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PS-OP-I.520.1.2022 Lublin, 10 października 2022 r.

Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.
3 ust.  3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i  o wolontariacie w przedmiocie
projektu  dokumentu  Programu  współpracy  Gminy  Lublin  z  organizacjami
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Konsultacje  trwały  od  7  września 2022  r.  do  25  września  2022  r. Program współpracy
wyznacza  katalog  działań,  które  będą  w  kolejnym  roku  realizowane  przez  Miasto  Lublin
wspólnie  z  organizacjami  pozarządowymi.  W  dokumencie  tym  wskazane  są  zasady
przekazywania  środków  finansowych  do  organizacji  pozarządowych,  cele  oraz  obszary
współpracy niefinansowej.

Konsultacje miały formę pisemnego wyrażania opinii oraz bezpośredniego zgłaszania uwag
podczas otwartego spotkania. Opinie można było zgłaszać w formie elektronicznej na adres
e-mail:  konsultacje@lublin.eu za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie
internetowej lub podczas spotkania, które odbyło się w dniu 14 września 2022 r. o godz. 16.00
przy ul. Peowiaków 11.
Swoje  uwagi  zgłaszali  również  pracownicy  i  pracowniczki  Urzędu  Miasta  Lublin,  którzy
współpracują z organizacjami pozarządowymi .

Zestawienie uwag:

Zapis oryginalny Propozycja zmiany Informacja 
o rozstrzygnięciu

1. 
§ 3 ust. 2
Propozycja 
rozszerzenia zapisu.

8) włączenie organizacji w 
realizację zadań w ramach 
Europejskiej Stolicy Młodzieży 
2023;
9)  włączenie organizacji w 
realizację zadań na rzecz 
integracji społeczności 
uchodźczej.

Uwzględniono

2. § 5 15) prowadzenia 
prac zmierzających do 
uruchomienia Miejsc 
Aktywności 
Mieszkańców jako 
centrów wsparcia 
społeczności lokalnej 
oraz organizacji; 

15) funkcjonowanie sieci Miejsc 
Aktywności Mieszkańców jako 
centrów wsparcia społeczności 
lokalnej oraz organizacji:

a) "Spilno/Wspólnie" - centrum 
integracji i wsparcia dzieci i 
młodzieży na ul. Kazimierza 
Wielkiego 8;

Uwzględniono
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Propozycja 
rozszerzenia zapisu.

b) "Hej!" - centrum aktywności 
młodzieży na ul. Peowiaków 11;
c) „Baobab. Miejsce, spotkanie, 
sąsiedztwo" - przestrzeń 
spotkań: mieszkańców, 
migrantów, uchodźców na ul. 
Krakowskie Przedmieście 39b.

3.
§ 6 ust. 1 pkt 3) 
Propozycja zmiany 
zapisu.

§6 ust. 1 pkt 3) kultura i sztuka:

a) Miasto Kultury - realizacja 
przedsięwzięć o zasięgu 
miejskim, regionalnym, 
ogólnopolskim 
i międzynarodowym w zakresie 
tworzenia i upowszechniania 
kultury w celu podniesienia 
jakości życia mieszkańców 
i mieszkanek Lublina,
b) Dzielnice Kultury - realizacja 
przedsięwzięć o zasięgu 
lokalnym w zakresie tworzenia 
i upowszechniania kultury 
w celu zwiększenia potencjału 
kulturalnego lubelskich dzielnic 
oraz włączenia społeczności 
lokalnych w proces rozwoju 
miasta poprzez kulturę,
c) kultura dla wszystkich – 
realizacja działań mających na 
celu zwiększenie dostępności 
mieszkanek i mieszkańców 
Lublina, w tym osób 
z niepełnosprawnościami, do 
kultury,

Uwzględniono

4. § 6 ust. 1 pkt 3) 
Propozycja 
rozszerzenia zapisu.

§ 6 ust. 1 pkt 3) Propozycja 
dodania następujących zapisów:
b) Wsparcie międzykulturowych,
integracyjnych inicjatyw na 
poziomie dzielnic i sąsiedztw.
d)  oraz nowych mieszkańców - 
migrantów i uchodźców na stałe 
przebywających w Lublinie; 
f) Organizacja wydarzeń 
kulturalnych, których celem jest 
spotykanie się osobom o 
różnych tożsamościach 
narodowych i etnicznych. 

