
Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin  

z dnia 10 stycznia 2017 r. 

Miejsce obrad: Biuro Partycypacji Społecznej  

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

Porządek obrad: 
1. Opiniowanie projektu przygotowanego przez Wydział Ochrony Środowiska - Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 

rok. 

2. Opinia na temat nowego regulaminu do Budżetu Obywatelskiego 2017. 

3. Zasady najmu i użyczenie lokali miejskich dla organizacji pozarządowych.  

Piotr Choroś przywitał wszystkich zgromadzonych i złożył życzenia noworoczne. Przedstawił 

porządek obrad Rady. Powiedział, że chciałby zacząć od punktu dotyczącego lokali dla 

organizacji pozarządowych, poprosił, żeby nie omawiać tego punktu na tym posiedzeniu 

dlatego, że okazuje się, że ZNK w porozumieniu z niektórymi komórkami organizacyjnymi 

Urzędu Miasta i instytucjami zewnętrznymi np. Lubelskim Parkiem Naukowo-Technologiczny 

jest w trakcie przygotowywania projektu, którego częścią są regulacje dotyczące wynajmu 

lokali z zasobu miejskiego w centralnej części miasta m. in. ul. Lubartowska, Stare Miasto, 

Kowalska, Królewska, Zamojska. Piotr Choroś stwierdził, że bez przedstawicieli Wydziału 

Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta nie ma sensu rozpoczynać debaty na ten temat. 

Poprosił, żeby z grona członków Rady stworzyć zespół zajmujący się tematem polityki 

lokalowej UM i zorganizować spotkanie z przedstawicielami Wydziału Strategii i Obsługi 

Inwestorów. Do zespołu roboczego zgłosił się Krzysztof Kowalik, Dariusz Figura, Filip 

Trubalski, Mateusz Małyska, Jolanta Prochowicz i Joanna Kukier. 

Marta Kurowska zgłosiła sprawę dokumentu, który przygotowuje ZNK – „Programu 

restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Lublin obowiązującego w latach 2016 – 2020”, który będzie przedstawiony na 

lutowym posiedzenie Rady Miasta. Piotr Choroś nie był do końca przekonany czy ta sprawa 

dotyczy organizacji pozarządowych, a status Lubelskiej Akcji Lokatorskiej, która podnosi ten 

temat, nie jest jasny. Marta Kurowska uważa, że ten program jest prawem lokalnym, więc 

powinien być poddany pod konsultacje z RDPP ML. Piotr Choroś zaproponował , żeby do 

końca posiedzenia zgłosiły się osoby, które chcą zająć się tą sprawą. 

Na posiedzeniu była obecna Joanna Jaroszuk – Oniszko kierownik referatu ds. kampanii 

ekologicznych i ochrony zwierząt z Wydziału Ochrony Środowiska UM Lublin, która 

przedstawiła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na 2017 rok”, który ma zostać poddany pod konsultacje z RDPP ML. Członkowie 

Rady otrzymali stosowny dokument do zapoznania  się przed posiedzeniem. Program dotyczy 

zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Joanna Jaroszuk – Oniszko powiedziała  

o rodzajach bezdomnych zwierząt oraz o zadaniach schroniska. W tym roku planuje się 

wprowadzić nowy zapis w Programie, który będzie dotyczył zaangażowania Straży Miejskiej 

w wyłapywanie bezdomnych zwierząt, w poprzednim roku Straż Miejska w ramach Budżetu 

Obywatelskiego otrzymał specjalnie przystosowany samochód do tego celu. Reszta programu 

pozostaje bez zmian. Po przedstawieniu założeń Programu członkowie Rady mogli zadawać 

pytania Joannie Jaroszuk – Oniszko.  

Krzysztof Kowalik zapytał o stawki na utrzymanie zwierząt w lubelskim schronisku, uważa że 

stawki nie zachęcają schroniska do starania się o adopcję dla tych zwierząt, bardziej opłaca 

się im zatrzymać zwierzęta w schronisku. Przytoczył raport NIK z którego wynika, że  

w schroniskach w których stawka dzienna jest za wysoka nie ma rozwiniętej procedury 

adopcyjnej, bo schronisku opłaca się trzymać jak najwięcej zwierząt. Zwrócił uwagę na to, że 



stawki dzienne w schroniskach prywatnych są w kwocie ok 5 zł, a w miejskich/gminnych ok. 

