
Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin z dnia
30 sierpnia 2016 r. 

Miejsce  obrad:  Kancelaria  Prezydenta,  referat  ds.  współpracy  z  organizacjami
pozarządowymi i partycypacji społecznej, ul. Bernardyńska 3, sala 109 (I piętro), 20-109
Lublin

Porządek obrad:
1) Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2) Przyjęcie protokołu z posiedzenia z 21 czerwca 2016 r.
3)  Uchwała  Rady Miasta  dotycząca współracy z organizacjami  pozarządowymi  na  rok
2017.
4) Zmiany w uchwale dotyczącej Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.
5) Sprawy różne. 

Przewodniczący  Jakub  Kosowski  powitał  wszystkich  obecnych  na  ostatnim
posiedzeniu  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Lublin  II  Kadencji.
W posiedzeniu wziął udział zastępca Prezydenta Miasta Lublin Pan Krzysztof Komorski,
który w imieniu Prezydenta Krzysztofa Żuka podziękował członkom Rady za ich pracę.
Usprawiedlił  nieobecność  Pana  Prezydenta,  wyjaśniając  że  jest  na  spotkaniach
w  Warszawie,  jednocześnie  podkreślił  że  Praca  Rady  i  współpraca  z  organizacjami
pozarządowymi jest dla Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka bardzo ważna. Podziękował za
dwa lata pracy i aktywności Członków Rady. Podkreślił, że członkowie Rady to grono osób
bardzo  zaangażowanych  w  różnej  formie  i  w  różnych  warstwach  lubelskiego  życia
społecznego. Podkreślił, że od lat realizowana jest strategia, miasta, które jest zarządzane
w sposób partycypacyjny, gdzie szuka się cały czas nowych narzędzi i nowych rozwiązań
na skalę ogólnopolską. Miasto Lublin jest wzorem dla innych, w Unii Metropolii Polskich,
w  której  prezydent  Komorski  jest  przewodniczącym  komisji  kultury,  jego  obecność
świadczy o tym, że jesteśmy traktowani jako poważny partner i autorytet w tej dziedzinie.
Na jednym z posiedzeń Piotr Choroś, który jest kierownikiem referatu do spraw organizacji
pozarządowych  i  partycypacji  społecznej  został  zarekomendowany  przez  sekretarza
Miasta Warszawy jako osoba rekomendowana przez Unię Metropolii Polskich jako członek
Rady Pożytku Publicznego działającej przy ministerstwie, to świadczy o tym że dobrze
wykonujemy swoją pracę, ta praca jest bardzo ciężka, żmudna zwłaszcza w tej sferze,
w której my wszyscy pracujemy, obywatelski Lublin jest dla nas bardzo ważny ale to jest
ciężka,  mrówcza  praca,  wszystko  trzeba  wychodzić,  wyrozmawiać,  wydyskutować,
wykłucić  się  bardzo często między sobą,  ale  po jakimś czasie widać wymierne efekty
chociaż na samym początku wydaje się że jest to droga nie do przejścia, ale na każdym
kroku można zauważyć pozytywne efekty. Pan Komorski chciał jeszcze raz podkreślić rolę
jaką  odegrali  członkowie  Rady  w  ostatniej  kadencji.  Chciał  bardzo  serdecznie
podziękować w imieniu Prezydenta.

Pan Krzysztof Komorski wręczył podziękowania w imieniu Prezydenta Krzysztofa
Żuka obecnym na posiedzeniu członkom Rady.

Głos  zabrał  przewodniczący  Jakub  Kosowski  przechodząc  do  porządku  obrad.
Informację  na  temat  porządku  obrad  członkowie  Rady  otrzymali  drogą  mailową.
Przewodniczący zapytał czy ktoś ma uwagi co do porządku obrad, uwag nie było, natąpiło
głosowanie. Jednogłośnie zaakceptowano porządek obrad.
