
SPRAWOZDANIE 
Z DZIAŁALNOŚCI DORAŹNEJ KOMISJI RADY MIASTA LUBLIN 

DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

      Doraźna Komisja Rady Miasta Lublin ds. Współpracy Międzynarodowej VIII kadencji
Rady Miasta Lublin została powołana uchwałą nr 253/VII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia
30 maja 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta Lublin ds. Współpracy
Międzynarodowej. Jej członkami zostali Radni: 
1) Robert Derewenda 
2) Piotr Gawryszczak
3) Marcin Jakóbczyk
4) Monika Kwiatkowska
5) Jadwiga Mach
6) Bartosz Margul
7) Anna Ryfka
8) Marta Wcisło
9) Maja Zaborowska
      Na przewodniczącą Komisji wybrano radną Monikę Kwiatkowską - uchwała nr 254/VII/
2019 Rady Miasta Lublin z dnia 30 maja 2019r.  w sprawie wyboru Przewodniczącego
doraźnej  Komisji  Rady  Miasta  Lublin  ds.  Współpracy  Międzynarodowej.  Natomiast  na
pierwszym posiedzeniu Komisji w dniu 2 września 2019r. członkowie Komisji wybrali ze
swego grona Wiceprzewodniczącą Komisji, którą została radna Anna Ryfka. 
      Skład Komisji ulegał zmianie. Jeszcze na sesji 30 maja 2019r. uchwałą nr 268/VII/2019
Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany składu osobowego doraźnej Komisji Rady Miasta
Lublin ds. Współpracy Międzynarodowej Rada Miasta przyjęła rezygnację z członkostwa w
Komisji  następujących  Radnych  RM:  Roberta  Derewendy,  Piotra  Gawryszczaka  oraz
Marcina Jakóbczyka. 
       Do kolejnej zmiany w składzie Komisji doszło w związku z wyborem na Posła na Sejm
RP Pani Marty Wcisło, której mandat Radnej RM wygasł w dn. 13 października 2019r.
Ostatnia zmiana wiązała się z wyborem na członka Komisji Radnego Grzegorza Lubasia -
Uchwała nr nr 479/XI/2019 RM Lublin z dnia 21 listopada 2019r. w sprawie zmiany składu
osobowego doraźnej Komisji Rady Miasta Lublin ds. Współpracy Międzynarodowej.

    Komisja  w okresie swojej  działalności  odbyła w sumie  9  posiedzeń,  z  frekwencją
wynoszącą 94 %. Na swoich posiedzeniach analizowała  i  zapoznawała  się  z  szeroko
pojętą współpracą międzynarodową miasta Lublin. 

      Na pierwszym z posiedzeń w dniu 2 września 2019 roku członkowie Komisji wysłuchali
prezentacji na temat dotychczasowej współpracy międzynarodowej miasta Lublin, w tym
z instytucjami unijnymi i miastami partnerskimi. 

   Na  kolejnym  posiedzeniu  w  dniu  21  października  2019r.  Komisja  zapoznała  się
z informacjami na temat dotychczasowej wpółpracy Lublina z miastami partnerskimi, na
przykładzie miast partnerskich: Nancy i Iwano-Frankiwsk. Szczegółowe informacje w tym
zakresie przedstawiał Komisji Dyrektor Biura – Centrum Współpracy Międzynarodowej UM
Lublin  Pan  Krzysztof  Stanowski,  który  jako  koordynator  współpracy  zagranicznej
realizowanej przez miasto brał aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Komisji. 

     Kolejnym tematem, zrealizowanym na posiedzeniu Komisji w dniu 4 listopada 2019r.
była  współpraca  międzynarodowa  miasta  Lublin  w  obszarze  kultury.  Informacje  w  tej
sprawie przedstawiał Dyrektor Wydziału Kultury UM Lublin Pan Michał Karapuda. Kolejny
temat, dotyczący międzynarodowej współpracy gospodarczej miasta Lublin, realizowanej
przez Wydział Strategii i Przedsiębiorczości UM Lublin został omówiony na posiedzeniu
w dniu 18 listopada 2019r. Szczegółowe informacje w tej sprawie przedstawiali pracownicy
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poszczególnych  referatów  Wydziału  Strategii  i  Przedsiębiorczości,  odpowiedzialni  za
poszczególne sfery międzynarodowej współpracy gospodarczej. 

