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PS-OP-I.520.1.2020 Lublin, 12 października 2020 

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 2021.

Konsultacje  trwały  od 26  sierpnia  2020  r.  do  20  września  2020  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 finansowej oraz niefinansowej.

Konsultacje miały formę pisemnego wyrażania opinii oraz bezpośredniego zgłaszania
uwag  podczas  otwartego  spotkania  on-line.  Opinie  można  było  zgłaszać  w  formie
elektronicznej na adres e-mail: konsultacje@lublin.eu w terminie do 20 września 2020 r.

Swoje uwagi zgłaszali również pracownicy i pracowniczki Urzędu Miasta Lublin, którzy
współpracują z organizacjami pozarządowymi .

Zapis oryginalny Propozycja zmiany Informacja o 
rozstrzygnięciu

1. Rozdział 5 § 6 ust. 1 pkt 9: 
„udzielanie nieodpłatnego 
poradnictwa prawnego na 
podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 
2015 r. o nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz edukacji  prawnej (t.j. 
Dz. U. Z 2019 r., poz. 294);”

„udzielanie nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz świadczenie 
nieodpłatnego poradnictwa 
obywatelskiego na podstawie 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. 
o nieodpłatnej pomocy prawnej, 
nieodpłatnym poradnictwie 
obywatelskim oraz edukacji 
prawnej (Dz. U. Z 2019 r. poz. 
294 oraz z 2020 r. poz. 875 i 
1086);”

uwzględniono

2. Rozdział 5 § 6 ust. 1 pkt 1 
działania na rzecz rehabilitacji 
społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych 

h) integracja osób 
niepełnosprawnych

Wykreślić lit h, z uwagi na brak 
współpracy finansowej w tym 
zakresie z NGO, co będzie ze 
względów finansowych jeszcze 
trudniejsze w roku 2021.
 

uwzględniono

3. Nowy zapis h) organizacja dodatkowych 
zajęć dla dzieci i młodzieży z 
niepełnosprawnością w okresie 

uwzględniono
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wakacyjnym

4. Nowy zapis
l) realizacja programów 
mających na celu wsparcie osób 
z niepełnosprawnościami oraz 
członków ich rodzin    

uwzględniono

5. Rozdział 6 § 8 ust. 3 pkt 1) 
Prezydent, w terminie do 7 
dni roboczych od wejścia w 
życie programu publikuje 
informację o naborze 
kandydatów na członków 
komisji konkursowych. Do 
informacji dołącza się 
formularz zgłoszenia 
kandydata

Prezydent, w terminie do 21 dni 
roboczych od wejścia w życie 
programu publikuje informację o 
naborze kandydatów na 
członków komisji konkursowych. 
Do informacji dołącza się 
formularz zgłoszenia kandydata

uwzględniono

6. Rozdział 2 § 3 ust. 2 pkt 7) 
wzmacnianie współpracy instytucji 
samorządowych z organizacjami 
pozarządowymi w realizacji 
zapisów ustawy z dnia 19 lipca 
2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1696).

Zapewnienie dostępności 
osobom ze szczególnymi 
potrzebami, zgodnie z ustawą z 
dnia 19 lipca 2019 roku o 
zapewnieniu dostępności 
osobom za szczególnymi 
potrzebami. (t.j. Dz. U.z 2019 r. 
poz. 1696)

uwzględniono

7. Nowy zapis Dodanie do Programu 
zapisu:Rozdział 4 § 5
15) prowadzenia prac 
zmierzających do uruchomienia 
Miejsc Aktywności Mieszkańców 
jako centrów wsparcia 
społeczności lokalnej oraz 
organizacji;

Uwzględniona po 
modyfikacji.

8. Nowy zapis Rozdział 5 § 6 ust. 1 pkt 16) 
Rewitalizacja 

uwzględniono

Spotkanie  otwarte  odbyło  się  9  września  2020  o  godz.  16.30  i  było  prowadzone
w trybie on-line. W spotkaniu wzięła udział przedstawicielka Hufca ZHP Lublin. W dniu 20
września przesłała ona na maila konsultacje@lublin.eu, sprecyzowane uwagi, które wskazują
na  potrzebę  zwiększenia  środków  na  poszczególne  zadania,  wymienione  w  Programie.
Przesłane  uwagi  nie  wpływają  na  treść  Programu,  wskazują  potrzebę  większej  liczby
konkursów w zakresie sportu (wypoczynek młodzieży), turystyki, ochrony środowiska, tradycji
narodowej i patriotyzmu oraz promocji wolontariatu.  
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Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin uchwałą nr 11/2020 z dnia 30
września  2020  zaopiniowała  pozytywnie  projekt  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 2021.

                                                                        Beata Stepaniuk - Kuśmierzak
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(dokument w postaci elektronicznej podpisany
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