
 
Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin  

z dnia 12 grudnia 2017 r. 

Miejsce obrad: Biuro Partycypacji Społecznej  

   ul. Bernardyńska 3, sala 104 (I piętro), 20-109 Lublin 

Porządek obrad: 

1. Rekomendacja osób do Komisji ds. nagród i Komisji ds. stypendiów na 2018 r. 
w dziedzinie kultury. 

2. Konsultacje zmian do Programu współpracy z organizacjami pozarządowi na rok 
2018. 

3. Sprawy różne. 
 

 
Marta Kurowska rozpoczęła posiedzenie, zastępowała nieobecnego Piotra Chorosia. Na 
posiedzeniu nie było wymaganego uchwałą kworum członków i członkiń, obecnych było  
9 osób, a ustalone kworum to 10. Wszystkie głosowania będą przeprowadzone w trybie 
obiegowym przez maila.  
Marta Kurowska powiedział, że jest dość krótka agenda. Rozpoczęła od kwestii protokołu  
z poprzedniego posiedzenia, skoro nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu stwierdziła, że 
jest przyjęty. 
Pierwszym punktem obrad były rekomendacje osób do Komisji ds. nagród i Komisji ds. 

stypendiów na 2018 r. w dziedzinie kultury. Wpłynęła jedna kandydatura pani Ewy Nogi, 

która zgłosiła się do obydwu komisji.  

Anna Pajdosz powiedziała, że pani Ewa Noga zasiada w komisjach już dwa lata, 
powiedziała, że bardzo się cieszy z tego zgłoszenia bo nie jest to łatwa praca, wymaga 
dużego zaangażowania, a jest to praca nieodpłatna.  
Marta Kurowska zapytał, czy ktoś chce się wypowiedzieć w sprawie kandydatury pani Ewy 
Nogi. 
Nikt nie miał uwag. 
Odbędą się dwa głosowania (jedno do Komisji ds. nagród i drugie Komisji ds. stypendiów)  
w formie obiegowej przez maile nad rekomendacją pani Ewy Nogi.  
Kolejnym punktem obrad były zmiany do Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2018, które chce wprowadzić Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Marta Kurowska zacytowała uzasadnienie do zmian, powiedziała co będzie wykreślone, 
przeczytała fragmenty, które zostaną dodane. (materiały znajdują się w załączniku). 
Marta Kurowska rozpoczęła dyskusję. 
Krzysztof Kowalik wspomniał o braku zapisu o kampanii na rzecz ochrony środowiska. 
Z budżetu Wydziału Ochrony Środowiska na rok 2018 wynika, że pominięto kwestie 
ekologiczne i rowerowe. Powiedział, że wnioskuje z tego, że ten wydział nie będzie 
współpracował z organizacjami pozarządowymi.  
Magdalena Gnyp-Ścigocka powiedziała, że zadania związane z mobilnością i sprawami 
rowerowymi zostały wpisane do działania nr 10 c) w Programie o brzmieniu: realizacja 
miejskiej polityki rowerowej i pieszej. 
Krzysztof Kowalik powiedział, że wcześniej to zadanie było nazwane bardziej szczegółowo.  
Magdalena Gnyp-Ścigocka powiedział, że ten zapis jest szerszy i zawiera w sobie 
wcześniejsze zadania.  
Krzysztof Kowalik jednak uważał, że powinien być zapis szczegółowy odnośnie 
Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 



