
Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin  

z dnia 23 maja 2017 r. 

Miejsce obrad: Biuro Partycypacji Społecznej  

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

Porządek obrad: 

1. Projekt Regulaminu określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania 

Komitetu Rewitalizacji Miasta Lublin. 

2. Sprawy różne. 

 

Piotr Choroś powitał wszystkich na posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Miasta Lublin i przedstawił porządek obrad. 

Zapytał się, czy osoby obecne na posiedzeniu zapoznały się z projektem Regulaminu 

określającym zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji Miasta 

Lublin i czy mają już gotowe uwagi do projektu.  

Piotr Choroś powiedział, że uczestniczył już w dyskusji na temat tego dokumentu podczas 

spotkania w Radzie Kultury Przestrzeni, krótko przedstawił założenia tego dokumentu.  

Powiedział, że na przedostatniej Radzie Miasta uchwalono uchwałę, która jest jednocześnie 

programem rewitalizacji.  

Poprzednia kadencja sejmu uchwaliła ustawę o rewitalizacji, która wprowadza pojęcie 

gminnego programu rewitalizacji jako nowego rodzaju dokumentu. Ustawa wprowadza do 

gminnego programu rozdział dotyczący partycypacji, w którym zawarta jest kwestia komitetu 

rewitalizacji. W myśl ustawy komitet rewitalizacji ma być ciałem doradczym, współpracy  

i dialogu, który pomaga samorządowi w działaniach rewitalizacyjnych. Komitet może być 

powołany w momencie, w którym samorząd przyjmie gminny program rewitalizacji lub przed 

podjęciem takiej uchwały, ale wtedy do jego zadań należy praca nad gminnym programem 

rewitalizacji.  

Ustawa o rewitalizacji wprowadza cały tryb dotyczący konsultacji i powoływania tego komitetu, 

najpierw muszą być przeprowadzone konsultacje dotyczące funkcjonowania komitetu, na 

podstawie tych konsultacji powstaje uchwała Rady Miasta powołująca komitet, w uchwale 

Rada Miasta daje delegację prezydentowi do wskazania składu tego komitetu, prezydent 

zarządzeniem powołuje komitet.  

Odbyło się spotkanie z Radą Kultury Przestrzeni, która miała sporo uwag, na ten moment 

jeszcze nie istnieje ostateczne stanowisko Rady Kultury Przestrzeni w kwestii projektu 

regulaminu dotyczącego komitetu.  

Rozpoczęła się dyskusja. 

Filip Trubalski zapytał czy jest wyznaczony skład osobowy, czy każde zgłoszenie poprawnie 

wypełnione będzie przyjęte? 

Piotr Choroś powiedział, że projekt regulaminu celowo jest bardzo ogólny, o niektórych 

kwestiach w ogóle nie ma zapisu. Prezydent stwierdził, że w procesie konsultacji zostaną 

wypracowane zasady dotyczące komitetu. 

Filip Trubalski zapytał jak ma wyglądać wybór składu komitetu. 

Piotr Choroś powiedział, że celowo nie zawarto tego aspektu. 



Filip Trubalski zwrócił uwagę na kwestię wyboru przewodniczącego komitetu, którego 

wskazuje prezydent. Zwrócił również uwagę na kwestię składania sprawozdania co pół roku 

przez Biuro Rewitalizacji. Poruszył kwestie głosowania w komitecie, decyzje zapadają 

większością głosów, uważał, że warto wprowadzić prawo do zdania odrębnego dla członka lub 

członkini komitetu. Chciałby, żeby osoby zapoznające się z danym dokumentem miały 

możliwość poznania odrębnego głosu, który pojawił się w komitecie.  

Piotr Choroś powiedział, że można to zmienić. Cały regulamin jest sprawą otwartą i można 

o nim dyskutować i wprowadzać zmiany. Można wpisać jednostkę odpowiedzialną za 

rewitalizacje i wymóc sprawozdawczość wszystkich działań.  

Jerzy Kuś zapytał się, kto stworzył ten projekt regulaminu. 

Piotr Choroś powiedział, że była to praca wspólna Biura Rewitalizacji, Biura Partycypacji 

Społecznej i radców prawnych. Biuro Partycypacji Społecznej zostało wyznaczone do 

przeprowadzenia procesu dyskusji nad tym dokumentem. Kwestie merytoryczne są 

w zadaniach Biura Rewitalizacji.  

Krzysztof Kowalik powiedział, że Forum Kultury Przestrzeni nie wypracowało opinii na temat 

regulaminu wyboru Komitetu Rewitalizacji, została stworzona notatka ze spotkania. 

