
Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin 
z dnia 21 lutego 2017 r.

Miejsce obrad: Biuro Partycypacji Społecznej 
ul. Bernardyńska 3, sala 104 (I piętro), 20-109 Lublin

Porządek obrad

1. Wyrażenie opinii o projektach uchwał: 

 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego

ustroju szkolnego;

 w sprawie projektu dostosowania sieci  szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do

nowego  ustroju  szkolnego  oraz  ustalenia  sieci  szkół  ponadpodstawowych
i specjalnych działających na terenie miasta Lublin.

2. Wyrażenie  opinii  o  projekcie  uchwały  w  sprawie  trybu  i  zasad  przeprowadzenia

konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin. 

3. Wysłuchanie  informacji  o  propozycjach  związanych  z  nową  polityką  lokalową

względem trzeciego sektora.

4. Wyznaczenie  przedstawiciela/przedstawicielki  Rady  do  Zespołu  ds.  wdrażania

Strategii Rozwoju Kultury Lublina

Piotr  Choroś  powitał  wszystkich  obecnych  na  kolejnym  posiedzeniu  Rady  Działalności
Pożytku Publicznego Miasta Lublin i przedstawił porządek obrad. Przywitał przedstawicieli
Wydziału  Oświaty  Zastępcę  Dyrektora  Wydziału  Oświaty  i  Wychowania  Ds.  Organizacji
Pracy Szkół i Placówek Mirosława Jarosińskiego oraz Kierowniczkę referatu ds. organizacji
pracy  szkół  i  placówek  Agnieszkę  Adamską  –  Bednarz,  którzy  zostali  zaproszeni  na
posiedzenie Rady, żeby przedstawić projekty dwóch uchwał dotyczących zmian w systemie
edukacji na terenie Gminy Lublin.

Głos zabrał Mirosław Jarosiński powiedział, że ustawa zmieniająca system oświaty w Polsce
jest  wprowadzona  jako  tzw.  specustawa  czyli  ustawa  specjalna  nazywa  się  „Przepisy
wprowadzające ustawę prawo oświatowe”,  ten tryb przyjęcia ustawy w sposób znaczący
ograniczyły  udział  środowiska  społecznego  na  etapie  konsultacji.  W  innym  trybie
ustawodawczym podjęte  by  były  konsultacje  społeczne  z  rodzicami.  Poza  Radą Miasta,
Prezydentem  Miasta  Lublin,  Lubelskim  Kuratorem  Oświaty  oraz  związkami  zawodowymi
funkcjonującymi  w  oświacie  to  jedyne  gremia,  którym  zostały  przypisane  uprawnienia
w gestii tej ustawy. Jako pracownicy Urzędu Miasta i Pana Prezydenta nie zgodzili się na
taką formę i zorganizowali spotkania z rodzicami. Pierwsze spotkania zostały zorganizowane
z  dyrekcjami  szkół.  Reforma  dotyczy  likwidacji  gimnazjów  określa  się  ten  fakt  jako
wygaszanie,  przekształcenie  szkół  podstawowych  w  ośmioklasowe,  licea  z  trzyletnich
zmienia się na czteroletnie, technika z czteroletnich na pięcioletnie oraz zmiana nazwy szkół
zasadniczych  zawodowych  na  szkoły  branżowe  pierwszego  stopnia.  Stwierdzono,  że
potrzeba  konsultacji  tych  zmian  z  zainteresowanymi  (nauczycielami,  rodzicami)  jest
bezdyskusyjna. W październiku 2016 r. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, chociaż



ustawa  została  podpisana  prze  Prezydenta  RP  9  stycznia  2017  r.,  działano  wiec  na
podstawie projektu ustawy. Po podpisaniu ustawy było by już za późno na rozpoczynanie
jakichkolwiek konsultacji. Mirosław Jarosiński wyjaśnił co w pojęciu ustawy będzie się działo
z gimnazjami, powiedział jakie są możliwości przekształceń; gimnazja można przekształcić
w ośmioletnia szkołę podstawową, włączyć do istniejącej szkoły podstawowej lub wygasić.
Gimnazja można również włączyć do liceum, technikum lub szkoły branżowej. W roku 2019
będzie sytuacja kiedy dwa roczniki będą aplikować do szkół ponadpodstawowych (ostatni
rocznik gimnazjów i pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych), będzie bardzo
duża rywalizacja kandydatów. 

