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PS-OP-I.062.1.2019 Lublin,  2 października 2019 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

2020.

Konsultacje trwały  od 23 sierpnia 2019 r.  do 20 września 2019 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
otwartych  spotkań.  Opinie  można  było  zgłaszać  w  formie  elektronicznej  na  adres  e-mail:
konsultacje@lublin.eu lub w formie papierowej, składając pismo w jednym z lubelskich Biur Obsługi
Mieszkańców lub w Biurze Partycypacji Społecznej na ul. Przechodniej 4 (Pałac Parysów) w terminie do
20 września 2019 r.
W dniu 31 lipca 2019 r. (przed rozpoczęciem konsultacji z organizacjami pozarządowymi),odbyło się
spotkanie wewnętrzne komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Lublin oraz jednostek Gminy Lublin
dotyczące  projektu  Programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.

Pan  Piotr  Choroś  –  Dyrektor  Biura  Partycypacji  Społecznej  omówił  najważniejsze  zbliżające  się
działania  dotyczące  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi,  które  odbędą  się  na  przełomie
sierpnia i września br. (m.in. konsultacje z organizacjami pożytku publicznego dot. projektu programu
współpracy na rok 2020, przeprowadzenie wyborów do Rady Działalności Pożytku Publicznego).

Następnie  uczestnicy  spotkania  omówili  zgłoszone  przez  siebie  propozycje  zapisów  w  projekcie
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020. W spotkaniu wzięło udział 19
osób.

Wydział Zapis oryginalny Propozycja zmiany

1. KL 
Rozdział 5 par 6 art. 2 ust. 7 a)

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
Lublina,

Rozdział 5 par 6 art. 2 ust. 7 a)
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 Lublina.

2. KL Rozdział 3 par 3 art. 2 ust 7) Wykreślenie zapisu 
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7)  włączenie  organizacji  w  obchody
450-tej  rocznicy  podpisania  Unii
Lubelskiej.

3. KL Rozdział 5 par 6 art. 1 ust 3 a)

a)Miasto  Kultury  -  realizacja
przedsięwzięć  o  zasięgu  miejskim,
regionalnym,  ogólnopolskim
i  międzynarodowym  w  zakresie
tworzenia  i  upowszechniania  kultury  w
celu  podniesienia  jakości  życia
mieszkańców Lublina,

Rozdział 5 par 6 art. 1 ust 3 a)

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,

4. KL Rozdział 5 par 6 art. 1 ust 3 c)

c)tworzenie kolekcji sztuki współczesnej,

Rozdział 5 par 6 art. 1 ust 3 c)

c) tworzenie kolekcji sztuki współczesnej
–  tworzenie  kolekcji  sztuki
współczesnej  oraz  udostępnianie
zbiorów  poprzez  działalność
wystawienniczą i edukacyjną,

5. KL Rozdział 5 par 6 art. 1 ust 3 d)

Wykreślenie zapisu 

d) Unia Lubelska kultura, pamięć, dialog
–  realizacja  przedsięwzięć  z  zakresu
kultury  i  edukacji  kulturalnej
włączających mieszkańców Miasta 

6. KL Rozdział 5 par 6 art. 1 ust 3 e)

e)kultura  dla  wszystkich  –  realizacja
działań  zwiększających  dostępność
mieszkańców Miasta do kultury;

Rozdział 5 par 6 art. 1 ust 3 d)

d) kultura dla wszystkich – realizacja działań
mających na celu zwiększenie dostępności
mieszkanek i  mieszkańców Lublina,  w tym
osób z niepełnosprawnościami, do kultury,

7. KL
Nowy Zapis 

Rozdział 5 par 6 art. 1 ust 3 e)

e)  Miasto  edukacji  kulturalnej  –  realizacja
działań  mających  na  celu  zapewnienie
systemowego wsparcia dla rozwoju edukacji
kulturalnej  w  Lublinie,  w  tym  organizacja
szkoleń i warsztatów.

8. KL
Rozdział 5 par 6 art. 2 ust. 7) a)

a)  realizacja  przedsięwzięć  o  zasięgu
miejskim,  regionalnym,  ogólnopolskim i
międzynarodowym w zakresie tworzenia
i  upowszechniania  kultury  w  celu
podniesienia jakości życia mieszkańców
Lublina,

Rozdział 5 par 6 art. 2 ust. 7) a)

a)realizacja  przedsięwzięć  o  zasięgu
miejskim,  regionalnym,  ogólnopolskim  i
międzynarodowym  w  zakresie  tworzenia  i
upowszechniania  kultury  w  celu
podniesienia  jakości  życia  mieszkańców  i
mieszkanek Lublina
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9. KL
Nowy Zapis Rozdział 5 par 6 art. 2 ust. 7) c)

c)  realizacja  działań  mających  na  celu
zwiększenie  dostępności  mieszkanek  i
mieszkańców  Lublina,  w  tym  osób  z
niepełnosprawnościami, do kultury,