Jakub Kosowski powiedział, że jego zdaniem wpisanie konkretnej liczby osób może być 

blokujące dla prac komitetu, żeby nie było tak, żeby szukać „na siłę” osób do komitetu. Uważał, 

że losowanie osób do komitetu może mieć zły wpływ na merytorykę zespołu.  

Piotr Choroś zgodził się i powołał na ustawę , że w Komitecie Rewitalizacji muszą być osoby, 

które w realny sposób wypracują gminny program rewitalizacji. 

Jakub Kosowski powiedział, że nie przypomina sobie ciała doradczego, w którym występuje 

zjawisko zdania odmiennego, nie był pewien czy wprowadzenie takiej formy jak w sądzie jest 

dobrym rozwiązaniem.  

Filip Trubalski powiedział, że to doświadczenie zostało zaczerpnięte z Gdańska i wynika też 

ze specyfiki komitetu i tematyki jaką się zajmuje. 

Z racji tego, że do członków i członkiń Rady nie dotarł załącznik z notatką ze spotkania Rady 

Kultury Przestrzeni Piotr Choroś odczytał jego treść. Były to wnioski i oczekiwania Rady Kultury 

Przestrzeni bez wypracowanego wspólnego stanowiska, które wskazywałoby zalecenia przy 

tworzeniu regulaminu. Podczas posiedzenia Rady Kultury Przestrzeni nie powstał żaden 

oficjalny dokument zawierający rekomendacje dla tworzenia regulaminu wyboru Komitetu 

Rewitalizacji.  

Filip Trubalski powiedział, że trudno zaopiniować ten dokument bo nie posiada podstawowych 

wyznaczników takich jak ilość członków i członkiń komitetu oraz sposobu ich wybierania. 

Zapytał czy jest wola, żeby Rada Działalności wskazała ile osób ma zasiadać w komitecie. 

Piotr Choroś powiedział, że kwestia jest otwarta i dobrze by było, gdyby takie rekomendacje 

powstały. 

Krzysztof Kowalik powiedział, że najwięcej pytań jest do tego, jak wybierać komitet, kto ma  

w nim być i na jakich zasadach ma działać. 

Marcin Garbowski uważał, że optymalnym rozwiązaniem jest powołanie 10 osób do komitetu 

i wtedy zasadą będzie, że spotkanie może się odbyć przy uczestnictwie 5 osób. Taka liczba 

osób w komitecie mogłaby organizować spotkania otwarte. 



Jolanta Prochowicz powiedział, że taka ilość osób w komitecie jest za mała, dlatego, że  

w przypadku takiej liczby osób w komitecie kworum to 3 osoby, a nie jest to wystarczająca 

reprezentacja interesariuszy. Podkreśliła, że najbardziej kontrowersyjną sprawą w regulaminie 

jest sposób wyboru członków i członkiń oraz ilość osób zasiadających w komitecie. 

Krzysztof Kowalik zaproponował formę wysłuchań publicznych, gdzie te 5 osób było by czymś 

na kształt „sądu”. To będzie wtedy instytucja, która musi się otwierać na mieszkańców  

i mieszkanki, którzy będą przychodzić na te spotkania jako strony. 

Piotr Choroś powiedział, że ustawa o rewitalizacji odnosi się do komitetu rewitalizacji 

wskazując grupy interesariuszy, jest wymienionych 6 grup, które powinny znaleźć się  

w składzie komitetu. 

Filip Trubalski zastanawiał się w jaki sposób rozwiązać reprezentatywność każdej z grup 

wymienionej w ustawie. Zaproponował żeby zarekomendować skład, w którym będą 

przedstawiciele i przedstawicielki grup interesariuszy wymienionych w ustawie o rewitalizacji. 

Jolanta Prochowicz zapytała Krzysztofa Kowalika o formę wysłuchań publicznych, na jakich 

zasadach według niego powinny się odbywać. 

Krzysztof Kowalik powiedział, że nie ma jeszcze sprecyzowanych zasad działania  

w przypadku wysłuchań publicznych, liczy na dyskusję na ten temat. 

Piotr Choroś zaproponował, żeby odstąpić od opiniowania i przekazać prezydentowi 

Szymczykowi protokół z posiedzenia Rady. Czas na opinie jest do końca maja 2017 r.  

Jolanta Prochowicz stwierdziła, że co do sposobu działania komitetu raczej wszyscy są zgodni, 

sprawy kontrowersyjne to liczba osób w komitecie i sposób ich wyboru. 