Marcin  Garbowski  zapytał  co  było  podstawą  do  decyzji  czy  gimnazjum  przekształci  się
w szkołę podstawową czy ponadpodstawową. Wspomniał o sprawie gimnazjum nr 9 przy ul.
Lipowej,  gdzie  nabór  uczniów  ma  być  dopiero  w  2019.  Powiedział,  że  na  sali  jest
przewodnicząca rady rodziców z tej szkoły.

Mirosław Jarosiński powiedział, że w projekcie uchwały był zapis, że rekrutacja do Liceum nr
29  (przekształconego  z  gimnazjum  nr  9)  rozpocznie  się  we  wrześniu  2019,  ale  dzięki
determinacji grona pedagogicznego i rodziców z tej szkoły, rekrutacja ruszy jednak w tym
roku i ten zapis znalazł się w projekcie uchwały, który będzie poddany do głosowania na
najbliższej  sesji  Rady  Miasta.  Jest  pozytywna  opinia  Kuratorium  Oświaty  i  Związków
zawodowych. To jest jedna ze zmian, która pojawiła się w projekcie z którym zapoznała się
Rada. Drugą zmianą w projekcie uchwały jest kwestia nazwy Szkoły Podstawowej nr 39 przy
ul. Krężnickiej, szkoła podstawowa zmieni imię na Szarych Szeregów, dotychczas to imię
nosiło gimnazjum, które się tam znajdowało. Więcej nic się nie zmieniło w projekcie uchwały. 

Po przyjęciu uchwały następuje kolejny etap organizacji  szkół i rekrutacji.  W oparciu o tą
uchwałę  będą  tworzone  nowe  obwody  dla  klas  pierwszych  szkół  podstawowych,  dzieci
w pozostałych klasach pozostają w takich obwodach w jakich były.

Mirosław Jarosiński wytłumaczył jakie zmiany nastąpią w strukturze organizacyjnej, w jaki
sposób przekształcono gimnazja. W Lublinie było 23 gimnazjów, proces włączenia dotyczył
dwóch placówek, gimnazja, które funkcjonowały w budynkach wspólnych pod samodzielnymi
zarządami dyrektorów Gimnazjum nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 30, Gimnazjum nr 3 będzie
włączone do Szkoły Podstawowej nr 30; Gimnazjum nr 11 do Szkoły Podstawowej nr 28;
w przypadku Gimnazjum nr 17 będzie włączone do Szkoły Podstawowej nr 27. Gimnazjum
nr  1  będzie  przekształcone  w  Szkołę  Podstawową  nr  1,  Gimnazjum  nr  5  w  Szkołę
Podstawową nr 5 z zachowaniem imienia; Gimnazjum nr 7 w Szkołę Podstawową nr 57,
Gimnazjum nr 14 w Szkołę Podstawową nr 33 (taka była tam wcześniej), Gimnazjum nr 15
w Szkołę Podstawową nr 15, Gimnazjum nr 16 w Szkołę Podstawową nr 16, Gimnazjum nr
18 w Szkołę Podstawową nr 18, Gimnazjum nr 19 w Szkołę Podstawową nr 19. Wygaszane
szkoły  to  :  Gimnazjum  nr  2  przy  ul.  Lwowskiej,  tam  będzie  się  mieścił  Zespół  Szkół
Odzieżowo-Włókienniczych, Gimnazjum nr 4 przy ul. Diamentowej, Gimnazjum nr 6 przy ul.
Tumidajskiego,  Gimnazjum  nr  27.  Placówki  przekształcane  z  mocy  prawa,  gimnazja
w zespołach szkół, jeżeli jest zespół szkół składający się ze szkoły podstawowej i gimnazjum
to z mocy prawa 24, 25, 26 oraz przekształcane w licea Gimnazjum nr 8, nr 12.

Mirosław Jarosiński przedstawił kolejne etapy procedury: 2 lutego został uchwalona uchwała
intencyjna,  która  została  skierowana  do  opinii  do  kuratorium  i  związków  zawodowych,



konsultacje były ograniczone ze względu na krótki  czas przeprowadzenia zmian,  terminy
wymusiły ograniczenie konsultacji do minimum. 

Jolanta Prochowicz zapytała o kwestię zatrudnienia nauczycieli,  chciała wiedzieć jakie są
prognozy odnośnie ograniczenia liczby etatów.