Pierwszy punkt obrad to przyjecie protokołu z porzedniego posiedzenia (21 czerwca 2016
r.). Rada jednogłośnie przyjęła protokół z czerwcowego posiedzenia. W kolejnym punkcie
obrad jest uchwała Rady Miasta dotyczącą współracy z organizacjami pozarządowymi na
rok 2017. Jakub Kosowski poprosił Piotra Chorosia o kilka słów wprowadzenia, przede



wszystkim na temat zmian które maja być wprowadzone w programie współpracy.
Piotr Choroś powiedział, że program wspóracy jak co roku jest budowany na podstawie
programu z lat poprzednich w tym roku, jako wydział odpowiedzialny za ten dokument
(Kancelaria  Prezydenta),  rekomendujemy  nie  wprowadzanie  dużych  zmian.  Trzeba
przypomnieć,  że  przez  ostatnie  lata  wprowadzono  dość  dużo  zmian  do  programu
współpracy, ta zmiana która pojawiła się ostatnia, równiez z inicjatywy Rady Pożytku, to
jest podział zadań priorytetowych na zadania te, które polegają na współpracy finansowej
i nie finasowej, co uczytelnia nasz program. Jeżeli chodzi o tegoroczny program współracy
rozpoczęto  konsulatcje  z  organizacjami  pozarządowymi,  odbyło  się  spotkanie
konsultacyjne, na którym dyskutowano kwestie związane z programem. Zainteresowanie
spotkaniem nie było duże, ale merytoryka tego spotkania była bardzo wysoka i pojawiło
się kilka pomysłów, co można usprawnić, ulepszyć w naszym dokumencie.  Piotr choroś
zapytał czy ktos ma uwagi zanim przedstawi pomysły zmian w programie. 
Pani Jagdwiga Mach wspominała o konkursie na nagrody Pana Prezydenta dla organizacji
pozarządowych  i  grup  nieformalnych,  ale  to  nie  jest  kwestia  regulowana  programie
współpracy, to jest kwestia osobnych procedur.
Głos  zabrała  pani  Marta  Kurowska  przedstawiła  swoje  propozycje  do  programu
współpracy.  Uważa,  że  powinien  być  jeden wydział,  który zajmuje  sie  konkursami  dla
organizacji. Zauważa, że są różne kryteria stosowane przez wydziały i różne wzory umów.
Chciałaby żeby umowa była taka sam w każdym wydziale.
Pani  Jadwiga Mach zapytała  czy postulat  pani  Marty Kurowskiej  powinien się  znaleźć
w programie współracy.
Pan Piotr Choroś powiedział, że ten aspekt nie jest bezpośrednio związany z programem
współpracy.
Pani Marta Kurowska zaproponował żeby był roczny kalendarz konkursów, ogłoszony na
początku roku, żeby organizacje wiedziały na co i kiedy mogą liczyć. 
Pani Jadwiga Mach stwierdziła, że jest to niemożliwe bo są takie zadania, które może
organizacja  lub  osoba  fizyczna  składać  o  dowolnej  porze  i  musi  to  być  rozpatrzone,
Prezydent decyduje, jeżeli uzna, że to zadanie może być realizowane więc wtedy będzie
trudno żeby zaistniał taki kalendarz. 
Pani Marta Kurowska powiedziała, że kalendarz ogłaszania konkursów to coś innego niż
tryb o którym wspomniałą pani Jadwiga Mach. Pani Marta miała na myśłi konkursy, które
są co roku takie same i na te same zadania, tylko za każdym razem ogłaszane w innym
czasie i nie wiadomo kiedy będą.