Krzysztof Kowalik powiedział, że nie podoba mu się zapis dotyczący wyboru komitetu przez 

prezydenta, powinni taką decyzje podejmować interesariusze. Zaproponował, żeby Rada 

Pożytku zbierała zgłoszenia od przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Powstała propozycja, żeby przegłosować propozycję Rady Pożytku: przedstawicieli 

organizacji społecznych będzie wskazywała prezydentowi Rada Pożytku po 

przeprowadzonym otwartym naborze kandydatów i kandydatek. 

Piotr Choroś zarządził głosowanie. Kto jest za wskazywaniem Prezydentowi ML przez Radę 

Pożytku Publicznego ML przedstawicieli i przedstawicielek organizacji społecznych , którzy 

mają zasiadać w Komitecie Rewitalizacji. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

Kolejną sprawą była kwestia lokali miejskich dla organizacji pozarządowych. Grupa robocza 

złożona z przedstawicieli ngo zasiadających w Radzie przedstawiła swoje ustalenia ze 

spotkania. Głos zabrał Mateusz Małyska. Powiedział, że lepiej jest przeprowadzić zmiany, 

które nie będą miały charakteru rewolucyjnego, ale takie które ulepszą istniejący system.  Na 

spotkaniu grupa postanowiła, że dobrym pomysłem jest pozostawienie istniejącego systemu  

i wprowadzenie modyfikacji. Nowością będzie wprowadzenie listy lokali które minimum dwa 

razy nie zostały wybrane w otwartym przetargu, te lokale będą automatycznie trafiać na listę 

lokali do wynajęcia dla ngo po stawkach utrzymania lokalu bez negocjacji ceny. Zostało 

również zastosowane rozwiązanie z Warszawy, które dotyczy lokali w atrakcyjnej lokalizacji 

(komercyjnej) miasta, w takim przypadku lokal będzie poddany otwartemu konkursowi  

i organizacje będą mogły składać swoje oferty  na zagospodarowanie tego miejsca. Trzeba 

będzie opracować zasady takiego konkursu. Docelowo warto przyjąć formę otwartych 

konkursów ofert, żeby cała procedura była bardziej przejrzysta i wyeliminować kwestię 



negocjacji ceny. Mateusz Małyska powiedział, że założeniem zmian jest zmniejszenie 

wszystkich stawek dla ngo na poziomie utrzymania kosztów. Jeżeli chodzi o kwestie lokali, 

które już mają podpisane umowy najmu z ZNK zaproponowano następujące rozwiązania: 

aneksować wszystkie 116 umów najmu i wyznaczyć stawkę utrzymania lokalu, oznaczało by 

to zmniejszenie dochodu ZNK o ok. 25 tys. miesięcznie, druga opcja to podpisanie przez 

organizacje, które mają lokal na czas nieokreślony aneks obniżający koszty wynajmu lokalu 

do stawki utrzymania, ale jednocześnie w aneksie zaznacza się czas wynajmu na 3 lata, to 

jest perspektywa, żeby w przeciągu 3 lata zacząć coś robić w danym lokalu, co jest zgodne  

z merytoryką i zadaniami organizacji.  

Piotr Choroś dopytał się  czy docelowo ma to być taki model, że organizacja nie będzie miała 

pewności funkcjonowania w danym lokalu na stałe. 

Zofia Rosołowska stwierdziła, że podpisywanie umów na czas nieokreślony na wynajem lokalu 

z daną organizacją zamyka możliwość podjęcia zadania przez inną organizację, bo nie jest  

w stanie zapewnić sobie takiego lokalu. Dlatego zadanie jest realizowane przez jedną 

organizację. Stwierdziła, że dobrze by było wynajmować lokale na czas realizacji zadania.  

Jakub Kosowski powiedział, że rozumie co Zofia Rosołowska ma na myśli, żeby Miasto dawało 

organizacji zlecenie zadania razem z lokalem, ale system jest inny, bo nie można zakładać że 

lokal jest tylko na realizacje jednego zadania, może być na cele statutowe. 

Zofia Rosołowska powiedziała, że ma takie obserwacje z praktyki. 

Piotr Choroś powiedział, że jest to najprawdopodobniej specyfika zadań z MOPR. 

Krzysztof Kowalik powiedział, że intencją grupy roboczej było to, żeby zmniejszyć obciążenia 

stałe związane z posiadaniem lokalu, opłatami. Stwierdził, że istnieje potrzeba żeby  

w niektórych częściach miasta organizacje posiadały swoje lokale i poprzez działalność 

wpływały na mieszkańców i mieszkanki. Wspomniał również o lokalach w tzw. atrakcyjnych 

miejscach miasta, gdzie można by zastosować procedurę otwartego konkursu ofert.  