Marta Kurowska powiedział, że jedne wydziały urzędu życzą sobie, żeby zapisy w programie 
były szczegółowe, a inne żeby były ogólne i trudno wypracować ujednolicenie tych zapisów.  
Zofia Rosołowska powiedziała, że wprowadzone zmiany przez Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych pokrywają się z tymi z MOPRu, różnica jest tylko w źródle finasowania. 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych będzie finansował to zadanie z tzw. funduszu 
korkowego, natomiast MOPR z zadań budżetowych, które są na pomoc społeczną. 
Marta Kurowska powiedziała, że jest to rodzaj absurdu, jeżeli wpisuje się takie same 
zadania dwa razy, różniące się źródłem finansowania.  
Zofia Rosołowska powiedziała, że pieniędzy z programu profilaktyki nie ma w budżecie 
MOPR, to nie jest ich zadanie, tylko jest realizowane przez Wydział Zdrowia i Spraw 
Społecznych. 
Marta Kurowska zapytała, czy są to fizycznie inne świetlice, których dotyczy to zagadnienie. 
Zofia Rosołowska odpowiedziała, że mogą to być te same świetlice. 
Marta Kurowska zwróciła uwagę, że z punktu widzenia organizacji pozarządowych jest to 
samo działanie i wpisywanie tego dwa razy nie jest potrzebne. 
Zofia Rosołowska powiedziała, że w przyszłym roku warto doprecyzować te zapisy. 
Powiedziała, że może warto poszerzyć punkt dotyczący pomocy społecznej gdzie znajduje 
się reintegracja i świetlica socjoterapeutyczna.  
Marta Kurowska zasugerowała, żeby zmienić filozofię dokumentu jakim jest Program 
Współpracy, bo w tym momencie jest odpowiedzią na rozdziały budżetu i to rozdziały 
budżetu decydują co i gdzie jest zapisane.  
Zofia Rosołowska powiedziała, że zależy to od zadań wymienionych w ustawie o pożytku. 
Magdalena Gnyp-Ścigocka powiedziała, że są to jedyne zadania Wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych, które wykonują na podstawie ustawy o pożytku, w tym momencie są 
zobowiązani do stosowania zasad według ustawy o ochronie zdrowia.  
Marta Kurowska zakończyła debatę na temat zmian w programie współpracy i przeszła do 
spraw różnych. 
Magdalena Gnyp-Ścigocka przedstawiła prośbę pana dyrektora Jerzego Kusia, który 
zwrócił się do członków i członkiń rady z prośbą o wyznaczenie osoby spośród 
przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych do udziału w komisjach 
konkursowych oceniających oferty podmiotów na realizację zadań Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. oraz Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
Marta Kurowska zapytała w jakim trybie będzie wybierany przedstawiciel lub 
przedstawicielka Rady. 
Krzysztof Kowalik zapytał ile będzie konkursów w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, 
zbyt duża liczba konkursów może być obciążeniem dla przedstawicieli Rady.   
Magdalena Gnyp-Ścigocka powiedziała, że nie ma więcej informacji, powiedziała, że 
komisje będą w styczniu.  
Jolanta Prochowicz stwierdziła, że posiadają za mało danych, jeżeli chodzi o ilość 
konkursów i czas jaki będzie trzeba poświęci na udział w komisjach.  
Marta Kurowska zasugerowała, żeby wybrać dwie osoby.  
Krzysztof Kowalik powiedział, że wolałby, żeby pan dyrektor Jerzy Kuś poinformował jakie 
to będą konkursy, żeby zgłaszać do każdego konkursu inna osobę, jeżeli zostanie wybrana 
jedna osoba to będzie za duże obciążenie czasowe.  
Marta Kurowska zaproponowała wybór dwóch osób. 
Sławomir Skowronek zasugerował, żeby poprosić dyrektora Jerzego Kusia o więcej 
informacji dotyczących konkursów. 
Kolejnym tematem rozmów była kwestia konsultacji stypendiów sportowych, była to sprawa 
wniesiona przez Krzysztofa Kowalik.  
Krzysztof Kowalik powiedział, że nie znalazł wyników tych konsultacji na BIP. 