14. zł i taka stawka jest w lubelskim schronisku, które prowadzone jest na zlecenie miasta. 

Krzysztof Kowalik chciałby, żeby w Programie o zwierzętach pojawił się zapis że w umowach 

ze schroniskiem pojawia się zapisy o minimalnej liczbie adoptowanych zwierząt w ciągu roku. 

Bartłomiej Bałaban zaproponował, żeby Miasto Lublin płaciło schronisku za wyadoptowane 

zwierzęta, będzie to dodatkowy impuls do takiego działania.  

Marta Wcisło stwierdziła, że zgłoszone uwagi do Programu są cenne, ale jednocześnie 

zauważyła, że obecność przedstawicieli schroniska była by wskazana, żeby wyjaśnić 

zasadność takiej stawki. Zaproponowała zaproszenie przedstawicieli schroniska na 

posiedzenie Rady. Stwierdziła, że może warto zmienić pewne zasady, ale na pewno trzeba 

skonsultować je z przedstawicielami schroniska.  

Jolanta Prochowicz zgodziła się z Martą Wcisło, w kwestii konsultacji ewentualnych zmian we 

współpracy ze schroniskiem.  

Piotr Choroś stwierdził, że umowa ze schroniskiem jest podpisana do końca tego roku, więc  

w tej kwestii nie mogą być wprowadzone żadne zmiany. W jego ocenie mierzenie wszystkiego 

rachunkiem ekonomicznym i kwotą stawki dziennej nie jest adekwatne w sytuacji opieki nad 

zwierzętami przez schronisko.  

Marta Kurowska zaproponowała stworzenie adekwatnego systemu, który uwzględnia adopcje 

psów i rachunek ekonomiczny. 

Joanna Jaroszuk-Oniszko podziękowała za wszystkie uwagi od członków Rady, powiedziała, 

że ma świadomość tego, że dotychczasowa umowa nie gratyfikowała w odpowiedni sposób 

schroniska za przeprowadzenie adopcji zwierząt. Powiedziała, że będą w tym roku 

przygotowywać przetargi uwzględniając te uwagi, zaproponowała, żeby ewentualne uwagi  

i wskazówki przesyłać do niej na maila. 

Piotr Choroś zakończył dyskusje na temat Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobieganiem bezdomności zwierząt na 2017 rok. Rozpoczął procedurę głosowania nad 

zaopiniowaniem Programu. Na posiedzeniu było obecnych 16 z 18 członków Rady. 

Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na 2017 rok. 

Piotr Choroś podziękował za obecność i przedstawienie Programu kierowniczce Joannie 

Jaroszuk-Oniszko. 

Kolejnym punktem obrad były zmiany w regulaminie Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. 

Piotr Choroś przedstawił propozycje zmian w regulaminie do Budżetu Obywatelskiego 2017, 

które są wynikiem przesłanych uwag w ramach ogłoszonych konsultacji oraz spotkania  

z osobami, które te uwagi przesłały.  

Zakres proponowanych zmian: 

1. Nowe progi projektów małych i dużych. 

Projekt mały mieści się w granicach 25 000 zł - 300 000 zł, projekt duży obejmuje koszty od 

300 001 zł do 800 000 zł. Efektem zmiany powinna być realizacja większej ilości projektów  

z Budżetu Obywatelskiego oraz mniejsza skala proponowanych inwestycji i działań. Zmiana 

progu minimalnych kosztów projektu może skutkować większą ilością projektów. 



Dotychczasowa regulacja zakładała, że projekt mały mieści się w granicach 50 000 zł – 500 

000 zł, projekt duży mieści się w granicach 500 001 zł – 1 200 000 zł, a minimalna wartość 

projektu to 50 000 zł. 

2.  Nowy podział kwoty 15 mln zł pomiędzy projekty duże i małe. 

Na małe projekty przeznaczamy 9 000 000 zł, na duże 6 000 000 zł. Skutkiem tej zmiany 

powinno być zwiększenie ilości małych projektów, dzięki czemu będą one realizowane we 

wszystkich częściach miasta. 

Dotychczasowa regulacja zakładała, że na projekty małe przeznaczone jest 8 000 000 zł, na 

projekty duże 7 000 000 zł. 

