
Protokół z posiedzenia

Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

z dnia 09.12.2015 r.

Miejsce obrad: Urząd Miasta Lublin, ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin

Porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia. 

2) Przyjęcie porządku obrad. 

3) Zaopiniowanie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lublinie na lata 2016-2020. 

4) Zaopiniowanie „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta 

Lublin na lata 2016-2020”.

5) Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania stypendium sportowego za 

wyniki w sporcie. 

6) Wybór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji przyznających nagrody i 

stypendia w zakresie kultury.

7) Sprawy różne. 

Przewodniczący otworzył posiedzenie, powitał  członków Rady oraz zaproszonych gości 

(Agnieszka Zielińska – dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej; Irmina Łakota – aspirant 

Komendy Miejskiej Policji w Lublinie; Dorota Kawa – prokurator z Prokuratury Okręgowej  

w  Lublinie;  Joanna  Olszewska  –  dyrektor  Biura  ds.  Osób  Niepełnosprawnych  Urzędu 

Miasta Lublin) i poddał pod głosowanie porządek obrad. Członkowie Rady jednogłośnie 

przyjęli zaproponowany porządek obrad. Z uwagi na brak wymaganego kworum podczas 

posiedzenia Przewodniczący zaproponował  poddanie omawianych kwestii  również pod 

głosowanie elektroniczne, aby nieobecni członkowie Rady wyrazili swoją opinię.

Ad. 3

Jakub Kosowski podkreślił, że bardzo dobrze wykonana jest część analityczna Miejskiego 

Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy

w Rodzinie w Lublinie na lata 2016-2020. Zadał pytania, dotyczące części wdrożeniowej,

a mianowicie wskaźników dotyczących Celu III – Zwiększenie skuteczności  oddziaływań 

wobec  osób  stosujących  przemoc  w  rodzinie;  Zadania  2  –  Doskonalenie  systemu 

przeciwdziałania przemocy rodzinie w Lublinie w brzmieniu: liczba zatrzymań sprawców 

przemocy w  rodzinie,  czy są  prowadzone oddzielne  statystki  w  tym zakresie.   Irmina 



Łakota  odpowiedziała,  że  dane  będą  pochodziły  ze  statystyk  prowadzonych  przez 

Komendę Miejską,  gdzie  rejestrowane  są  zatrzymania  osób w ramach  procedury tzw. 

niebieskiej  karty.  Drugie  pytanie  zaś  dotyczyło  liczby  zastosowanych  środków 

zapobiegawczych  –  czy  będą  one  segregowane  z  podziałem  na  rodzaje.  Agnieszka 

Zielińska poinformowała, że dane te pochodzą z sądów i są ujmowane z podziałem na 

rodzaje  np.   na  tymczasowe,  izolacyjne,  nakaz  opuszczenia  itp.  Następnie  Jakub 

Kosowski  poprosił  obecnych  członków rady o  głosowanie  nad  przyjęciem dokumentu. 

Sześciu zgromadzonych członków Rady zagłosowało za przyjęciem Programu.

Ad. 4

Joanna Olszewska  poinformowała,  iż  Zespół  zadaniowy opracowujący treść  Programu 

działań  na  rzecz  niepełnosprawnych  mieszkańców  Miasta  Lublin  na  lata  2016-2020 

zmniejszył ilość stron poprzez techniczne opracowanie tekstu, tak aby zmniejszyła się jego 

objętość przy zachowaniu treści. Uznano, że merytoryczna zawartość powinna obejmować 

wszystkie  dotychczas  zebrane  dane  ze  względu  na  fakt,  iż  bardzo  często  są  one 

wykorzystywane na przykład przez organizacje pozarządowe do pozyskiwania środków. 

Anna  Pajdosz  dodała,  że  przekaże  do  zawarcia  w  dokumencie  również  informacje 

dotyczące  działań  kulturalnych.  Wszyscy  obecni  członkowie  Rady  jednogłośnie 

opowiedzieli się za przyjęciem dokumentu (6 głosów za).