Głos  zabrał  pan Piotr  Choroś w odpowiedzi  na  postulaty pani  Marty  Kurowskiej  jeżeli
chodzi o kalendarz konkursów były rozmowy w gronie urzędniczym nie będzie większego
problemu  biorąc  pod  uwagę,  że  jest  to  też  postulat  do  programu  współracy,  można
wypracować taki  zapis  w programie współpracy ze wskazaniem Kancelarii  Prezydenta
jako wydział odpowiadajacego za przygotowanie i dbanie o to, żeby wydziały ujawniały co
do miesiąca kwestie kiedy będą ogłaszały konkursy. Kolejna kwestia, która pojawiła się na
spotkaniu  to  powstanie  lub  rozbudowa miejsca  wspierającego  funkcjonowanie  nowych
organizacji pozarządowych. Osoba, która dała ten pomysł porównywał takie miejsce na
coś w kształcie starupów. Kwestią jest znalezienie finansów na taki projekt. Nie jest też
tajemnicą, że od jakiegoś czasu taki zapis pojawił się  w programie współpracy, (inicjatywa
FLOP) że miasto może prowadzić takie centrum. Mamy nadzieję że takie zadanie uda się
zrealizować.

W  kwestiach  technicznych,  które  były  rozpatrywane  i  nie  budziły  sprzeciwu
organizacji to jest uproszczenie kart oceny ofert, na których pracują komisje konkursowe.
Jest 6 kryteriów, które wymienia ustawa o pożytku, w których komisja konkursowa ocenia.
W  Urzędzie  Miasta  wygląda  to  w  ten  sposób,  że  każdy członek  komisji  konkursowej
dostaje  kartę  oceny,  na  której  ocenia  wszytkie  oferty  i  powstaje  karta  oceny  oferty
dołączana  do  protokołu,  na  której  wyszczególnione  są  jak,  który  członek  komisji



komkursowej  ocenił  oferty.  Postulat  jest  taki,  aby z jednej  strony zrezygnować z ocen
poszczególnych członków komisji i zostawić w karcie oceny, miejsce na ocenę zbiorczą
komisji, bo to komisja ocenia, decydujący jest głos komisji, zostawiając pole na zdania
odmienne. W praktyce analizując karty ocen w różnych konkursach dyrektorzy różnych
wydziałów potwierdzają,  że zazwyczaj  wszyscy członkowie komisji  przyznają ocenę po
wspólnej dyskusji, uzgadniają opinię w tym kryterium, te oceny zazwyczaj, ale nie zawsze
są  podobne.  W  konkursie  gdzie  jest  10  lub  15  ofert  to  nie  jest  wielki  problem  bo
z 5 ofertami można sobie łatwo poradzić, ale przy takich konkursach jakie prowadzi np
dyrektor Kosowski  czy dyrektor Pajdosz, jest  np. 200 ofert,  to każde uproszczenie nie
wpisywania na kartę ma olbrzymie znaczenie, oznacza to czy wpisywać 6 ocen, czy 6 razy
6, to jest naprawdę dużo. Te uzasadnienia nie są problemem jeżeli mamy 10 ofert, ale jak
jest 200 ofert w momencie, w którym jest punktacja w każdym z kryteriów i w momencie
w którym każda organizacja pozarządowa może wystąpić o uzasadnienie swojej oferty.
Nawet przy takich konkursach jak w Kancelarii Prezydenta te uzasadnienia sprowadzają
sie do kilku zdań uzasadniających dane kryterium, że organizacja w sposób racjonalny
przedstawiła  budżet  to  są  kometarze  tego  typu,  chyba  że  odrzucono  ofertę  to  trzeba
wprost napisać organizacji co zrobiła źle, że jest błąd w budżecie w punkcie takim i takim.
Dlatego też  jest  rekomendacja  uproszczenie  kart.   Pan Piotr  Choroś zapytał  czy ktoś
z obecnychh wyraża sprzeciw w tej kwestii. Nie było żadnych głosów sprzeciwu. 