3. Zagwarantowanie kwoty 150 000 zł dla każdej z dzielnic, na jeden, poddany pod 

głosowanie projekt. 

W ten sposób maksymalnie 4 050 000 zł jest z góry dzielone pomiędzy 27 dzielnic, niezależnie 

od wyników głosowania. W praktyce oznacza to, że po głosowaniu, poza projektami które 

uzyskały największą liczbę głosów, do realizacji kierowane są projekty obejmujące swym 

zasięgiem jedną dzielnicę i których koszt nie przekracza 150 000 zł. Warunkiem jest to, że  

w wynikach głosowania nie ma żadnego projektu małego realizowanego na danej dzielnicy.  

W praktyce w ten sposób, niezależnie od wielkości dzielnicy, ilości głosujących na danym 

terenie osób, każda z dzielnic ma prawnie zagwarantowany jeden projekt. Może okazać się, 

że będą dzielnice, w których nie będzie jednak zrealizowany żaden projekt. Sytuacja ta będzie 

miała miejsce jeśli: 

- żaden ze zgłoszonych projektów, realizowanych na danej dzielnicy, nie mieści się w kwocie 

150 000 zł czyli wszystkie projekty obejmujące tą jedną dzielnice są droższe; 

- nie ma zgłoszonego żadnego projektu, który obejmowałby tą jedną dzielnicę lub zgłoszone 

projekty obejmujące tą jedną dzielnicę, nawet jeśli są w granicy do 150 000 zł, obejmują swym 

zasięgiem także inną dzielnicę. 

Dotychczas sprawa ta nie była poruszona w regulaminie. 

4. Głosowanie odbywa się w systemie elektronicznym oraz papierowym z tym, że  

w systemie papierowym jedna osoba oddaje jeden głos, tylko za siebie. 

System elektroniczny obejmuje mechanizm weryfikacji, uniemożliwiający zagłosowanie na 

inną osobę, której dane znamy. Weryfikacja odbywa się za pośrednictwem SMS lub adresu  

e-mail. Głosowanie w systemie papierowym odbywa się w sposób uniemożliwiający zbieranie 

kart poza oficjalnymi punktami głosowania i dostarczanie ich hurtowo. W praktyce jedna osoba 

przychodząca do punktu, odda jedną kartę do głosowania. Osoba głosująca pobierze kartę do 

głosowania w punkcie lub przyjdzie z kartą do głosowania. Po okazaniu dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, dane osoby będą wprowadzane do systemu przez pracownika 

punktu. Jedna osoba będzie mogła oddać tylko i wyłącznie swoją kartę głosowania lub też 

kartę osoby, która wystawi stosowne upoważnienie. 

Piotr Choroś po przedstawieniu proponowanych zmian otworzył dyskusję. 

Jakub Kosowski zwrócił uwagę na zmianę progów finansowych  na projekty małe i duże (pkt.1). 

Spytał się czy intencją zwiększenia kwoty na małe projekty była chęć zwiększenia ich ilości.  

Piotr Choroś potwierdził, że to była jedna z intencji.  

Jakub Kosowski miał wątpliwości czy zmniejszenie progów finansowych dla projektów małych 

i dużych nie zwiększy fali krytyki, że realizuje się za dużo projektów nie inwestycyjnych, tzw. 



miękkich. Stwierdził, że za kwotę 800 tys. na projekty duże, trudno będzie zrealizować projekty 

takie jak remonty boisk czy parków. Dużym zdziwieniem był dla niego punkt 3 dotyczący 

zagwarantowania jednego projektu do 150 tys. zł, porównał tą sytuację ze świadczeniem 

socjalnym dla każdej z dzielnic. Powiedział, że każda Rada Dzielnicy dysponuje swoim 

budżetem, który wynosi mniej więcej 150 tys. zł. Zaproponował, żeby pieniądze  

z proponowanego projektu zwiększyły budżet Rady Dzielnicy, a mieszkańcy danej dzielnicy 

decydowali na co je wydać.  Stwierdził, że oznacza to dobrą drogę do rozwoju partycypacji 

mieszkańców i mieszkanek danej dzielnicy. Nie miał zastrzeżeń co do treści punktu  

4 dotyczącego głosowania elektronicznego. 