10. KL
Nowy Zapis Rozdział 5 par 6 art. 2 ust. 7) d)

d)  realizacja  działań  mających  na  celu
zapewnienie  systemowego  wsparcia  dla
rozwoju  edukacji  kulturalnej  w  Lublinie,  w
tym organizacja szkoleń i warsztatów,

11. KL
Nowy Zapis Rozdział 5 par 6 art. 2 ust. 7) e)

e)  współpraca  w  zakresie  opracowywania
kierunków  rozwoju  i  przygotowywania
strategicznych  dokumentów  dotyczących
kultury w Lublinie. 

12. ON Rozdział 5 par 6 art. 1 ust 1) a) i c)

1)  działania  na  rzecz  rehabilitacji
społecznej  i  zawodowej  osób
niepełnosprawnych:

a)  prowadzenie  warsztatów  terapii
zajęciowej, 

b)  realizacja  zadań  z  zakresu
rehabilitacji  społecznej  i  zawodowej  na
zlecenie Miasta Lublin przez organizacje
pozarządowe ze środków Państwowego
Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych, 

c)  organizowanie  sportu,  kultury,
turystyki  i  rekreacji  osób
niepełnosprawnych  ze  środków
Państwowego

Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych,

Rozdział 5 par 6 art. 1 ust 1) a) i c)

1) działania na rzecz rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych:

a)  prowadzenie  warsztatów  terapii
zajęciowej,

b)  realizacja  zadań  z  zakresu  rehabilitacji
społecznej i zawodowej na zlecenie Miasta
Lublin  przez  organizacje  pozarządowe  ze
środków  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

c)  organizowanie sportu,  kultury,  turystyki  i
rekreacji  osób  niepełnosprawnych  ze
środków Państwowego

Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych,

Z uwagi, że w ostatnich 3 sprawozdaniach 
uwzględniamy jedynie zadania realizowane 
w procedurze konkursowej zad 1a) i 1c) nie 
mieszczą się w tym zakresie. 

13. ST Rozdział 5 par 6 ust 1 pkt 5)

5)  turystyka,  krajoznawstwo,
wypoczynek dzieci i młodzieży:

a) realizacja zadań w zakresie rozwoju
turystyki i krajoznawstwa,

Rozdział 5 par 6 ust 1 pkt 5)

5)  turystyka,  krajoznawstwo,  wypoczynek
dzieci i młodzieży:

a)  realizacja  zadań  w  zakresie  rozwoju
turystyki i krajoznawstwa,
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b)  organizacja  wypoczynku  dzieci  i
młodzieży;

b)  organizacja  wypoczynku  dzieci  i
młodzieży;

14. ST Rozdział 5 par 6 ust 1 pkt 6)

6) sport:

a)  realizacja  programów  szkolenia
sportowego  w  różnych  kategoriach
wiekowych,

b) organizacja zawodów sportowych,

c)  organizacja  systemu
współzawodnictwa  sportowego  szkół  i
uczelni,

d)  Aktywny  Lublin  -  realizacja
programów  promujących  aktywność
fizyczną  mieszkańców  Miasta
w ramach różnych grup społecznych, w
szczególności  wśród  uczniów,
studentów,  seniorów,  osób
niepełnosprawnych;

Rozdział 5 par 6 ust 1 pkt 6)

6)  sport  oraz  wypoczynek  dzieci  i
młodzieży

a)  realizacja  programów  szkolenia
sportowego  w  różnych  kategoriach
wiekowych,

b) organizacja zawodów sportowych,

c)organizacja  systemu  współzawodnictwa
sportowego  szkół  i  uczelni,  realizacja  i
promocja projektów i wydarzeń sportowych

d)  Aktywny  Lublin  -  realizacja  programów
promujących  aktywność  fizyczną
mieszkańców  Miasta
w  ramach  różnych  grup  społecznych,  w
szczególności  wśród  uczniów,  studentów,
seniorów, osób niepełnosprawnych;

e) organizacja wypoczynku dzieci i 
młodzieży 

15. ST Rozdział 5 par 6 ust 2 pkt 2)

2)turystyka,  krajoznawstwo,
wypoczynek dzieci i młodzieży oraz
sport:

Rozdział 5 par 6 ust 2 pkt 2)

2) Sport oraz wypoczynek dzieci i młodzieży

16. ZR Rozdział 5 par 6 ust 1 pkt 11) c)

c)realizacja miejskiej polityki rowerowej i
pieszej, 

Rozdział 5 par 6 ust 1 pkt 11) c)

c)realizacja miejskiej polityki rowerowej i 
pieszej, upowszechniającej zrównoważoną 
mobilność