Magdalena Gnyp Ścigocka wyjaśniła, że konsultacje z organizacjami pozarządowymi i Radą 
Działalności Pożytku Publicznego ML nie są publikowane na BIP, tylko na stronie lublin.eu  
i pojawią się następnego dnia na stronie.  
Krzysztof Kowalik otrzymał wydruk z podsumowaniem konsultacji.  
Jakub Kosowski zreferował uwagi, które wpłynęły w ramach konsultacji. Powiedział, że 
wpłynęły uwagi od Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych podczas otwartych spotkań, odbyło się również posiedzenie Rady Sportu 
podczas, którego miała miejsce dyskusja. W zdecydowanej większości uwagi zostały 
uwzględnione. Powiedział o tych, które nie zostały uwzględnione czyli: wzrost ilości 
stypendiów - nie jest to możliwe ze względów finansowych, nie uwzględniono również uwagi 
dotyczącej połączenia załączników ze względów proceduralnych (przekazywania 
dokumentacji do innych wydziałów urzędu). Był postulat, żeby dopisać, że jest to decyzja 
administracyjna, radcowie stwierdzili, że nie ma takiej potrzeby. Uwagi Filipa Trubalskiego 
dotyczyły zawężenia kręgu osób, które ubiegają się o stypendium do reprezentantów klubów 
posiadających siedziby w Lublinie oraz wskazać że mają promować miasto Lublin, te uwagi 
nie zostały uwzględnione ze względu na istnienie wyroków sądowych, które mówią, że nie 
można formułować takiego wymogu (zarejestrowania w Lublinie), ale osoby które są  
z Lublina otrzymują dodatkowe punkty. W zakresie promocji miasta są wyroki sądowe, które 
mówią, że stypendium nie jest po to żeby promować miasto tylko po to, żeby nagradzać za 
dobre wyniki sportowe.  
Kolejną poruszoną sprawą była kwestia lokali należących do Miasta dla organizacji 
pozarządowych. 
Głos zabrała Magdalena Gnyp – Ścigocka wyjaśniła, że w ramach wsparcia organizacji 
Biuro Partycypacji Społecznej planowało konkurs na miejsca aktywności sąsiedzkich  
z wykorzystaniem zasobów lokalowych Miasta. Niestety ten pomysł nie uzyskał finasowania 
w budżecie na 2018 r. Powiedziała, że odbyła się rozmowa z zastępcą prezydenta  Arturem 
Szymczykiem, który poprosił o wskazanie lokali z zasobów ZNK, które ewentualnie mogły 
by być wystawione w konkursie dla organizacji pozarządowych. Magdalena Gnyp-Ścigocka 
przygotowała taką listę, ale standard lokali nie jest atrakcyjny, jeżeli chodzi o lokalizacje  
i stan techniczny. 
Marta Kurowska zapytała o uczestnictwo przedstawicieli urzędu w konferencji Miejsca 
Otwarte w Warszawie. Wielokrotnie był poruszany temat miejsc spotkań dla sąsiadów  
i społeczności lokalnych i nie ma żadnych działań w tym kierunku. 
Magdalena Gnyp-Ścigocka powiedziała, że pracownicy Biura Partycypacji Społecznej są 
merytorycznie przygotowani do rozpoczęcia pracy nad stworzeniem miejsc sąsiedzkich, ale 
niestety nie dostali pieniędzy na ten cel w budżecie na rok 2018. Powiedziała, że jeżeli uda 
się zdobyć środki to oczywiście pomysł będzie realizowany i wtedy będzie próba 
wykorzystania lokali z zasobów ZNK, niestety w większości pomieszczenia nie są 
przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, co wyklucza udział wszystkich 
mieszkańców i mieszkanek w tego typu działaniach, a chcą uniknąć takich sytuacji. 
Marta Kurowska powiedziała, że miasto opłaca wiele pomieszczeń, które stoją puste i nie 
są wykorzystane. 
Sławomir Skowronek powiedział, że Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej jest 
dostępne nie tylko dla organizacji pozarządowych ale również dla grup nieformalnych. 
Centrum jest czynne do godziny 20. 
Marta Kurowska powiedział, że była w Wiedniu na spotkaniu gdzie nagradzano innowacje 
społeczne, które u podstaw swojego istnienia miały właśnie tzw. miejsca wspólne, 
sąsiedzkie. Są to miejsca, do których każdy może przyjść i zrealizować swój pomysł. 
Sławomir Skowronek powiedział, że można wziąć pod uwagę lokale należące do Rad 
Dzielnic. 
Jakub Kosowski zasugerował nawiązanie współpracy ze szkołami poprzez Rady Dzielnic. 
Krzysztof Kowalik powiedział, że cześć siedzib Rad Dzielnic jest w szkołach, część znajduje 