Piotr Choroś powiedział, że czas na konsultacje i dyskusje na temat Budżetu Obywatelskiego 

jest do końca miesiąca. Chciałby, żeby Rada na dzisiejszym posiedzeniu zaopiniowała te 

zmiany, o których w tym momencie dyskutują.  

Marta Wcisło stwierdziła, że połączenie pieniędzy z rezerwy celowej Rad Dzielnic i 150 tys.  

z Budżetu Obywatelskiego nie jest dobrym pomysłem, dlatego , że nie wszyscy utożsamiają 

się z Rada Dzielnicy, a w ramach Budżetu Obywatelskiego mają szansę na głosowanie na 

projekt w swojej dzielnicy. Nie zgodziła się z Jakubem Kosowskim odnośnie kwoty na 800 tys. 

na projekty duże, uważa że jest to kwota wystarczająca i pozwoli na realizacje większej ilości 

projektów. 

Marcin Garbowski stwierdził, że może warto rozpocząć dyskusje na temat kompetencji Rad 

Dzielnic, żeby ich głównym zadaniem było koordynowanie „lokalnych budżetów obywatelskich” 

i wtedy rezerwa celowa będzie zwiększona o 150 tys. Zapytał się jaka jest idea jeżeli chodzi  

o małe projekty – czy chcemy zrobić plebiscyt na najbardziej atrakcyjne zadanie czy chcemy 

umożliwić mieszkańcom mieć wpływ na realizowanie jakichkolwiek działań miasta. 

Zaproponował model crowdfundingowy, gdzie każda osoba miałaby pewną kwotę pieniędzy  

i musiała się zdeklarować że jej/jego pieniądze są przeznaczone na dana inicjatywę. Oznacza 

to rezygnacje z formy plebiscytowej, która jest stosowana obecnie. 

Marta Kurowska zgodziła się z poglądami Marty Wcisło, stwierdziła, że to nie jest dobry 

pomysł, żeby zwiększać kwotę rezerwy celowej dla Rad Dzielnic i pozwolić im na decydowanie 

o realizacji projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego.  

Piotr Choroś powiedział, że ustalenie minimalnego progu 50 tys. na projekty małe, miało 

spowodować konsolidację mieszkańców i tworzenie wspólnych projektów, powodem było 

wyeliminowanie projektów za tysiąc lub dwa tysiące złotych. Uważa, że pomysł 

crowdfundingowy jest ciekawy ale raczej nie możliwy do realizacji.  

Dariusz Figura stwierdził, że pomysł crowdfundingowy jest ewentualnie do analizy na kolejny 

rok. Uważa, że zmiany przedstawione w pkt 4 odnośnie głosowania na kartach papierowych  

i elektronicznie spowodują zmniejszenie liczby głosujących. Możliwe, że dzięki tej zmianie 

mieszkańcy i mieszkanki zmobilizują się do głosowania i samodzielnej analizy projektów. 

Powiedział, że wprowadzenie projektu dla każdej dzielnicy do 150 tys. będzie budziło 

wewnętrzną rywalizację, co będzie zjawiskiem pozytywnym. Zapytał się czy w głosowaniu 

pozostaje zasada, że każdy może zagłosować na dwa małe projekty i jeden duży. 

Piotr Choroś powiedział, że ta kwestia jest jeszcze przedmiotem dyskusji.   

Jolanta Prochowicz zapytała o kwestie dzielnic, które nie otrzymały pieniędzy na projekty  

z Budżetu Obywatelskiego, czy były prowadzone jakieś badania czy to są tylko 

przypuszczenia, dlaczego te małe dzielnice nie wygrywają żadnych projektów, czy jest to 

kwestia zaangażowania, determinacji mieszkańców.  



Piotr Choroś powiedział, że na podstawie wyników Budżetu Obywatelskiego można 

wywnioskować zaangażowanie mieszkańców. W Lublinie to że dzielnica jest duża (Czechów) 

nie oznacza, że zdobędzie dużo projektów. Ważne jest zaangażowanie i aktywność 

mieszkańców i Rad Dzielnic. Nie można powiedzieć, że tylko „małe” dzielnice przegrywają  

w Budżecie Obywatelskim.  Piotr Choroś dodał jeszcze, że różnica oddanych głosów na 

projekty które wygrały i przegrały nie jest bardzo duża, czasami żeby wygrać brakuje 

kilkudziesięciu głosów.  