Ad. 5

Rozpoczynając  omawianie  projektu  uchwały  w  sprawie  przyznania  stypendium 

sportowego  za  wyniki  w  sporcie  Jakub  Kosowski  poinformował,  że  dokument  uzyskał 

pozytywną opinię Rady Sportu, zaś podczas trwających obecnie konsultacji społecznych 

do  tej  pory  wpłynęła  jedna  uwaga,  która  zostanie  uwzględniona.  Zgłoszony  wniosek 

dotyczy  włączenia  dodatkowego  rodzaju  zawodów  –  igrzysk  olimpijskich  dla  sportów 

nieolimpijskich The World Games (kolejne odbędą się w 2016 roku we Wrocławiu). Anna 

Pajdosz zapytała czy zmiany w dokumentacji są związane ze zmianami przepisów czy

z przyjętą praktyką ich realizacji. Jakub Kosowski podkreślił, że zmiany te są związane

z  różnymi  aspektami,  m.in.  treść  uchwały  została  zmodyfikowana,  tak  aby  była  ona 

bardziej czytelna  również poprzez jej skrócenie z 10 do 4 stron, jednak sama koncepcja 

pozostała  bez  zmian.  Zwrócił  uwagę,  iż  tutaj  inaczej  niż  w  przypadku  stypendiów

w dziedzinie kultury, gdzie stypendia otrzymuje grupa wybranych osób, sportowcy mają 

pewność,  że  w  przypadku  osiągnięcia  danego  wyniku  otrzymają  określoną  kwotę 

stypendium (§ 6  ust.  3  i  4).  W wyniku  głosowania  5  członków Rady zagłosowało  za 



przyjęciem projektu uchwały przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 6

Przechodząc do zaopiniowania kandydatur na  przedstawicieli organizacji pozarządowych 

do komisji przyznających nagrody i stypendia w zakresie kultury Jakub Kosowski wskazał,  

że zgłosiły się dwie osoby: Komisja ds. Nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej  i  upowszechniania  kultury:  PIOTR  KOTOWSKI  –  STOWARYSZENIE 

CINEEUROPA,  Komisja  do  spraw  stypendiów  dla  osób  zajmujących  się  twórczością 

artystyczną i  upowszechnianiem kultury:  EWA NOGA – POLSKIE STOWARZYSZENIE 

PEDAGOGÓW  I  ANIMATORÓW  KLANZA.   Anna  Pajdosz  zaprezentowała  zgłoszone 

osoby.  Pan  Paweł  Kotowski  –  krytyk  filmowy i  animator  kultury,  jedna  z  trzech  osób 

najlepiej  znających się  na filmie w Lublinie,  od wielu lat  współpracuje z Chatką Żaka,  

organizator  Akademii  Filmowej  w  Zwierzyńcu,  pracuje  przy  realizacji  Konfrontacji  

Filmowych, wielokrotnie uczestniczył w pracach komisji ds. nagród, jest to osoba, która nie 

tylko zna się na filmie, ale również na życiu kulturalnym miasta. Jakub Kosowski zapytał,  

czy nie występuje kolizja, że osoba zgłaszająca się do komisji później kandyduje w danej  

kategorii.  Anna  Pajdosz  poinformowała,  że  osoby zgłaszające  się  są  świadome,  iż  w 

przypadku kolizji będą musiały zrezygnować z udziału w pracach komisji. Następnie Anna 

Pajdosz zaprezentowała kandydaturę p. Ewy Nogi. Wskazała, że jest to osoba aktywnie 

działająca w organizacji,  która ma duże doświadczenie w realizacji  różnych projektów. 

Anna Pajdosz zaakcentowała, że praca w komisji ds. stypendiów jest wymagająca wiedzy 

specjalistycznej,  ale  również  jest  to  ciężka  praca  wymagająca  zapoznania  się  z  dużą 

ilością wniosków (w tym roku ponad 160 złożonych wniosków) jednak p. Ewa Noga jest to 

osoba, która posiada wiedzę i z pewnością poradzi sobie z tą rolą. Następnie członkowie 

Rady jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem obu kandydatur.

Ad. 7. 

Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem 

treści protokołu z poprzedniego posiedzenia z jedną zmianą zgłoszoną przez Krzysztofa 

Jakubowskiego.  Wszyscy  zebrani  członkowie  przyjęli  protokół  z  posiedzenia  z  dnia  4 

listopada 2015 r.