Mirosław  Jarosiński  powiedział,  że  trudno  jest  spekulować  w  tym  temacie  i  dopiero  po
wprowadzeniu reformy i jej realizacji będzie można mówić o sytuacji nauczycieli w sposób
merytoryczny.  

W projekcie ustawy był zapis że Rada Miasta uchwałą może przenosić całe odziały szkole
do innych placówek, udało się wynegocjować, żeby rodzice sami decydowali w tej kwestii
i żeby można się było przenosić samemu do innych szkół. Do 5 kwietnia rodzice dzieci, które
uczęszczają do klas 3 i 6 maja prawo wskazać szkołę do której będzie chodziło ich dziecko.

Nowa podstawa programowa trafia od 1 września do klas pierwszych, czwartych i siódmych,
pozostałe klasy uczą się według obecnej podstawy programowej. Reforma ma zakończyć się
w  tym  kształcie  w  granicach  2023-2025  roku.  Na  efekty  trzeba  będzie  jeszcze  długo
poczekać. 

Mirosław Jarosński wrócił do zagadnienia dotyczącego etatów nauczycielskich. Powiedział,
że samorząd robi wszystko co możliwe, żeby nauczyciele nie stracili pracy, dlatego m. in. jest
zgoda na rekrutację do dwóch liceów w tym roku a nie  w 2019,  jak to było  planowane
wcześniej. W tamtym roku 24 nauczycieli straciło pracę, zostali zwolnieni. Trudno powiedzieć
w tym momencie czy uda się  zatrzymać wszystkie etaty.

Na  posiedzeniu  był  obecna  Przewodnicząca  Rady  Rodziców  Gimnazjum  nr  9  przy  ul.
Lipowej, zapytała jaką może dostać gwarancję, że zmiany dotyczące rekrutacji do tej szkoły
(od tego roku) pojawią się w projekcie uchwały. 

Mirosław Jarosński  powiedział,  że  projekt  uchwały  z  poprawkami  znajdzie  się  na  BIPie
z  dniem  jutrzejszym  i  jest  to  gwarancja,  że  głosowanie  nad  nim  odbędzie  się  w  takim
kształcie.

Piotr Choroś zakończył dyskusję i rozpoczął głosowane nad dwoma projektami uchwał.

W  pierwszym  głosowaniu  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Lublin

zaopiniowała pozytywnie Uchwałę Nr 656/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego

2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do

nowego ustroju szkolnego. Przy podejmowaniu Uchwały obecnych było 12 z 18 Członków

Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. 8 osób poparło wniosek, nikt nie był

przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. 

W drugim głosowaniu  Rada Działalności  Pożytku Publicznego Miasta Lublin  pozytywnie

zaopiniowała Uchwałę Nr 657/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z  dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i  specjalnych do

nowego  ustroju  szkolnego  oraz  ustalenia  sieci  szkół  ponadpodstawowych

i  specjalnych  działających  na  terenie  miasta  Lublin. Przy  podejmowaniu  Uchwały



obecnych było 12 z 18 Członków Rady Działalności  Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

8 osób poparło wniosek, nikt nie był przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu.

Piotr  Choroś  podziękował  za  przybycie  i  wystąpienie  pracowników  Wydziału  Oświaty  

i Wychowania.

Piotr Choroś rozpoczął kolejny punkt obrad, który dotyczył projektu uchwały w sprawie trybu 
i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin. Wyjaśnił jak
wyglądały  prace  nad  tą  uchwałą  i  jakie  wprowadzono  zmiany.  Projekt  uchwały  został
stworzony w 2015 – 2016 roku, był tworzy przy współudziale mieszkańców i mieszkanek,
urzędników,  przedstawicieli  Rad  Dzielnic.  Proces  powstawania  projektu  uchwały  był
moderowany przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. 

Miasto Lublin było jednym z pierwszych miast,  które miało uchwałę dotyczącą konsultacji
społecznych, ta, która teraz obowiązuje była tworzona w latach 2008-2009, było to związane
z Europejską Stolicą Kultury. Pewne rozwiązania, które zostały przyjęte w tej uchwale się nie
sprawdziły.  W takim przypadku można było nowelizować tą uchwałę albo stworzyć nową.
Wybrano proces stworzenia nowej uchwały. W projekcie uchwały istnieje zapis o powołaniu
Rady  ds.  konsultacji,  stwierdzono  jednak,  że  nie  ma  potrzeby  tworzyć  nowej  Rady
i  sprawami związanym z konsultacjami będzie zajmowała  się  Rada Działalności  Pożytku
Publicznego Miasta Lublin. Piotr Choroś zaprosił do zadawania pytań.

