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

posiedzenie w dniu 24 marca 2021 r. 
 
 
Obrady V sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XV kadencji odbyły się w dniu 
24 marca 2021 r. o godz. 10.00 w trybie hybrydowym. 
 
 
W obradach w dniu 24 marca 2021 r. uczestniczy 36 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. 
 
V 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 uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu; 
 

Za wprowadzeniem zmian w porządku obrad głosowało 26 radnych, 0 było przeciw, 6 
wstrzymało się od głosu. 
 

Zmieniony porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
 
3. Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XV 

kadencji. 
 
Za zatwierdzeniem protokołu głosowało 30 radnych, 0 było przeciw, 0 wstrzymało się 
od głosu. 
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4. Pytania do prezydenta. 
 
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania Pan Mariusz 
Banach, Ekspert Prezydenta ds. Rozwiązań Systemowych Pani Anna 
Augustyniak oraz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Dzieci i Młodzieży 
Pani Agata Kulińska 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. nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Tomaszowi 

Grzegorzowi Wójtowiczowi (druk nr 1039-1) – projekt grupy radnych; 
 
Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinię komisji na temat ww. projektu uchwały. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 31 radnych, 1 
było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

5.2. nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Lublin Księdzu Profesorowi 
Andrzejowi Szostkowi (druk nr 1079-1) – projekt grupy radnych; 
 
Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinię komisji na temat ww. projektu uchwały. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 30 radnych, 0 
było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
 

5.3. 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 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej 
Miasta Lublin (druk nr 1052-1); 
 
Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinie komisji na temat ww. projektów uchwał. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektów uchwał (5.3. – 5.4.) głosowało 29 
radnych, 1 było przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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5.4. nadania imienia Przedszkolu nr 3 w Lublinie (druk nr 1058-1); ustalenia 
kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do 
publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w 
okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania 
prowadzonych przez Miasto Lublin (druk nr 1059-1) zmiany uchwały nr 
363/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie 
określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i 
młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych 
sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina 
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (druk nr 1075-1); 

 
Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinie komisji na temat ww. projektów uchwał. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektów uchwał głosowało 24 radnych, 2 
było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 
5.5. 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 
1060-1); 
 
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, 4 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 
5.6. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Lublin do współpracy w 

ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcia porozumienia 
pomiędzy Gminą Lublin i pozostałymi jednostkami samorządu 
terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (druk nr 1062-1); 
 
Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinię komisji na temat ww. projektu uchwały. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 30 radnych, 0 
było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
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5.7. przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lublin na 
lata 2021-2024 (druk nr 1019-1); 
 
Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinię komisji na temat ww. projektu uchwały. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 30 radnych, 1 
było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 
 

5.8. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Lublin na 2021 rok 
(druk nr 1064-1); 

 
Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinię komisji na temat ww. projektu uchwały. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 30 radnych, 2 
było przeciw, 1 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 
5.9. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 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 2021 roku 
(druk nr 1057-1); 
 
Przewodnicząca komisji ds. Opiniowania uchwał Rady Miasta Lublin Wiktoria 
Krysa przedstawiła opinię komisji na temat ww. projektu uchwały. 
 
Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 21 radnych, 1 
było przeciw, 10 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
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5.10. uchwały zmieniającej uchwałę nr 1156/XLIII/2014 Rady Miasta 
Lublin z dnia 4 września 2014 r. w sprawie określenia trybu i 
szczegółowych kryteriów oceny wniosków 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); określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami pozarządowymi i 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w 
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (druk 
nr 1078-1); 
 
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. – 5.15.) głosowało 
29 radnych, 0 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 
 

6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 
Sekretarz Rady Kamil Konieczny przedstawił radnym projekt ww. uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 25 radnych, 0 było przeciw, 8 wstrzymał się od 
głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 
 
7. Podjęcie uchwały w sprawie objęcia Patronatem projektu „Szkoła 2.0” 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Sekretarz Rady Kamil Konieczny przedstawił radnym projekt ww. uchwały. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 33 radnych, 0 było przeciw, 0 wstrzymał się od 
głosu. 
 
Uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 
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8. Podjęcie uchwał w sprawie poszczególnych zmian statutowych z projektu 
uchwały zmiany Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin: 

 
Projekt uchwały stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 
 

8.1. §1 „Nadaje się brzmienie §1 ust. 7 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin: 
Rada jest  organem nie  związanym  z  żadną  partią polityczną  lub  
ugrupowaniem politycznym.”; 
 
Za przyjęciem zmiany głosowało 20 radnych, 3 było przeciw, 7 wstrzymało się 
od głosu. 

 
 

8.2. §2 „Nadaje  się  brzmienie  §3  ust.  1  Statutu  Młodzieżowej  Rady  Miasta  
Lublin: Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących młodzieży i miasta Lublin, a 
także dotyczących tematów ważnych społecznie.”; 
 
Za przyjęciem zmiany głosowało 18 radnych, 1 było przeciw, 9 wstrzymało się 
od głosu. 

