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BRM-IV.0031.1.3.2021 Lublin, 24.03.2021 r.

Porządek
V sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

w dniu 24 marca 2021 r., godz. 10.00
Obrady on-line.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Pytania do Prezydenta Miasta Lublin.
 3. Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XV kadencji.
 4. Zapoznanie się i wyrażenie opinii na temat projektów uchwał Rady Miasta Lublin przeka-

zanych na sesję Rady Miasta w dniu 25 marca 2021 r.
 4.1. nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Tomaszowi Grzegorzowi Wójto-

wiczowi (druk nr 1039-1) – projekt grupy radnych
 4.2. nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Księdzu Profesorowi Andrzejowi

Szostkowi (druk nr 1079-1) – projekt grupy radnych;
 4.3. zmiany  uchwały  budżetowej  Miasta  Lublin  na  2021  rok  (druk  nr  1051-1)  oraz

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
1052-1);

 4.4. nadania imienia Przedszkolu nr 3 w Lublinie (druk nr 1058-1), ustalenia kryteriów
wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek za-
pewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miej-
scem stałego zamieszkania prowadzonych przez Miasto Lublin (druk nr 1059-1)
oraz zmiany uchwały nr 363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października
2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzie-
ciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych spra-
wach  w związku  z  realizacją  Programu wspierania  na  terenie  Lublina  edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży (druk nr 1075-1);

 4.5. określenia zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób niepełno-
sprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku (druk nr 1060-1);

 4.6. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lublin do współpracy w ramach Lubel-
skiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Lublin i
pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropoli-
talnego (druk nr 1062-1);

 4.7. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lublin na lata 2021-
2024 (druk nr 1019-1);

 4.8. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2021 rok (druk nr 1064-1);
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 4.9. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usu-
wanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wy-
sokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia po-
jazdu w 2021 roku (druk nr 1057-1);

 4.10. uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr  1156/XLIII/2014  Rady  Miasta  Lublin  z  dnia  4
września 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wnio-
sków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk nr 1076-
1); uchwały zmieniającej uchwałę nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30
marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z
Mieszkańcami Miasta Lublin (druk nr 1077-1) oraz określenia szczegółowego spo-
sobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin lub or-
ganizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejsco-
wego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (druk nr
1078-1).

 5. Podjęcie  uchwały w sprawie  stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnej/Radnego Mło-
dzieżowej Rady Miasta Lublin.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6.1. objęcia honorowym patronatem projektu Szkoła 2.0;
 6.2. zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miasta Lublin.

 7. Sprawozdanie z działalności Prezydium między sesjami.
 8. Sprawozdanie z działalności  między sesjami komisji  tematycznych Młodzieżowej  Rady

Miasta Lublin. 
 9. Wolne wnioski i oświadczenia.
 10. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin

Filip Jastrzębski
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