Krzysztof Kowalik zapytał się co nie sprawdziło się w  poprzedniej uchwale.

Piotr Choroś powiedział, że w poprzedniej uchwale zawiodły kwestie proceduralne przede
wszystkim  wszczęcie  konsultacji  społecznej  wymaga  wydania  zarządzenia  prezydenta
(procedura  ogłoszenia  zarządzenia  uniemożliwiała  rozpoczęcie  konsultacji  w  przypadku
pilnej  potrzeby,  trzeba  czekać  na  ogłoszenie  zarządzenia),  drugi  aspekt  który  się  nie
sprawdził to czas trwania konsultacji czyli min. 5 tygodni, od daty ogłoszenia konsultacji do
ich rozpoczęcia mija czas 2 tygodni, w tym czasie uwagi przesłane przez mieszkańców nie
są  brane  pod  uwagę.  Nie  ma  mechanizmu,  który  skraca  pięciotygodniową  ścieżkę
konsultacji, a czasami jest potrzeba, żeby przekonsultować coś znacznie szybciej.

Filip Trubalski zapytał się o paragraf 8, zauważył, że jest obniżenie ilości mieszkańców z 700
osób  na 350,  którzy mogą wnioskować o  konsultacje,  uważa że  ten  próg  powinien  być
jeszcze obniżony,  bo zebranie  350 podpisów poparcia  jest  nieadekwatnie trudniejsze niż
wystąpienie z prośba o opinię Rady Dzielnicy. Zaproponował, żeby dać możliwość inicjatywy
konsultacyjnej  dla  Młodzieżowej  Rady  Miasta,  podał  przykład  Szczecina,  gdzie  jest
praktykowany taki zapis. W paragrafie 12 zaproponował wprowadzenie zapisu, że Prezydent
nie może odmówić konsultacji bądź ingerować w formę, gdy z takim wnioskiem wystąpi 1000
mieszkańców  lub  30  organizacji  pozarządowych.  W  paragrafie  22  raport  z  konsultacji
zawiera  uwagi  do  prezydenta  w tym  wyliczenia  uwzględnionych  kwestii  i  wymagających
dalszych uzgodnień i zaznaczenia kwestii które nie zostały uwzględnione. Paragraf 15 ust. 2
pkt  1,  stwierdził  żeby  dopisać,  że  spotkania  konsultacyjne  powinny  odbywać  się  w  dni
robocze po godz. 16 lub w dniu wolnym od pracy.

Piotr Choroś uważa, że liczba 350 osób potrzebnych do rozpoczęcia konsultacji nie powinna
być zmieniona. 



Rozpoczęła  się  dyskusja  na  temat  nazewnictwa  konsultacji  z  podziałem  na  lokalne
i ogólnomiejskie. Stwierdzono, że trudno określić czy dana sytuacja wpływa na mieszkańców
całego miasta czy na osoby mieszkające na danej dzielnicy . 

Piotr  Choroś  postanowił,  że  wszystkie  zgłoszone  kwestie  będą  poddane  głosowaniu
i zapisane w formie uchwał. Rozpoczęły się głosowania nad kolejnym kwestiami poruszanym
podczas posiedzenia.

Rada Działalności  Pożytku Publicznego Miasta Lublin  pozytywnie zaopiniowała zmianę

w  §  8  pkt  1  dotyczącym  minimalnej  liczby  mieszkańców  potrzebnych  do  złożenia

wniosku  do  Prezydenta  Miasta  Lublin  w  sprawie  przeprowadzenia  konsultacji

społecznych,  na  grupę  minimum  200  mieszkańców.  Przy  podejmowaniu  Uchwały

obecnych było 12 z 18 Członków Rady Działalności  Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

7 osób poparło wniosek, 3 osoby były przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Lublin  pozytywnie  zaopiniowała,  żeby

w § 8 wskazać Młodzieżową Radę Miasta Lublin jako podmiot, który może wystąpić

z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych do Prezydenta Miasta Lublin.