 
 

8.3. §3 „Nadaje się brzmienie §15 ust. 4 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta 
Lublin: Komisja Rewizyjna:  
1)opiniuje wykonanie budżetu oraz dokonuje oceny działalności Prezydium 
na podstawie pracy Prezydium w całej kadencji, liczby wniosków, które 
wpłynęły do Komisji  Rewizyjnej oraz opinii Rady. Komisja może wystąpić o 
opinię Rady w formie  uchwały,  która  jest  podejmowana  na  sesji  Rady.  
Opinia  dotycząca wykonania  budżetu  i  oceny  działalności  Prezydium  w  
całej  kadencji  jest udostępniona Radzie do dnia 30 czerwca każdego roku, 
w którym kończy się kadencja.  
2)może w drodze uchwał przedstawiać opinie dotyczące działalności 
Prezydium i jego członków w trakcie kadencji  
3)przyjmuje i rozpatruje skargi radnych na działania Prezydium.”; 

 
Za przyjęciem zmiany głosowało 17 radnych, 0 było przeciw, 11 wstrzymało 
się od głosu. 

 
 

8.4. §4 „1.Nadaje się brzmienie §16 ust.2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta 
Lublin: Komisje liczą minimum 5 radnych, a maksymalnie 13 radnych 
2.Nadaje się brzmienie §16 ust.3 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin: 
Skład osobowy komisji jest zatwierdzany przez Radę zwykłą większością 
głosów. W przypadku,  gdy liczba kandydatów do komisji jest większa, niż 
liczba maksymalna członków komisji, każda kandydatura jest głosowana 
osobno w głosowaniu jawnym. 
3.§16 ust.4 otrzymuje brzmienie obecnego ust.2. 
4.§16 ust.5 otrzymuje brzmienie obecnego ust. 3 
5.Tworzy się §16 ust.5a i nadaje mu się brzmienie obecnego ust. 3a 
6.Tworzy się §16 ust.6 i nadaje mu się brzmienie obecnego ust. 4 
7.Tworzy się §16 ust. 7 i nadaje mu się następujące brzmienie: Prezydium 
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Rady, po zasięgnięciu opinii Rady może wnioskować o odwołanie komisji, 
jeżeli spotkania jej nie odbyły się przez minimum 2 przerwy między sesjami 
8.Tworzy się §16 ust.8i nadaje mu się brzmienie obecnego ust. 5.”; 

 
Za przyjęciem zmiany głosowało 17 radnych, 4 było przeciw, 8 wstrzymał się 
od głosu. 

 
 

8.5. §5 ”Nadaje się brzmienie §21 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lublin: 
1. Rada odbywa sesje według własnych potrzeb, co najmniej raz w miesiącu 
za wyjątkiem okresu wakacji letnich i ferii zimowych, chyba że Rada wyrazi 
zgodę na zwołanie  posiedzenia  Rady  określając  jej  termin.  Zgoda  
wymaga  formy  uchwały podjętej większością kwalifikowaną 3/5 w składzie 
co najmniej połowy obsadzonego składu Rady na posiedzeniu Rady 
poprzedzającym okres ferii lub wakacji. 
2. Wyjątkiem od sytuacji opisanej w ust. 1 jest zwoływanie Sesji 
Nadzwyczajnej.”; 

 
Za przyjęciem zmiany głosowało 14 radnych, 1 było przeciw, 13 wstrzymał się 
od głosu. 

 
 

8.6. § 6 „Zmienia się brzmienie §26  ust.  2 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta  
Lublin poprzez zastąpienie słowa „wybranego” słowem „obsadzonego”.”; 

 
Za przyjęciem zmiany głosowało 20 radnych, 1 było przeciw, 8 wstrzymało się 
od głosu. 
 
Za podjęciem uchwały głosowało 19 radnych, 1 było przeciw, 8 wstrzymało się 
od głosu. 

 
Uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 
 

9. Sprawozdanie z działalności Prezydium między sesjami. 
 
Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin Filip Jastrzębski złożył 
sprawozdanie. 
 

 
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 20. 
2) Komisji ds. Sportu i Turystyki - załącznik nr 21. 
3) Komisji ds. Współpracy Zewnętrznej - załącznik nr 22. 
4) Komisji ds. Ochrony Środowiska i Infrastruktury - załącznik nr 23. 
5) Komisji ds. Edukacji i Współpracy z Samorządami Uczniowskimi i załącznik 

nr 24. 
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6) Komisji ds. opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Lublin - załącznik 
nr 25. 

 
11. Wolne wnioski i oświadczenia. 

 
 
12. Zamknięcie obrad. 

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

 
 

Sekretarz 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

 
 

Kamil Konieczny 

Przewodniczący 
Młodzieżowej Rady Miasta Lublin 

 
 

Filip Jastrzębski 
 