 Pan  Piotr  Choroś  przeszedł  do  kolejnego  postulatu  do  programu  współpracy:
uelastycznienie, uogólnienie zapisów w programie współracy w zakresie tych zadań na,
które ogłaszane są konkursy (zadania priorytetowe). Różna jest praktyka są takie zadania
jak sport czy kultura, w których zadania są bardzo ogólnie określone, a są takie zadania
odnoszące  się  np.  do  pomocy  społecznej  czy  zdrowia,  w  których  zadania  są
sprecyzowane,  w praktyce to nazwy na które będą ogłaszane konkursy.  Mają miejsce
takie sytuacje, że w wydziale kultury są 3 punkty ogólne i nic nie stoi na przeszkodzie żeby
potem kultura ogłosiła jakieś szczegółowe konkursy wychodząc od tych ogólnych zapisów
i mamy zapisy które są bardzo szczegółowe. 
Edyta  Kilanek-Hołówkowska  stwierdziła,  że  są  zadania  w ustawie,  które  można zlecić
organizacjom, natomiast w przypadku programu na rzecz działań niepełnosprawnych to
żaden z ogłaszanych konkursów nie powiela się z ustawą o rehabilitacji, są to rozmowy ze
środowiskiem i wyjście na przeciw ich oczekiwaniom.
Pan Piotr Chorś zadał pytanie czy jest możliwość wypracowania wspólnego standardu, że
np.  postulat  był  taki,  że  wszystkie  zapisy  byłyby  uogólnione  bez  wymieniania
enumeratywnych konkursów, które będą ogłoszone lub zostaje tak jak jest teraz, że te
wydziały  które  odpowiadają  za  jakieś  działanie  i  chcą  żeby  były  ogólne  zapisy  to
zostawiają ogólne, a te wydziały które chcą zapisy szczegółowe zostawiją te zapisy. 
Pani  Marta Kurowska stwierdziła,  że rozmowa na ten temat  odbywa się  co roku przy
konstruowaniu planu współpracy i w niektórych wydziałach istnieje taka obawa, że jeżeli
nie  będzie  napisanej  dokładnej  nazwy konkursu  to  konkurs  się  nie  odbędzie.  Jest  to
pewne ograniczenie, bo nie pozwala ogłosić konkursu na coś co nie przyszło komuś do
głowy przed listopadem roku ubiegłego, ale przyszło do głowy w roku nastepnym i już
konkurs  mógłby  się  dziać  gdyby  taki  zapis  był  odpowiednio  ogólny  to  można  by
przeprowadzic taki konkurs, przez to że zadania są tak bardzo szczegółowe to nie można
tego zrobić. 
Pani Anna Dąbrowska stwierdziła, że nie wie czy jest to możliwe w praktyce. 
Pani  Jadwiga  Mach  powiedziała,  że  wie  jak  to  wygląda  w  niektórych  wydziałach,  np.
w  wydziale  zdrowia  jeżeli  chodzi  o  gminny  program  tam  jest  ustawa,  nie  może  być
realizowane żadne zadanie również  poprzez ogłaszanie konkursu jeśli  ono nie  będzie
wpisane,  taki  jest  ustawowy  wymóg,  tam  gdzie  nie  ma  ustawowego  obowiązku  Pani
Jadwiga uważa, że  zapisy powinny być ogólne, żeby można dopasowywać je do sytuacji.
Można postawić ogólny wniosek, żeby tam gdzie jest to możliwe, zapisy były ogólne, żeby



można było realizować zadania.
Wszyscy obecni zgodzili sie żeby wpisać te zasady jako rekomendację. 
Pani Edyta Kilianek-Hołówkowska zapropopnowała, żeby rozesłać program współpracy do
wydziałów merytorycznych urzędu.
Pan Piotr Choroś powiedział że oczywiście wydziały dostaną taką informację 
Pani  Edyta  Kilianek-Hołówkowska  stwierdziła,  że  w  przypadku  MOPR  jest  to  kolejny
program, w którym trzeba dopisywać zadania, nic nie stoi na przeszkodzie żeby program
współpracy z organizacjami pozarządowymi zapisac ogólnie.