Przy podejmowaniu Uchwały obecnych było 12 z 18 Członków Rady Działalności Pożytku

Publicznego  Miasta  Lublin.  8  osób  poparło  wniosek,  1  osoba  była  przeciw,  3  osoby

wstrzymały się od głosu.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin pozytywnie zaopiniowała usunięcie

§ 7 dotyczącego podziału konsultacji społecznych na ogólnomiejskie i lokalne. Przy

podejmowaniu  Uchwały  obecnych  było  12  z  18  Członków  Rady  Działalności  Pożytku

Publicznego  Miasta  Lublin.  11  osób  poparło  wniosek,  1  osoba  była  przeciw,  nikt  nie

wstrzymał się od głosu.

Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Lublin  negatywnie  zaopiniowała

wprowadzenie obligatoryjności  przeprowadzenia konsultacji  przez Prezydenta jeżeli

wniosek  zostanie  złożony  przez  min.  1000  mieszkańców  lub  30  organizacji. Przy

podejmowaniu  Uchwały  obecnych  było  12  z  18  Członków  Rady  Działalności  Pożytku

Publicznego Miasta Lublin. 1 osoba poparła wniosek, 7 osób było przeciw, 4 wstrzymał się

od głosu.

Następnie  podniesiono  kwestię  ustalenia  godzin,  w  których  powinny  odbywać  się

konsultacje, czyli po godz. 16 i w dni wolne od pracy. Wprowadzenie takiego zapisu do tej

uchwały nie wprowadzi w życie takich zapisów, bo są dokumenty wyższego rzędu, które i tak

pozwolą  na  organizację  spotkań  w  innych  godzinach.  Ważne  jest  wypracowanie  dobrej

praktyki i sprostanie potrzeb wszystkich osób biorących udział w konsultacjach. Stwierdzono,

że  wprowadzenie  konkretnych  godzin  spotkań  może  ograniczyć  procedurę  konsultacji

społecznych. Członkowie Rady stwierdzili,  że nie trzeba zapisywać tych ustaleń w formie



uchwały  i  zawierzyli,  że  forma  i  godziny  konsultacji  będą  dostosowane  do  wszystkich

uczestników i uczestniczek.

Jakub Kosowski zgłosił do dyskusji paragraf 17 dotyczący ekspertów, poprosił o wyjaśnienie

sensu tego zapisu, stwierdził,  że każde konsultacje wymagają udziału ekspertów i jest to

oczywiste. 

Piotr Choroś wyjaśnił, że ten zapis jest wynikiem dyskusji, która trwała podczas tworzenia

projektu tej uchwały. Miało to zapewnić fakt, że zawsze będzie można powołać specjalistów

i ekspertów którzy wesprą merytorycznie proces konsultacji.

Marta Kurowska zauważyła, że ważne jest to, że ze strony mieszkańców może być również

powołany ekspert, a nie tylko ze strony urzędowej.

Jakub Kosowski zauważył, że intencja tego zapisu nie koresponduje z intencją osób, które

tworzyły uchwałę. Istnieje bardzo różna interpretacja znaczenia słowa ekspert i ktoś może

postawić zarzut,  że np.  osoba wskazana w danym temacie z urzędu nie jest  ekspertem,

a pracownikiem urzędu.

Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Lublin  pozytywnie  zaopiniowała

zastąpienie w § 17 słowa z „powinny” na „mogą”. Przy podejmowaniu Uchwały obecnych

było  12  z  18  Członków Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Lublin.  12  osób

poparło wniosek, nikt nie był przeciw, nikt nie był wstrzymał się od głosu.

Jakub Kosowski miał uwagi do paragrafu 18 stwierdził, że minimalny czas trwania konsultacji

określony na 21 dni to nadal za długo.

 Marta Kurowska była przeciwna zmniejszeniu minimalnych ilości dni. 

Jakub Kosowski powiedział, że będzie to (21 dni) blokowało konsultacje spraw pilnych. 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin pozytywnie zaopiniowała wskazanie

w § 18 jako minimalnego czasu trwania konsultacji 14 dni. Przy podejmowaniu Uchwały

obecnych było 12 z 18 Członków Rady Działalności  Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

6 osób poparło wniosek, 4 były przeciw,  2 osoby wstrzymał się od głosu.

