
Protokół z głosowania elektronicznego 
Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

z dnia 22.09.2015 r.
 
Na podstawie par. 11 ust. 2 uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie określenia organizacji i  
trybu  działania  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Lublin  oraz  trybu 
powoływania  jej  członków,  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  elektroniczne 
uznając  iż  z  uwagi  na  ustawowy  termin  do  przyjęcia  programu  przez  Radę  Miasta 
wystąpiła sytuacja nie cierpiąca zwłoki.
Podczas  posiedzenia  w dniu  17.09.2015  r.  swój  głos  oddało  9  osób (J.  Kosowski.  J.  
Rybojad, W. Krakowski, M. Urbański, J. Mach, M. Wronka, W. Dec, K. Wołek, P. Choroś).  
Pozostałe osoby zostały poproszone o przesyłanie głosów na adres  rdpp@lublin.eu do 
dnia 21.09.2015 r. do godz. 15.30. W mailu należy podać poniższy numer wniosku oraz 
głos: TAK, NIE lub WSTRZYMUJĘ SIĘ.

W głosowaniu mailowym postawiono pytania:
1. projekt uchwały w sprawie zasad zarządu oraz zasad i trybu korzystania 

z cmentarzy komunalnych na terenie miasta Lublin:
• rekomendacja zgłoszona przez p. Jadwigę Mach w zakresie użytkowania 

pojazdów elektrycznych do godz. 20.00 (par. 11 ust. 9)
• pozytywnie zaopiniowanie w/w projektu uchwały.

2. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.:
• rekomendacja zgłoszona przez p. Karola Wołka w zakresie wprowadzenia w 

par. 6 ust. 1 pkt. 10 lit. d w brzmieniu: podejmowanie działań promujących 
postawy obywatelskie i patriotyczne

• rekomendacja zgłoszona przez p. Jana Rybojada w zakresie wprowadzenia 
w par. 6 ust. 1 pkt. 7 lit. e w brzmieniu: ochrona i rozszerzenie zasobów 
przyrodniczych Miasta.

• pozytywne zaopiniowanie treści Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2016 r.

3. Wdrożenie elementów modelowych standardów działania rad działalności pożytku 
publicznego (w załączeniu).

W głosowaniu mailowym wzięli udział A. Dąbrowska i W. Kosicki głosując we wszystkich 
przypadkach ZA.
Przewodniczący  stwierdza  ze  Rada  przyjęła  większością  głosów  w/w  rekomendacje  i 
opinie projektów uchwał.

Przewodniczący
Rady Działalności Pożytku Publicznego

Miasta Lublin
 

dr Jakub Kosowski