Brak możliwości 
wprowadzenia 
takich zmian.
Tego typu zapisów 
nie stosujemy przy 
opisie zadań 
Miasto Kultury i 
Dzielnice Kultury, 
ich charakterystyka
jest rodzajem opisu
technicznego, 
różnicuje zadania 
pod względem 
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g) Zwiększenie dostępności 
kultury dla osób z grup 
mniejszościowych, migrantów i 
uchodźców na na stałe 
przebywających w Lublinie; 

zasięgu 
organizowanych 
przedsięwzięć, a 
nie ich 
szczegółowych 
celów. To bardzo 
otwarta formuła, 
nie narzucamy ani 
formy realizacji 
zadań ani ich 
programów 
merytorycznych 
czy artystycznych. 
W ogłoszeniach 
konkursowych są 
uwzględniane 
natomiast  
priorytety, na 
których Miastu 
zależy. 
Zaproponowane 
zapisy: f) i g) 
znajdą się w 
ogłoszeniach 
konkursowych. 
Kultura dla 
wszystkich od 
początku 
dedykowana jest 
Osobom z 
niepełnosprawnośc
iami, a coroczna 
niska kwota 
środków 
przeznaczonych na
to zadanie nie 
pozwala na 
rozszerzanie 
zakresu zadania.

 Zaproponowane 
zapisy zostaną 
ujęte też w sposób 
ogólny w celach 
głównych 
Programu - zapis 
dotyczący 
społeczności 
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uchodźczej.

5. § 6 ust. 1 pkt 7) 
Propozycja 
rozszerzenia zapisu.

7) upowszechnianie i ochrona 
wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich, a także 
działania wspomagające rozwój 
demokracji:
e) Wspieranie procesów 
łączenia nowych i starych 
mieszkańców miasta, w tym 
migrantów i uchodźców na stałe 
mieszkających w mieście;
f) Działania komunikacyjne 
wspierające postawy 
równościowe wśród 
społeczeństwa przyjmującego.
g) Zapewnienie dostępu 
wszystkim mieszkańcom do 
usług wspierających 
rozwiązywanie konfliktów 
międzykulturowych.

Uwzględniono pkt 
e) w brzmieniu: 
Wspieranie 
procesów integracji
nowych i starych 
mieszkańców 
miasta, w tym 
migrantów i 
uchodźców na 
stałe 
mieszkających w 
mieście;
Nie uwzględniono 
pkt f) i g) ze 
względu na zbyt 
dużą 
szczegółowość.

6. § 6 ust. 1 pkt 9) należy
zaktualizować Dziennik
Ustaw

Dz. U. z 2021 r., poz. 945 Uwzględniono

7. § 6 ust. 2 pkt 7) 
Propozycja zmiany 
zapisu.

2. Do zadań realizowanych we 
współpracy pozafinansowej 
należą:
7) kultura i sztuka:

a) realizacja przedsięwzięć 
o zasięgu miejskim, 
regionalnym, ogólnopolskim 
i międzynarodowym w zakresie 
tworzenia i upowszechniania 
kultury w celu podniesienia 
jakości życia mieszkańców 
i mieszkanek Miasta,
b) realizacja przedsięwzięć 
o zasięgu lokalnym w zakresie 
tworzenia i upowszechniania 
kultury w celu zwiększenia 
potencjału kulturalnego 
lubelskich dzielnic oraz 
włączenia społeczności 
lokalnych w proces rozwoju 
miasta poprzez kulturę;

Uwzględniono
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c) realizacja działań mających 
na celu zwiększenie 
dostępności mieszkanek 
i mieszkańców Lublina, w tym 
osób z niepełnosprawnościami, 
do kultury,
d) współpraca w zakresie 
opracowywania kierunków 
rozwoju i przygotowywania 
strategicznych dokumentów 
dotyczących kultury w Mieście;

8. § 6 ust. 2 pkt 10) 
Propozycja 
rozszerzenia zapisu

Dodanie:
i) inicjowanie działań 
wspierających dialog 
międzykulturowy, tolerancję, i 
różnorodność.

Uwzględniono 
zmienioną wersję: 
„i) wspomaganie 
działań na rzecz 
dialogu 
międzykulturowego
, tolerancji i  
różnorodności.” ze 
względu na 
ujednolicenie jej z 
pozostałymi 
zapisami z pkt 10) 
oraz wymogami 
formalno-prawnymi
prowadzenia 
działań

9. § 10 - Kontrola i ocena 
realizacji zleconych 
zadań odbywa się na 
podstawie procedury
wykonywania kontroli 
określonej w 
zarządzeniu 
Prezydenta. 

Zmiana zapisu

Weryfikacja prawidłowości 
realizacji zadań i kontrola 
realizacji zadań odbywa się na 
podstawie procedury 
wykonywania kontroli określonej
w zarządzeniu Prezydenta. 

Uwzględniono

Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak

….…..…..….…..…..…..…...
(dokument w postaci elektronicznej podpisany

kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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