
 
 
W obradach w dniu 22 lutego 2021 r. uczestniczyło 38 radnych, co stanowi 
wymagane quorum. 
 
Lista obecności radnych, stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
 
Posiedzeniu przewodniczyli:  
 
Filip Jastrzębski – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin;  
Aleksandra Borzęcka – Wiceprzewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Lublin; 
Jakub Dwórnik – Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. 
 
 
Porządek obrad przesłany radnym stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
 
1. Otwarcie sesji. 
 
IV sesję Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XV kadencji otworzył Filip Jastrzębski, 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. 
 
 
 
2. Zmiany w porządku obrad. 

 
2.1. Wprowadzono punkty do porządku obrad: 

2.1.1. Podjęcie uchwał w sprawie: 
2.1.1.1. Stwierdzenia wygaszenia mandatu; 
2.1.1.2. Stanowiska Młodzieżowej rady Miasta Lublin w sprawie 

protestu mediów; 
2.2. Wykreślenie punktów z porządku obrad: 

2.2.1. Zmiany statutowe. 
 

Za wprowadzeniem zmian w porządku obrad głosowało 27 radnych, 1 było 
przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. 
 
Zmieniony porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
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3. Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XV 
kadencji. 

 
Za zatwierdzeniem protokołu głosowało 31 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymało się 
od głosu. 
 
 
4. Pytania do prezydenta. 

 
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania Pan Mariusz 
Banach, Ekspert Prezydenta ds. Rozwiązań Systemowych Pani Anna 
Augustyniak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Dzieci i Młodzieży Pani 
Agata Kulińska, Dyrektor Biura Miejskiego Architekta Zabytków Pan Hubert 
Mocnik, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie Pan Grzegorz Malec 
odpowiedzieli na pytania radnych. 

 
 
5. Zapoznanie się i wyrażenie opinii na temat projektów uchwał Rady Miasta 

Lublin przekazanych na sesję Rady Miasta w dniu 25 lutego 2021 r. w 
sprawach: 
 
5.1. zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 1006-1) 

oraz uchwały zmieniającej uchwałę nr 762/XXIV/2020 Rady Miasta Lublin 
z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Miasta Lublin (druk nr 1007-1); 
 
Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinie komisji na temat ww. projektów uchwał. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektów uchwał głosowało 28 radnych, 0 
było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 
 

5.2. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i 
placówkach prowadzonych w 2020 roku przez Gminę Lublin (druk nr 
1011-1) oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w 
art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz 
przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji wymienionych zajęć 
dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pełniących inne 
stanowiska kierownicze, a także nauczycieli, którzy obowiązki 
kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono 
stanowiska kierownicze oraz określenia przypadków w jakich 
nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć 
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, a także warunków i trybu 
tego obniżenia, w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 
Lublin (druk nr 1012-1); 
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Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinie komisji na temat ww. projektów uchwał. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektów uchwał głosowało 26 radnych, 0 
było przeciw, 8 wstrzymało się od głosu. 
 
Intencją Radnego Jakuba Dwórnika było głosowanie ZA. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 
5.3. przyjęcia Programu oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla 

osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2021-2025 (druk 
nr 1031-1); określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej 
Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin (druk nr 
1032-1); przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 
osób stosujących przemoc w rodzinie w Lublinie na lata 2021-2025 (druk 
nr 1033-1); 
 
Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinie komisji na temat ww. projektów uchwał. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektów uchwał głosowało 26 radnych, 0 
było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 
5.4. przyjęcia „Strategii rozwoju elektromobilności w Lublinie” (druk nr 1009-

1); 
 
Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinię komisji na temat ww. projektu uchwały. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 27 radnych, 0 
było przeciw, 1 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
 

5.5. nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych 
miasta Lublin (druk nr 1010-1); 
 
Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinię komisji na temat ww. projektu uchwały. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 23 radnych, 0 
było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
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5.6. uchwalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy 
Lublin w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (druk nr 1020-1); 
 
Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinię komisji na temat ww. projektu uchwały. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 26 radnych, 0 
było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 
5.7. 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 (druk nr 1035-1); 
 
Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinię komisji na temat ww. projektu uchwały. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 25 radnych, 0 
było przeciw, 1 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
5.8. zatwierdzenia do realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w 

budżecie Gminy Lublin na 2021 rok oraz wyrażenia zgody na 
partnerstwo w ramach projektu „CITYTHON – Miejski Hackathon 
związany z mobilnością” (CITYTHON) (druk nr 1036-1); zatwierdzenia do 
realizacji, zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy 
Lublin na 2021 rok oraz wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach 
projektu „Proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną 
inteligencją, monitorujący doświadczania użytkowników i tworzący 
spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności” (AI-powered, 
proactive, TRAvel assistant to self-monitor user’s experience & craft 
personalised travel solutions form promoting WELLbeing – AI TraWell) 
(druk nr 1037-1). 
 
Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinie komisji na temat ww. projektów uchwał. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektów uchwał (5.13. – 5.14.) głosowało 
27 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 
5.9. petycji dotyczącej upamiętnienia postaci Dawida Altera Kurzmanna 

(druk nr 1017-1) – projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji; 
 
Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinię komisji na temat ww. projektu uchwały. 
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Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 21 radnych, 0 
było przeciw, 9 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 
6. Miejski Konserwator Zabytków Pan Hubert Moncik zabrał głos w sprawie 

uchwały 54/III/2021 Młodzieżowej Rady Miasta Lublin z dnia 26 stycznia 2021 
roku w sprawie zmiany założeń tzw. Uchwały Krajobrazowej na terenie 
Miasta Lublin. 
 
 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 
7.1. całkowitej likwidacji prowadzenia sprzedaży biletów u kierowców w 

środkach transportu zbiorowego wykonywanego na zlecenie Zarządu 
Transportu Miejskiego w Lublinie; 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
Radny wnioskodawca Maciej Mocko przedstawił radnym projekt ww. 
uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 4 było przeciw, 5 wstrzymało się 
od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 
7.2. propozycji zmian w Regulaminie przewozu osób i rzeczy środkami 

lokalnego transportu zbiorowego wykonywanego na zlecenie Zarządu 
Transportu Miejskiego w Lublinie dotyczących przewozu rowerów 
środkami komunikacji miejskiej; 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Radny wnioskodawca Maciej Mocko przedstawił radnym projekt ww. 
uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych, 0 było przeciw, 8 wstrzymało się 
od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 
7.3. propozycji uruchomienia przycisków otwierania drzwi przez pasażerów 

w środkach komunikacji miejskiej i ponownego przywrócenia 
funkcjonowania przystanków ,,Na żądanie’’ w sieci lokalnego 
transportu zbiorowego; 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Radny wnioskodawca Maciej Mocko przedstawił radnym projekt ww. 
uchwały. 
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Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, 1 było przeciw, 5 wstrzymało się 
od głosu. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 
7.4. organizacji Turnieju budowlanego w Minecraft - wyjątkowe miejsca 

Lublina; 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Przewodniczący komisji ds. Sportu i Turystyki Jakub Ciężkowski przedstawiła 
radnym projekt ww. uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 24 radnych, 0 było przeciw, 1 wstrzymał się 
od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 
 

7.5. Stwierdzenia wygaszenia mandatu radnego; 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 
 
Sekretarz Rady Kamil Konieczny przedstawił radnym projekt ww. uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 2 było przeciw, 6 wstrzymał się 
od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 
7.6. podjęcia stanowiska Młodzieżowej Rady Miasta Lublin w sprawie 

protestów mediów 
 

Projekt stanowiska stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
 
Wiceprzewodniczący Rady Jakub Dwórnik przedstawił radzie projekt ww. 
stanowiska. 
 
Za podjęciem stanowiska głosowało 20 radnych, 1 było przeciw, 3 wstrzymało 
się od głosu. 
 
Stanowisko stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 
8. Sprawozdanie z działalności Prezydium między sesjami. 

 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin Filip Jastrzębski złożył 
sprawozdanie. 
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9. Zmiany w składach komisji tematycznych Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. 
 
1. Radna Dominika Turowska opuściła komisję ds. opiniowania projektów uchwała 

Rady Miasta Lublin 
 
Za zmianami w komisjach tematycznych głosowało 17 radnych, 3 było przeciw, 
4 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 
10. Sprawozdania z pracy komisji między sesjami. 
 

Przewodniczący komisji złożyli Radzie sprawozdanie z działalności komisji między 
sesjami. 
Protokoły komisji stanowią załącznika do protokołu: 

1) Komisji ds. Kultury - załącznik nr 26. 
2) Komisji ds. Sportu i Turystyki - załącznik nr 27. 
3) Komisji ds. Współpracy Zewnętrznej - załącznik nr 28. 
4) Komisji ds. Ochrony Środowiska i Infrastruktury - załącznik nr 29. 
5) Komisji ds. opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Lublin - załącznik 

nr 30. 
 
 
11. Wolne wnioski i oświadczenia. 

 
1. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. dzieci i młodzieży Pani Agata 

Kulińska złożyła podziękowania za pracę dotyczącą Europejskiej Stolicy 
Młodzieży 2023. 

 
12. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Filip Jastrzębski zamknął IV sesje Młodzieżowej Rady Miasta 
Lublin XV kadencji. 
 
 
 
 

Sekretarz 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

 
 

/ - / Kamil Konieczny 

Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

 
 

/ - / Filip Jastrzębski 
 