Jakub Kosowski powiedział, że ma jeszcze uwagi do paragrafu 20. Miał wątpliwości jeżeli

chodzi  o  wymienianie  w  sposób  szczegółowy  do  kogo  będą  wysyłane  informacje

o  konsultacjach.  Uważał,  że  publikacja  na  tablicy  ogłoszeń  jest  wystarczająca,  bo

wymienianie szczegółowo do kogo wyślemy informacje, może spowodować, że kogoś się

ominie.  Stwierdził, że zapisy w paragrafie 20 ust 2 pkt 4 i 5 są źle sformułowane i mogą

wywoływać kontrowersje, że ktoś nie dostał informacji w odpowiednim czasie.



Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Lublin  zaopiniowała  negatywnie

wykreślenie § 20 pkt 4 i 5. Przy podejmowaniu Uchwały obecnych było 12 z 18 Członków

Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. 4 osoby poparły wniosek wykreślenia

tych punktów, 5 było przeciw,  3 osoby wstrzymał się od głosu.

Jakub  Kosowski  zaproponował  wykreślenie  w  paragrafie  21  ust.  1  pkt  4,  stwierdził,  że

informacja jest ogólnie dostępna dla uczestników konsultacji i nie ma potrzeby przesyłania jej

mailem.

Marta  Kurowska  uważa,  że  ten  zapis  będzie  generował  w  przyszłości  konieczność

informowanie  mieszkańców  i  wpłynie  w  znaczący  sposób  na  ich  edukację  w  zakresie

konsultacji społecznych i partycypacji. 

Piotr Choroś powiedział, że planowane jest stworzenie systemu w którym można się zapisać

do newslettera i wykluczy to błędy, które mogą się pojawić przy przepisywaniu ręcznie maili

do bazy danych, informacje nie będą przychodziły podwójnie (raz z newslettera w którym

i tak będą informacje o konsultacjach, a drugi raz z listy mailingowej konsultacji), dlatego jest

za wykreśleniem tego punktu.

Krzysztof Kowalik rozumie, że ręczne przepisywanie maili jest czasochłonne i możliwe są

błędy (literówki) w mailach, ale jednocześnie uważa, że bardzo ważne jest przesyłanie tych

informacji  do  mieszkańców,  traktowanie  ich  w  sposób  indywidualny  i  uważa,  że  należy

pozostawić ten punkt w uchwale.

Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Lublin  zaopiniowała  negatywnie

wykreślenie  §  21  ust.1  pkt  4.   Przy  podejmowaniu  Uchwały  obecnych  było  12  z  18

Członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. 3 osoby poparły wniosek

wykreślenia tego punktu, 7 było przeciw,  2 osoby wstrzymał się od głosu.

Rozpoczęła  się  dyskusja  na temat  zastąpienia  w projekcie  uchwały Rady Konsultacji  na

Radę Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

Krzysztof  Kowalik  zapytała  się  o  kompetencje  Rady wymienione w uchwale.  Zapytał  się

o roczny plan konsultacji na jakich zasadach będzie tworzony.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin  pozytywnie  zaopiniowała  w § 23

zastąpienie  Rady  do  spraw  konsultacji  społecznych  Radą  Działalności  Pożytku

Publicznego Miasta Lublin i nadanie jej wszystkich zadań zawartych w tym paragrafie

oraz stosowną zmianę w całości projektu.  Przy podejmowaniu Uchwały obecnych było

12 z 18 Członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. 11 osób poparło

wniosek, nikt nie był przeciw,  1 osoba wstrzymała się od głosu.



Filip Trubalski wyszedł z posiedzenia. Pozostało 11 osób. 

Krzysztof Kowalik zauważył problem jakości materiałów, które były dostarczane na niektóre

konsultacje,  uważa że powinno się określić podstawowe zasady jak takie materiały mają

wyglądać. 

Piotr  Choroś  powiedział,  że  nie  jest  możliwe  doprecyzowanie  wszystkich  formatów

materiałów wykorzystywanych podczas konsultacji i opisanie ich w uchwale.

Piotr  Choroś  zaproponował,  żeby  wprowadzić  do  uchwały,  że  rolą  Rady  będzie

przedstawienie priorytetowych zagadnień konsultacji na dany rok, zamiast tworzenia planu

konsultacji. 

Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Lublin  pozytywnie  zaopiniowała

zastąpienie  Rocznego  Planu  Konsultacji  przygotowaniem  priorytetowych  tematów

konsultacji społecznych na dany rok. Przy podejmowaniu Uchwały obecnych było 11 z 18

Członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. 11 osób poparło wniosek,

nikt nie był przeciw,  nikt nie wstrzymał się od głosu.