Pan  Piotr  Choroś  poinformował,  że  na  spotkaniu  konsultacyjnym  pojawiła  się  jeszcze
jedna kwestia  dotycząca  najmu i  użyczeń lokali  dla  organizacji.  Postulat  był  taki,  aby
w programie wspópracy znalazł sie zapis, który mówi o tym że Prezydent jest zobligowany
do  przygotowania  zasad  preferencyjnego  najmu  oraz  użyczeń  lokali  dla  podmiotów
pożytku publicznego.
Pani Marta Kurowska powiedziała, że ta sprawa wiąże się z punktem, który był wcześniej
bez komentarza  czyli  współpraca finansowa i  współpraca poza finansowa.  To też  jest
wsparcie organizacji pozarządowych. 
Pan Piotr Choroś stwierdził,  że w praktyce oznacza to że Prezydent zapewne miał by
przygotować zarządzenie, wspólnie po dyskusjach Urzędu z organizacjami, które będzie
określało  zasady  najmu  czy  też  użyczeń  lokali  dla  organizacji  pozarządowych.  Jest
zapewnienie, że Prezydent jest  jak najbardziej  otwarty na dyskusję w tej  sprawie, pan
przewodniczący Jakub Kosowski wystosował po posiedzeniu Rady pismo do prezydenta
z  prośbą o  powołanie  zespołu  roboczego,  który zajmie  się  tą  kwestią.  Po dyskusjach
z Panią dyrektor Kancelarii i Prezydentem uznano, że dobrze by było żeby w skład tego
zespołu poza urzędnikami weszły też osoby reprezentujące Radę Pożytku, również nowa
wybrana 9 września, ważne żeby praca była kontynuowana. Zostaną rozesłane materiały,
które przygotował Wydział Gospodarowania Mieniem i ZNK, one będą podstawą dalszych
prac.  Chyba  nic  nie  stoi  na  przeszkodzie  aby  członkowie  Rady  II  kadencji  również
uczestniczyli w tych pracach, jeżeli nie będą w nowo wybranej Radzie. To były wszystkie
kwestie, które omówiono w ramach propozycji do programu współracy.
Pani Jadwiga Mach miała uwagi do ostaniego punktu, żeby był zapis, że wynajmowanie
lokali organizacjom pozarządowym odbywa sie na zasadzie regulaminu obowiązującego,
żeby wszyscy wiedzieli jakie są zasady by było jasne jakie są kryteria, bo teraz wiadomo,
że są organizacje które zarabiają, podnajmują lokal więc musi być regulamin. Powinna być
informacja na temat składu komisji, która ocenia wnioski o lokale, żeby nie było tak, że
jedna osoba, ciągle ta sama, zasiada  w kilku komisjach. Były takie sytuacje, że osoba
znała sie na kulturze, uzależnieniach i na sporcie, na wszystkim się znała, nie może tak
być żeby osoby które biorą udział  w konkursie były osobami które mają jakiś związek
z daną dziedziną.
Pan  Piotr  Choroś  powiedział,  że  to  będzie  bardzo  problematyczne  do  zapisania
w programie współpracy, bo to ustawa mówi o tym jak są budowane komisje konkursowe
 i ona wprost mówi o tym że w skład komisji  konkursowych wchodzą osoby wskazane
przez  organizacje  pozarządowe,  nie  ma  za  bardzo  w  ustawie  takiej  możliwości  żeby
wprowadzić jakies kryteria weryfikacji.
Pani Jagdwiga Mach powiedziała, że można dodać osoby wskazane przez organizacje.
Pan  Piotr  Choroś  powiedział,  że  oczywiście  osoby  wskazane  przez  organizacje
uczestniczą  w  komisjach,  zwasze  jest  nabór  do  komisji.  Część  z  obecnych  na
posiedzeniutu uczestrniczyła w pracach komisj np. Pan Wojtek Dec.