Mateusz Małyska powiedział, że z takiego myślenia wynikają dwie jednoczesne propozycje 

czyli otwarty konkurs ofert oraz lista lokali, które nie zostały rozdysponowane w przetargu.  

Dla organizacji ważne jest, żeby mniej płacić za lokale i żeby były bardziej dostępne. Istotne 

jest również to, żeby w lokalach wynajmowanych przez ngo odbywały się wydarzenia mające 

wpływ na społeczność lokalną. Dlatego warto wprowadzić tryb konkursowy na lokale w tzw. 

dobrych lokalizacjach. Wartość dla społeczności lokalnej będzie priorytetem przy wyborze 

operatora danego lokalu. Wspomniał również o kwestii sprawozdawczości i realnego 

wykorzystywania lokali do celów statutowych. 

Piotr Choroś podsumował pracę grupy roboczej. Ma powstać lista lokali, na której będą lokale, 

które nie zostały rozdysponowane w dwóch przetargach i będą one dostępne dla ngo po 

kosztach utrzymania. Zaproponował głosowanie nad koncepcją przedstawioną przez grupę 

roboczą. 

Głos zabrał Sławomir Skowronek, który stwierdził, że nie ma wielu organizacji w Lublinie, które 

potrzebują lokalu na stałe. 

Kuba Kosowski zaproponował, żeby zweryfikować słuszność wynajmu lokali przez daną 

organizację poprzez opinie wydziału merytorycznemu, któremu podlega w tym zakresie 

organizacja, a później Rada Działalności zarekomenduje ZNK, którym organizacjom 

wypowiedzieć umowę. Możliwe, że są takie sytuacje że Miasto Lublin dofinansowuje lokale dla 

organizacji, które nie robią nic dla Lublina. 



Sławomir Skowronek powiedział, że kiedy przychodzi do niego organizacja pomaga jej  

w kwestiach formalnych i udostępnia pomieszczenia na spotkania, kiedy widzi, że organizacja 

ma potencjał rozwojowy to pomaga w znalezieniu lokali od ZNK.  

Mateusz Małyska zwrócił uwagę, że jeżeli na liście znajdą się lokale, które nie zostały 

rozdysponowane w dwóch przetargach to warto zobaczyć czy uda się wynająć te lokale po 

kosztach utrzymania, skoro i tak stoją puste, a dla organizacji może będzie to szansa na 

własny lokal. Miasto nie dopłaca do tych lokali, a jeszcze ktoś się tam wprowadza, ma 

działania, remontuje, Miasto korzysta na takiej formie wynajmu.  

Piotr Choroś zakończył dyskusje. Powiedział o czym będzie głosowanie. Rekomendacja Rady, 

że lokale, które nie zostały rozdysponowane w dwóch przetargach trafiają na listę lokali dla 

organizacji pozarządowych po cena kosztów utrzymania. Druga rekomendacja to stworzenie 

listy lokali przez Urząd Miasta i ZNK w tzw. atrakcyjnych lokalizacjach i zorganizowanie 

otwartego konkursu ofert dla organizacji na prowadzenie działalności. 

Obecni na posiedzeniu zgodzili się, że będą głosować nad tymi dwiema kwestiami. 

Mateusz Małyska powiedział, że zmiany w systemie zostaną zweryfikowane, po ich 

wprowadzeniu będzie można się przekonać czy na gruncie lubelskim pomysł z otwartymi 

konkursami ofert się sprawdza i wtedy można dążyć do pozostawienia takiej formy dla 

wszystkich lokali.  

Sławomir Skowronek powiedział, że obserwując sytuacje lokalową od jakiegoś czasu to jego 

zdaniem dla ngo ważny jest wygląd lokalu, żeby nie trzeba było go remontować. Powiedział, 

że jest dużo lokali, które nie są najmowane ze względu na standard.  

Piotr Choroś zarządził głosowanie.  

Uchwała została przegłosowana jednogłośnie. Nie było głosu sprzeciwu, nikt nie wstrzymał się 

od głosu.  

Nie została rozwiązana kwestia umów i lokali, które obecnie są wynajmowane przez 

organizacje pozarządowe. 

Padły propozycje o sprawozdawczości oraz zmianie długości okresu najmu. Debata na ten 

temat odbędzie się w późniejszym terminie. 

Piotr Choroś zakończył posiedzenie.  

 

 