się w budynkach wynajmowanych od miasta przez organizacje pozarządowe. Powiedział, 
że dobrym pomysłem jest wykorzystywanie miejsc, które maja zasoby kadrowe. Podał 
przykład miasta Oslo, gdzie nowo otwarte biblioteki są jednocześnie miejscem spotkań 
otwartych dla wszystkich i można tam wejść posiadając kartę, która otwiera drzwi.  
Jolanta Prochowicz powiedział, że jest koordynatorką projektu Masz Głos, stwierdziła, że 
przynajmniej w kilu Radach Dzielnic jest problem z udostępnianiem lokali dla organizacji 
pozarządowych. Rada Dzielnicy Wrotków dwa razy odmówiła organizacji udostepnienia 
pomieszczeń. 
Sławomir Skowronek powiedział, że był w kilku siedzibach Rad Dzielnic w związku  
z działaniami na rzecz seniorów, powiedział, że pomieszczenia nie są w pełni wykorzystane, 
stoją puste poza godzinami pracy Rady Dzielnicy. Podał przykład Rady Dzielnicy, która ma 
lokal na Sławinkowskiej, gdzie powstał klub seniora w porozumieniu z przewodniczącą. 
Marta Kurowska powiedziała, że najczęstszym powodem odmowy udostepnienia 
pomieszczeń przez Radę Dzielnicy jest nieuzasadnione wspieranie organizacji 
pozarządowych.  
Jolanta Prochowicz zasugerowała, żeby pogłębić temat współpracy organizacji 
pozarządowych z Radami Dzielnic.  
Marta Kurowska zaproponowała, żeby zaprosić prezydenta na posiedzenie Rady  
i porozmawiać w kwestiach lokali dla organizacji pozarządowych oraz współpracy z Radami 
Dzielnic. Jednocześnie nie jest pewna czy takimi sprawami będą zainteresowane 
organizacje. 
Sławomir Skowronek powiedział, że trzeba zadać sobie pytanie czy są organizacje, które 
potrzebują lokalu na siedzibę. Jeżeli są to organizacje, które potrzebują się spotkać od 
czasu do czasu to mogą korzystać z zasobów LCAO, nie jest im potrzebny stały lokal. 
Krzysztof Kowalik stwierdził, że to są trochę inne tematy: możliwość korzystania z zasobów 
LCAO i stworzenie miejsc aktywności sąsiedzkiej. 
Nawiązał do uchwały Rady z maja dotyczącej lokali, powiedział, ze nic w tej sprawie nie 
zostało zrobione. Rada przedstawiła propozycję na zmianę zasad przyznawania lokali. 
Marta Kurowska zauważyła, że Urząd Miasta nie odniósł się do tej propozycji i prosi  
o reakcję. 
Mateusz Małyska stwierdził, że istnieje uchwała i propozycja zmian, wiec coś powinno się 
zacząć dziać w tej kwestii. Nie rozumie dlaczego nie ma żadnej odpowiedzi. 
Sławomir Skowronek uważał, że jest to kwestia potrzeb organizacji odnośnie lokali. Jeżeli 
dana organizacja jest zdeterminowana to znajduje lokal miejski odpowiedni do swoich 
działań, a mniejsze organizacje mogą korzystać z zasobów LCAO.  
Mateusz Małyska zgodził się z tym poglądem, ale powiedział, że idea jest taka, żeby 
pokazać organizacjom, że proces ubiegania się o lokal jest łatwy i dostępny. 
Anna Pajdosz powiedział, że jest planowana wspólna przestrzeń dla organizacji 
pozarządowych na ul. Grodzkiej 7. 
Marta Kurowska zwróciła się z prośbą do nieobecnego Piotra Chorosia o ustalenie 
odpowiedzi na zadane pytania dotyczące lokali dla ngo. 
Joanna Kukier powiedział o programie radiowym „Przewodnik po ngosach”, który prowadzi 
w Radiu Centrum, zaprosiła wszystkich przedstawicieli organizacji do udziału. 
Marta Kurowska zakończyła posiedzenie. 
 
 