Piotr Choroś zakończył temat projektu uchwały o konsultacjach społecznych. Kolejną sprawą

było nominowanie jednego z członków Rady do  Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju

Kultury  Lublina.  Została  zgłoszona  jedna  osoba  Dariusz  Figura.  Piotr  Choroś  rozpoczął

głosowanie nad jego kandydaturą. 

Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Lublin  zaopiniowała  pozytywnie

kandydaturę pana Dariusza Figury do Zespołu ds. wdrażania Strategii Rozwoju Kultury

Lublina. Przy podejmowaniu Uchwały obecnych było 11 z 18 Członków Rady Działalności

Pożytku Publicznego Miasta Lublin. 10 osób poparło wniosek, 1 osoba była przeciw, nikt nie

wstrzymał się od głosu.

Ostatnim punktem posiedzenia była polityka lokalowa urzędu miasta względem organizacji

pozarządowych.

Pierwszy w tej kwestii wypowiedział się Krzysztof Kowalik. Zwrócił uwagę na procedurę, że

wynajem jest do 3 lat lub powyżej 3 lat, po 3 latach wynajem musi być przedłużony uchwałą

Rady  Miasta.  W  przypadku  najmu  poniżej  3  lat  Prezydent  podejmuje  decyzję,

odpowiedzialne  jest  w  tej  kwestii  ZNK.  Zdaniem  Krzysztofa  Kowalika  powinno  się

zawnioskować do Rady Miasta,  żeby powstała uchwała,  że Prezydent  może podpisywać

umowy również na okres od 3 do 10 lat. Powiedział, że kontaktował się z ZNK i mają ponad

700 lokali do wynajęcia, w tym ok. 100 lokali w tym momencie stoi puste. 



Dariusz  Figura  zaproponował  rozwiązanie,  żeby  zagospodarowywać  lokale  komunalne,

patrząc również na potrzeby dzielnicy i mieszkańców danego terenu. Zaproponował coś na

kształt przetargu/konkursu, w którym starują organizacje. Wspomniał o projekcie z Wydziału

Strategii i Obsługi inwestorów – Dzielnice kreatywne, żeby przy okazji tego projektu będzie

tworzone  zarządzenie,  w  którym  m.  in.  znajdą  się  zasady  najmu  lokali  dla  organizacji

pozarządowych. 

Głos zabrał Mateusz Małyska,  powiedział,  że system, który teraz istnieje nie jest zły,  ale

wymaga paru poprawek. Zwrócił uwagę na zły formularz zgłoszeniowy, kwestię negocjacji

cenowych najmu, które budzą dużo kontrowersji i nie są uregulowane oraz kwestie wynajmu

na preferencyjnych warunkach. 

Zaproponował ulepszenie systemu, który już jest a nie robienie rewolucji. Zwrócił uwagę na

następujące problemy.

1. Brak regulaminu i przejrzystych zasad.

2. Plan  rewitalizacji  śródmieścia  nie  bierze  pod  uwagę  uczestnictwa  organizacji

pozarządowych i wynajęcia przez nich lokali. 

3. Pomija się kwestię oddziaływania organizacji pozarządowej na społeczność lokalną

przy procedurze ubiegania się o lokal i przy negocjacjach stawek za czynsz. 

4.  Mało organizacji wie, jak wygląda procedura najmu lokalu od ZNK.

Zaproponował następujące zmiany

1. Zwiększyć  kontekst  społeczny  ngo.  Zwracać  uwagę,  jak  organizacja  wpłynie  na

społeczność lokalną. 

2. Stworzenie formularza ofert, podobnie jak w otwartych konkursach i uwzględnienie

tego społecznego oddziaływania. 

3. Zwiększenie przejrzystości w podejmowaniu decyzji.

4. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosku o lokal i propozycja powołania komisji, która

przyznaje lokal oraz stworzenie prostego schematu przyznawanych punktów. 

5. Wykreślenie elementu negocjacji  stawek.  Powinna być przyjęta zasada wyliczania

preferencyjnych stawek na zasadzie ostatniego okresu najmu, tak żeby miasto nie do

dopłacało do najmu. 

Piotr Choroś zaproponował, żeby osoby zainteresowane dalej prowadziły prace. Warto

zebrać wszystkie uwagi, które pojawiły się na posiedzeniu, zebrać je w formie prezentacji

przedstawić pracownikom ZNK. 

Piotr Choroś zakończył posiedzenie. 