Pan Kuba  Kosowski  ma propozycje  nieformalną,  stwierdził,  że  za  chwilę  poblokujemy
pewne  działania,  jeżeli  wpiszemy  takie  rzeczy  do  programu  współracy,  radzi  żeby
potraktować propozycję pani Jadwigi jako sugestie dla prezydenta i dla kancelarii, jeżeli
chodzi o budowanie kształtu komisji  w sensie personalnym. Jeżeli jest pakiet osób lub
grupa  osób  zgłoszona  przez  organizację  pozarządowe  to  Pan  Prezydent  decyduje,



rekomenduje wydział  merytoryczny i  tutaj  jeżeli  chodzi  o koordynacje działań żeby nie
rekomendować tej  samej osoby w trzech konkursach, wtedy na poziomie operacyjnym
Piotr Choroś jako Kancelaria takie rzeczy może skoordynować.
Pani Jagwiga Mach zapytała czy jest możliwość żeby zapisać w programie współpracy
możliwość  realizacji  zadań  ogłaszanych  konkursów nie  tylko  na  jeden  rok,  oczywiście
regulamin może byc opracowany, są organizacje, które tak naprawde co roku realizują te
zadania, co roku muszą przystepowac do konkursu. Czy jest wogóle taka możliwość.
Pan  Piotr  Choroś  odpowiedział  że  są  konkursy  wieloletnie  które  są  ogłaszane  np.
W wydziale sportu czy kultury, w Kancelarii Prezydenta, MOPR.
Pan Jakub Kosowskistwierdził, że ogłaszane są te działania, które są niezbędne w ujęciu
dwuletnim, trzeba pamiętać (zwrócił się do pani Jadwigi Mach), że jeżeli całość pieniędzy,
która idzie na dotacje wrzuci się do wieloletniej prognozy finansowej to pani skarbnik może
się nie zgrać ze wskaźnikami.
Pani  Jadwiga  Mach  powiedziała,  że  wiadomo  jest  które  zadania  na  pewno  były
realizowane i są założenia że będą, żeby ułatwić można niektóre zadania ogłaszać nie
tylko na jeden rok, bardzo by to ułatwiło funkcjonowanie wielu organizacjom.
Pani  Jadwiga zawnioskowała o wpisanie do progamu współpracy,  żeby Rada Pożytku
spotykała się przynajmniej raz w roku z organizacjami pozarządowymi, a już na pewno
z tymi,  które korzystają ze środków Urzędu Miasta. W porzednich latach nie udało się
zoorganizowac  takiego  spotkania  chociaż  były  już  terminy.  Pani  Jadwiga  wyraziła
wątpliwość że organizacje zdają sobie sprawę z istnienia Rady Pożytku Miasta Lublin.
Pan Piotr Choroś stwierdził, że biorąc pod uwage ilość zgłoszeń do nowej Rady to nie jest
tak prawda.
Pani Jadwiga Mach zapytała ile jest zgłoszeń.
Pan Piotr Choroś powiedział że jest ok. 20 zgłoszeń, ale jeszcze nie wszystkie dotarły do
urzędu. Organizacji które sie zgłosiły na Kongres będzie ok 100.
Pan choros stwierdził  że program współpracy nie reguluje dziłalności Rady Pozytku, jej
wewnętrznego regulaminu, ciężko będzie cos takiego wprowadzić.
Pani  Jadwiga Mach powiedziała  że w takim razie  ta  kwestia  zostanie poruszona przy
regulaminie działalności Rady.
Pan Piotr  Choroś powiedział  że zapisał  do zmian w projekcie o programie współpracy
zmiany w komisjach konkursowych, konkursy wieloletnie, żeby przeanalizować praktykę
ogłaszania i  wprowadzić je  tam gdzie jest to  jasne, że zadanie się powtarza co roku.