W dniu 10 września  2019 r.  o godz.  12.00 i  godz.  17.00 w Chatce Żaka (mała sala  widowiskowa
w  Inkubatorze  Medialno-Artystycznym)  odbyły  się  dwa  spotkania  poświęcone  konsultacjom
z  organizacjami  pozarządowymi  dotyczące  projektu  Programu  Współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o  działalności  pożytku
publicznego i wolontariacie na rok 2020.
Przedstawiciele  organizacji  pozarządowych zapoznali  się  z  zapisami  Programu Współpracy  na rok
2019  oraz  otrzymali  egzemplarze  projektu  programu  celem zgłoszenia  uwag  i  propozycji  zapisów.
Ponadto zostali poinformowani o zmianach wprowadzonych do programu przez poszczególne komórki 
i jednostki organizacyjne Urzędu Miasta Lublin. Przedstawiciel organizacji zwrócił uwagę na problemy
dotyczące wsparcia niefinansowego ze strony niektórych komórek organizacyjnych urzędu, zwłaszcza
dostępności  pomieszczeń  dla  organizacji  pozarządowych  (pomieszczenia  w  szkołach  oraz  sala
szkoleniowa Wydziału Oświaty i Wychowania). Pracownicy Biura Partycypacji Społecznej wyjaśnili, że
kwestie dostępności pomieszczeń szkolnych leżą w gestii dyrektorów szkół, a nie Urzędu Miasta, i to
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z  nimi  należy  rozmawiać o  udostępnieniu  pomieszczeń.  Sale  w tej  chwili  dostępne dla  organizacji
pozarządowych  nie  są  w  pełni  wykorzystywane  a  polityka  miasta  jest  taka  aby  udostępniać  sale
z dostępem dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Sala Wydziału Oświaty i Wychowania nie jest
dostępna dla takich osób. 
Kolejnym problemem poruszonym ze strony organizacji pozarządowych był niedostateczny dostęp III
sektora do informacji dot. ogłoszeń konkursowych z zakresu zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Zdaniem
przedstawiciela  organizacji  pozarządowej  informacja  o  konkursach  jest  dostępna  zbyt  krótko  i  nie
zawsze organizacje mogą zapoznać się z treścią ogłoszenia. Pracownicy Biura Partycypacji Społecznej
zapewnili,  że  zwrócą  się  do  Wydziału  Zdrowia  z  prośbą,  żeby  ogłoszenia  konkursowe były  dłużej
dostępne na stronie BIP Urzędu.
Padła propozycja dodania nowego celu w Programie. Ma on dotyczyć wdrożenia zapisów Konwencji
ONZ  o  prawach  osób  z  niepełnosprawnością.  Pracownicy  Biura  Partycypacji  Społecznej  poprosili
o  sformułowanie  celu  oraz  zapewnili,  że  propozycja  ta  zostanie  przedstawiona  Prezydentowi  oraz
wydziałom merytorycznym do przedyskutowania. 
W konsultacjach wzięło udział 17 przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym o godz. 12.00 – 11
osób, o godz. 17.00 – 6 osób. 
W dniu  20  września  2019 r.  na  maila  konsultacje@lublin.eu wpłynęła  sprecyzowana uwaga,  która
pojawiła się na spotkaniu 10 września przedstawicielka organizacji zaproponowała następujący zapis:
Rozdz.  2 par.3 Wzmacnianie  współpracy instytucji  samorządowych z organizacjami  pozarządowymi
w realizacji zapisów Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
Zapis został wprowadzony do projektu uchwały.

18 października 2019 r. o godz. 17 odbyło się tematyczne spotkanie konsultacyjne, w którym wzięły
udział organizacje które realizują zadania miasta w dziedzinie kultury. W spotkaniu wzięły udział 24
osoby. 
Magdalena  Gnyp  -  Ścigocka  z  Biura  Partycypacji  Społecznej  przedstawiła  propozycje  zmian
w Programie Współpracy Gminy Lublin zgłoszone przez Wydział Kultury.
Elżbieta Boruch z Wydziału Kultury zaprezentowała zadania jakie w 2020 roku z zakresu kultury i sztuki
będą dofinansowywane w ramach otwartych konkursów ofert,  ze  zwróceniem uwagi  na planowane
nowe zadanie Miasto Edukacji Kulturalnej, które będzie wprowadzone od 2020 roku.

Przedstawiciele  i  przedstawicielki  organizacji  pozarządowych  nie  wnieśli  żadnych  uwag  podczas
spotkania.

Zastępca Prezydenta

                Beata Stepaniuk-Kuśmierzak

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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