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BRM-IV.111.7.2019

Protokół 8 posiedzenia 

Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Lublina 
w dniu 11 września 2019 r.

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.00, w sali nr 24 w Ratuszu.

 
Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Mariusz Banach,
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Wychowania.

Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 
Porządek przekazany członkom Zespołu stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 
Ad. 1. Rozpoczęcie.

Posiedzenie  rozpoczął  Przewodniczący  Zespołu  ds.  Dzieci  i  Młodzieży  Mariusz  Banach,
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Oświaty i Wychowania.

Ad. 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Członkowie Zespołu nie zgłosili zastrzeżeń i propozycji zmian w porządku posiedzenia.

Ad. 3 Podsumowanie działalności Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży w okresie od 
października 2018 r. do września 2019 r..

Członkowie Zespołu zapoznali się i przyjęli protokoły z posiedzeń:

1. w dniu 5 października 2018 r.

2. w dniu 9 listopada 2018 r.

3. w dniu 12 grudnia 2018 r.

4. w dniu 14 stycznia 2019 r.

5. w dniu 7 marca 2019 r.

6. w dniu 15 maja 2019 r.

7. w dniu 25 czerwca 2019 r.

8. w dniu 11 września 2019 r.
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Członkowie Zespołu zapoznali się i przyjęli sprawozdania:

• sprawozdanie kwartalne za okres od 1 października do 31 grudnia 2018 roku – 
sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu;

• sprawozdanie kwartalne za okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku – 
sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu;

• sprawozdanie kwartalne za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku – 
sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu;

Członkowie Zespołu zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z działalności Zespołu oraz 
uzupełnili je o założenia na kolejny rok:

1) organizacja otwartego naboru na członków Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży,

2) nawiązanie ściślejszej współpracy z organizacjami działającymi na rzecz dzieci, 
młodzieży i studentów w Lublinie,

3) konsultacja istotnych dla dzieci, młodzieży i studentów zadań zapisanych w budżecie 
Lublina.

 
Ad. 4. Propozycje zmian w składzie i systemie pracy Zespołu w kolejnym roku.

Członkowie Zespołu ustalili, że na kolejną kadencję zostanie zorganizowany otwarty nabór.
Z dotychczasowego składu, członkami Zespołu spoza Urzędu Miasta pozostaną osoby, które
regularnie i aktywnie uczestniczyły w posiedzeniach. 

Ad. 5. Informacja na temat realizacji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.

Zastępczyni  Przewodniczącego,  Agata  Kulińska,  przedstawiła  informację  z  realizacji
Młodzieżowego  Budżetu  Obywatelskiego  –  kwota,  która  została  rozdysponowana,  kwota,
która pozostała do rozdysponowania, liczba projektów, które dotychczas zostały zrealizowane.

 
Ad. 6. Informacja organizacji wchodzących w skład Zespołu o planowanych działaniach.

Organizacje nie przekazały żadnych informacji.

Ad. 7. Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności zespołu..

Członkowie Zespołu obecni na posiedzeniu jednogłośnie przyjęli roczne sprawozdanie z 
działalności Zespołu.
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Ad. 8. Zakończenie posiedzenia:

Przewodniczący Zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta
ds. Oświaty i Wychowania zamknął 7 posiedzenie Zespołu.

 

Zastępca Prezydenta
ds. Oświaty i Wychowania

Mariusz Banach
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Protokołowała:

Agata Kulińska
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