Krzysztof Kowalik zapytał o upoważnienia, o których mowa w pkt 4. Chciał wiedzieć czy jedna 

osoba może przynieść więcej niż jedno upoważnienie. Widzi zagrożenie, że zamiast przynosić 

zebrane karty od mieszkańców, po tej zmianie będą przynosili duże ilości upoważnień, więc 

tak naprawdę nic się nie zmieni.  

Piotr Choroś powiedział, że nie wyobraża sobie takie sytuacji, że w tym roku mieszkańcy będą 

masowo przynosić upoważnienia. Powiedział, że jeżeli ktoś nie może zagłosować w wersji 

papierowej i elektronicznej to będzie wyznaczony pracownik urzędu, który dotrze do takiej 

osoby i albo odbierze od niej kartę albo pomoże zagłosować elektronicznie.  

Dariusz Figura stwierdził, że proponowane zmiany mogą spowodować zwiększenie liczby 

głosujących przez Internet. Podobało mu się, że w ostatnim głosowaniu można było 

wygenerować certyfikat i udostępnić go w mediach społecznościowych. Zapytał czy jest 

możliwe otrzymywanie statystyk na maila odnośnie głosowania na poszczególne projekty  

i dzielnice.  

Piotr Choroś powiedział, że pomysł Dariusza Figury jest interesujący, ale podczas głosowania 

nie zbierano maili w celu komunikacji z głosującymi tylko w celu weryfikacji przy tworzeniu 

konta do głosowania. Powiedział, że certyfikaty, które były generowane w ostatnim głosowaniu 

nie podobały się wszystkim. 

Marta Wcisło zgłosiła pomysł, żeby określić minimalna liczbę głosów, w przypadku projektów 

do 150 tys. Ustalenie takiego progu będzie pobudzeniem dla społeczności lokalnej do 

działania na rzecz tego projektu w ich dzielnicy.  

Jakub Kosowski zapytał o  merytoryczne uzasadnienie ustalenia kwoty 800 tys. zł dla projektu 

dużego. 

Piotr Choroś powiedział, że ta kwota jest wynikiem dyskusji i kompromisu z osobami które 

składały swoje uwagi w konsultacjach, ta decyzja nie ma uzasadnienia merytorycznego.  

Jakub Kosowski zapytał, dlaczego nie uwzględniono wielkości dzielnic (liczby mieszkańców) 

w stosunku do proponowanego projektu za 150 tys., uważa że jest to niesprawiedliwe. Zgodził 

się z Martą Wcisło w kwestii ustalenia progów minimalnej liczbie głosów w związku z tymi 

projektami. Przedstawił wniosek, żeby przegłosować rekomendację Rady, żeby poza tymi 

elementami, o których jest dyskusja nie wprowadzać więcej zmian do Budżetu 

Obywatelskiego. 

Krzysztof Kowalik stwierdził, że ustalenie minimalnej liczby głosów na projekty do 150 tys. 

proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej dzielnicy jest kolejną komplikacją procedury  

i będzie niezrozumiałe dla mieszkańców. Podał przykład, że Rady Dzielnic mają taki sam 

budżet bez względu na liczbę mieszkańców dzielnicy i obszar.  

Piotr Choroś zamknął dyskusję. Rozpoczęło się głosowanie nad 4 propozycjami zmian, które 

zostały przedstawione do rekomendowania przez Radę.  

 



Pierwsze głosowanie dotyczyło nowych progów projektów małych i dużych.  

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin zaopiniowała pozytywnie projekt 

propozycji zmian w regulaminie czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin  

w zakresie nowych progów projektów małych i dużych.  

Przy podejmowaniu Uchwały obecnych było 16 z 18 Członków Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Lublin. 14 osób poparło wniosek, jedna osoba była przeciw, jedna 

wstrzymała się od głosu. 

 

Drugie głosowanie dotyczyło nowego podziału kwoty 15 mln zł pomiędzy projekty duże  

i małe. 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin zaopiniowała pozytywnie propozycję 

zmian w regulaminie czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin w zakresie 

nowego podziału kwoty 15 mln złotych na projekty małe i duże odpowiednio 9 i 6 mln złotych. 