    Gośćmi  kolejnego  posiedzenia  Komisji,  w  dn.  9  grudnia  2019r.,  na  którym
kontynuowany  był  temat  międzynarodowej  współpracy  gospodarczej,  była  Prezes
Lubelskiego Klubu Biznesu oraz Dyrektor Handlowy Portu Lotniczego Lublin S.A., którzy
przedstawiali  informacje  na  temat  realizowanej  przez  te  podmioty  współpracy
międzynarodowej. 

       Następnie, w dn. 20 stycznia 2020r., Komisja odbyła posiedzenie wyjazdowe, na
którym dokonała wizji lokalnej terenu Lubelskiej Strefy Ekonomicznej oraz na miejscu, w
siedzibie  spółki  Intrograf-Lublin  S.A.,  zapoznała  się  ze  wszystkimi  informacjami
związanymi z powstaniem i funkcjonowaniem Strefy oraz polityką miasta w tym zakresie,
które przedstawiał Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Pan Mariusz Sagan, a
także pracą samej spółki Intrograf-Lublin, które przedstawiał Prezes Zarządu spółki. 

Na  kolejnym  posiedzeniu  w  dn.  24  lutego  2020r.  Komisja  zajęła  się  tematem
międzynarodowej  współpracy  akademickiej,  goszcząc przedstawicieli  lubelskich  uczelni
wyższych,  publicznych  jak  i  prywatnych,  jak  również  pracowników  Wydziału  Strategii
i Przedsiębiorczości, odpowiedzialnych za koordynację tej  współpracy ze strony miasta.
Przedstawiciele  uczelni  mówili  o  tym  jakie  rozwiązania  wprowadzone  przez  miasto
sprzyjają napływowi do Lublina studentów zagranicznych, jakie wynikają z tego korzyści
dla miasta, a co jest nadal utrudnieniem w pozyskiwaniu studentów z innych krajów i co
zniechęca młodych ludzi do studiowania w Lublinie. Omawiali głównie problemy związane
z  trudnościami  z  uzyskaniem  wizy  i  koniecznością  zbyt  długiego  oczekiwania  na  jej
wyrobienie oraz kwestie bezpieczeństwa, gdyż w mieście w dalszym ciągu dochodzi do
wielu przykrych incydentów na tle rasowym.

       Posiedzenie, które się odbyło w dniu 4 maja 2020r., w trybie zdalnym, poświęcone
było  międzynarodowej  współpracy  oświatowej.  Komisja  zapoznała  się  z  regulacjami
prawnymi, na jakich opiera się współpraca międzynarodowa, realizowana przez lubelskie
placówki oświatowe, źródłami jej finansowania oraz programami, w ramach których jest
ona  realizowana.  Wysłuchała  też  informacji  dyrektorów  przykładowych  szkół,  które
aktywnie uczestniczą w programach związanych ze współpracą międzynarodową: Zespołu
Szkół  nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego  dla  Dzieci  i  Młodzieży  Niepełnosprawnej  im.  Prof.  Zofii  Sękowskiej
w Lublinie.

       Ostatnie posiedzenie komisji  odbyło się dn. 14 maja 2020r.  Członkowie Komisji
podsumowali  dotychczasową  pracę  komisji  i  na  podstawie  analizy  wszystkich
zrealizowanych  tematów  posiedzeń  odnieśli  się  do  zaproponowanych  przez
Przewodniczącą Komisji  rekomendacji  do Strategii  Rozwoju Miasta na lata 2020-2030.
Komisja przyjęła wspólnie wypracowane rekomendacje oraz sprawozdanie z działalności
Komisji.

    Przewodnicząca Komisji

   /-/ Monika Kwiatkowska


