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Protokół 6 posiedzenia  
Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Lublina  

w dniu 15 maja 2019 r. 
 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00, w Sali nr 2, Plac Władysława Łokietka 1. 

 

Posiedzeniu przewodniczyła Zastępczyni Przewodniczącego Zespołu ds. Dzieci i 

Młodzieży, Agata Kulińska. 

Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

 

Porządek przekazany członkom Zespołu stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Ad. 1. Rozpoczęcie. 

Posiedzenie rozpoczęła Zastępczyni Przewodniczący Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży, 

Agata Kulińska. 

 

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

Członkowie Zespołu nie zgłosili zastrzeżeń i propozycji zmian w porządku 

posiedzenia. 

Ad. 3. Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Lublin: 

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Hufca Związku Harcerstwa Polskiego 

Lublin: 

phm. Małgorzata Wyrostek - Komendant Hufca ZHP Lublin, 

phm. Maciej Samczuk - Zastępca Komendanta Hufca ZHP Lublin, 

phm. Małgorzata Góral - Skarbnik Hufca ZHP Lublin, 

phm. Katarzyna Radzikowska - Członkini Komendy Hufca ZHP Lublin ds. 

Kształcenia, 

 

3.1. Prezentacja działalności ZHP Lublin: 

phm Małgorzata Wyrostek, Komendant Hufca ZHP Lublin, przedstawiła obecną 

sytuację hufca, bieżącą działalność oraz planowane projekty realizowane ne terenie 

miasta Lublin.  
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3.2. Propozycje Hufca ZHP Lublin dotyczące współpracy z Zespołem ds. Dzieci 

i Młodzieży oraz miasta Lublin. 

phm Małgorzata Wyrostek, Komendant Hufca ZHP Lublin, zgłosiła chęć współpracy z 

Zespołem ds. Dzieci i Młodzieży, oferując udział w posiedzeniach zespołu, wsparcie w 

realizowanych przez Zespół inicjatywach, w których istotną wartością będzie wiedza i 

doświadczenie i wiedzę harcerzy w pracy z dziećmi i młodzieżą, a także dużą sieć 

kontaktów organizacji harcerskiej.  

 

3.3 Możliwości wsparcia działalności Hufca ZHP Lublin: 

phm. Maciej Samczuk, Zastępca Komendanta Hufca ZHP Lublin, przedstawił sytuację 

lokalową Lubelskiego Hufca, która nie spełnia standardów lokalu przystosowanego do 

pracy z dziećmi i młodzieżą. Jednocześnie zwrócił się z prośbą do członków Zespołu 

o wsparcie w uzyskaniu odpowiedniego lokalu. Zwrócił się również z prośbą o wsparcie 

w uzyskaniu odpowiedniego lokalu nad Zalewem Zemborzyckim na harcówkę oraz 

hangar, którym mógłby zostać przeprowadzony remont i następnie byłby 

przechowywany jacht, pozostający w posiadaniu Hufca ZHP Lublin. 

Obecna na posiedzeniu Jadwiga Mach, zaproponował pomoc w uzyskaniu z zasobów 

miasta odpowiedniego lokalu na działalność harcerską. 

Obecny na posiedzeniu, Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem, Arkadiusz 

Nahuluk, przedstawił „Wytyczne do wynajmowania lokali w trybie bezprzetargowym 

pozostających w zarządzie Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie lokali 

użytkowych i garaży, w tym boksów motocyklowych” na rzecz organizacji pożytku 

publicznego. 

Obecny na posiedzeniu Kierownik Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych Zalew MOSiR 

"Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o., Jarosław Szymański, udzielił informacji na temat 

pozostających w dyspozycji MOSiR lokalach, które mogłyby odpowiadać na potrzeby 

Hufca ZHP Lublin. 

phm. Katarzyna Radzikowska - Członkini Komendy Hufca ZHP Lublin ds. Kształcenia, 

przedstawiła informację o planowanych przez Hufiec działaniach: 

- obchodach 450. rocznicy Unii Lubelskiej oraz XXV Grze Lubelskiej – wraz z prośbą 

o wsparcie organizacyjne Gry, w tym pomoc w znalezieniu sali na spotkanie finałowe 

Gry, 

- udziale reprezentacji Hufca Lublin w 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino – wraz z 

prośbą o wsparcie finansowe na wykonanie materiałów promocyjnych członków 

reprezentacji, 

- projekcie społecznym „Interwencja pasażerska” z prośbą o wsparcie w realizacji 

projektu, w tym zapewnienie pojazdu komunikacji miejskiej, w którym prowadzony 

będzie projekt.  

Zastępczyni Przewodniczącego Zespołu, Agata Kulińska udzieliła informacji na temat 

możliwości wsparcia finansowego realizowanych przez Hufiec projektów, a także na 
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temat wsparcia organizacyjnego Gry Lubelskiej, m. in. poprzez zapewnienie 

bezpłatnego wejścia do kościołów i muzeów. 

Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego, udzielili 

informacji na temat możliwości wykorzystania pojazdów komunikacji miejskiej na 

potrzeby realizacji projektu „Interwencja pasażerska”. 

Obecny na posiedzeniu członek Zespołu, Maksymilian Kuźmicz, zaoferował pomoc w 

wynajęciu auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na potrzeby organizacji Gry 

Lubelskiej. 

 

4. Wybór przedstawicieli Zespołu Dzieci i Młodzieży do komisji konkursowej 

Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego: 

Do składu komisji konkursowej Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego wybrani 

zostali członkowie Zespołu Maksymilian Kuźmicz i Filip Jastrzębski. 

 

5. Informacja z realizacji diagnozy potrzeb dzieci i młodzieży Lublina: 

Zastępczyni Przewodniczącego Zespołu, Agata Kulińska udzieliła informacji na temat 

prac nad diagnozą potrzeb dzieci i młodzieży Lublina. 

 

6. Informacja organizacji wchodzących w skład Zespołu o planowanych 

działaniach: 

Monika Mieleszko, członkini Zespołu oraz przedstawicielka Fundacji Sempre a 

Frente przedstawiła informację na temat Festiwalu Inspiracji, organizowanego w dniu 

20 maja 2019 r. 

 

Ad. 7. Zakończenie posiedzenia: 

Zastępczyni Przewodniczącego Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży, Agata Kulińska, 

zamknęła 6 posiedzenie Zespołu. 

 

Zastępca Prezydenta 
ds. Oświaty i Wychowania 

Mariusz Banach 
(dokument w postaci elektronicznej podpisany 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 
Protokołowała: 

Agata Kulińska 

 