Przy podejmowaniu Uchwały obecnych było 16 z 18 Członków Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Lublin. 15 osób poparło wniosek, nikt nie był przeciw, jedna osoba 

wstrzymała się od głosu.  

 

Trzecie głosowanie dotyczyło zagwarantowania kwoty 150 000 zł dla każdej z dzielnic, na 

jeden, poddany pod głosowanie projekt. 

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin zaopiniowała pozytywnie propozycję 

zmian w regulaminie czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin w zakresie 

zagwarantowania kwoty 150 tys. złotych dla każdej z dzielnic, na jeden, poddany pod 

głosowanie projekt, gdzie nie będzie wymagana minimalna liczba głosów na dany projekt. 

 

Przy podejmowaniu Uchwały obecnych było 16 z 18 Członków Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Lublin. 8 osób poparło wniosek, 4 osoby były przeciw,  

4 wstrzymały się od głosu. 

 

Czwarte głosowanie dotyczyło zagwarantowania kwoty 150 000 zł dla każdej z dzielnic, na 

jeden, poddany pod głosowanie projekt, ale z założeniem że każdy projekt musi uzyskać 

określoną minimalną liczbę głosów.  

 

Przy podejmowaniu Uchwały obecnych było 16 z 18 Członków Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Lublin. 5 osób poparło wniosek, 3 osoby były przeciw,  

8 wstrzymało się od głosu. 

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin zadecydowała, że wybiera opcję  

w przypadku projektów 150 000 zł bez minimalnych progów liczby głosujących. 

 

Jakub Kosowski dodał, że jego zdaniem środki przewidziane na ten projekt (150 tys. zł) 

powinny być dodane do puli, którą dysponują Rady Dzielnic z zastrzeżeniem, że środki będą 

przeznaczone na projekty z Budżetu Obywatelskiego. 

 



Piąte głosowanie dotyczyło zmian w systemie głosowania w Budżecie Obywatelskim -  

głosowanie odbywa się w systemie elektronicznym oraz papierowym z tym, że w systemie 

papierowym jedna osoba oddaje jeden głos, tylko za siebie. 

 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin zaopiniowała pozytywnie propozycję 

zmian w regulaminie czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin w zakresie 

głosowania które, odbywa się w systemie elektronicznym oraz papierowym z tym, że  

w systemie papierowym jedna osoba oddaje jeden głos, tylko za siebie (nie ma możliwości 

głosowania za kogoś na podstawie upoważnienia). 

Przy podejmowaniu Uchwały obecnych było 16 z 18 Członków Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Lublin. 15 osób poparło wniosek, nikt nie był przeciw,  

1 osoba wstrzymała się od głosu. 

 

Piotr Choroś zakończył część obrad, która dotyczyła opiniowania przez Radę kwestii 

związanych ze zmianami w regulaminie w Budżecie Obywatelskim 2017. 

 

Kolejna sprawa została zgłoszona przez Bartłomieja Bałabana tuż przed posiedzeniem Rady 

i dotyczyła Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), którego środki są rozdzielane przez 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Piotr Choroś wyjaśnił, że w dniu 10 stycznia pojawiło się ogłoszenie na stronie Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o otwartym naborze kandydatów z organizacji 

pozarządowych (6 osób) do Komitetu Sterująco-monitorującego, który jest ciałem doradczym 

dla Ministra w kwestiach FIO. Komitet sterująco-monitorujący odpowiada m. in. za regulamin 

FIO. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin nie ma możliwości zgłosić swoich 

kandydatów do tego komitetu. Piotr Choroś zachęcił organizacje pozarządowe, żeby 

samodzielnie zgłaszały się do tego komitetu.  

 

Piotr Choroś wspomniał również o konkursie Wojewody Lubelskiego - Organizacja 

Pozarządowa 2016. Informacja na ten temat znajduje się na stronie internetowej Urzędu 

Miasta Lublin. 

 

Wstępnie przyjęto termin następnego posiedzenia na 7 lutego 2017 r. na godz. 16.30. 

Jeżeli formalnie nie będzie zgłoszonych tematów do dyskusji termin posiedzenia po 

uzgodnieniu z członkami Rady będzie zmieniony. 

 

Piotr Choroś zakończył posiedzenie Rady. 

 

 

 