Zapytał  czy są  jeszcze jakieś  propozycje  do  dokumentu  współpracy.  Jeżeli  nie  ma to
kolejna sprawa o której wspomniał dotyczy programu alkoholowego, byc może rok 2016
będzie ostatnim rokiem kiedy organizacje pozarządowe będą miały cokolwiek wspólnego
z tymi środkami, bo w ramach zmian legislacyjnych nowej kadencji sejmu wprowadzono
ustawę  o  zdrowiu  publicznym,  która  wyłącza  wydatkowanie  środków  na  programy
związane  z  ochroną  zdrowia  z  ustawy o  działalności  pożytku  publicznego,  w  tym też
sprawy  związane  z  alkoholem,  nie  ma  jeszcze  rozporządzenia  ministra,  które  ma
zdefiniować  zadania,  które  będą  finansowane  w  ramach  tych  środków,  ale  jest  dużo
prawdopodobieństwo,  że  już  w  roku  2017  żadne  organizacje  pozarządowe  nie  będą
realizowały projektów związanych z uzależnieniem.
Pani Jadwiga Mach stwierdziała, że prawdopodobnie nie o to chodzi bo ochrona zdrowia
to jeden z elementów wpisanych w ustawę, chodzi o finansowanie tzw. izb wytrzeźwień.
Pani  Jadwiga  jest  przekonana,  że  to  jest  meritum  sprawy.  Pan  Chorś  ma  odmienne
zdanie.  Pani Jadwiga nie wyobraża sobie, że miasto będzie realizowało zadania, gdzie w
budżecie jest ponad 6 milonów na edukację i profilaktykę, bo nie jest w stanie. 
Pan  Piotr  Choroś  stwierdsził,  że  w  praktyce  te  zadania,  które  były  związane
z uzależnieniami i realizowane przez organizacje pozarządowe będą realizowane przez
podmioty komercyjne w ramach procedury narzuconej przez ministerstwo zdrowia, która
jeszcze nie została określona a wiadomo, że będzie to procedura do której nie stosuje się



zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i ustawy o zamówieniach publicznych .
Pani Jadwiga Mach uważa, że chodzi o zadania związane z izbami wytrzeźwień.
Pan Piotr Choroś uważa, że jest to istotne przede wszystkim dla tych organizacji, które
realizowały  te  zadania.  W  gronie  obecnych  na  posiedzeniu  Rady  akurat  nie  ma
organizacji,  która  realizowała  takie  zadania  z  programów  antyalkoholowego
i antynarkotykowego. Nikt nie wie w jaką stronę idą prace nad tymi zagadnieniami, nie ma
zarządzenia, ale jest ustawa, która jasno mówi o tym że nie stosuje się ustawy o pożytku
i ustawy o finansach publicznych i będzie inna procedura określona rozporządzeniem. Pan
Piotr  Choroś  wspomniał  o  tym,  bo  później  mogą  być  komentarze  i  rozgoryczenie
organizacji  pozarządowych,  które  funkcjonują  w  tym  zakresie,  Rada  powinna  o  tym
wiedzieć. Na pewno ten temat będzie poruszony na posiedzeniu nowej Rady, o zjawisku
zmiany ilości środków dla organizacji które mogą uzyskać od miasta, będzie ich napewno
mniej. 
Kolejny punktem posiedzenia to kwestia zmian w uchwale dotyczącej Rady Działalności
Pożytku  Publicznego  Miasta  Lublin.  Materiały  zostały  przesłane  do  obecnych  na
posiedzeniu.
Pan Piotr Choroś przedstawił założenia zmian, ktore nastapią w uwchwale. Jest to zmiana
długości kadencji  z 2 na 3 lata.  Oraz sposób odwołania członków Rady. Jest to wynik
zmian  w  Ustawie  o  działalności  pożytku  publicznego  i  wolontariacie,  dlatego  istnieje
potrzeba  dostosowania  Uchwały  Rady  Miasta  Nr  196/XIII/2011  z  8  września  2011  r.
w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego
Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków. Pan Piotr Choroś zapytał czy ktos ma
uwagi do zmian które będa wprowadzone. Nie było uwag. 
Nastąpiło głosowanie. Postanowiono jednogłośnie o wprowadzeniu poprawek do uchwały.
Pan przewodniczący Jakub Kosowski  jeszcze  raz  podziękował  członkom Rady za  ich
pracę podczas drugiej kadencji i zakończył posiedzenie. 


