
Protokół z posiedzenia Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin  

z dnia 26 września 2017 r. 

Miejsce obrad: Biuro Partycypacji Społecznej  

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

Porządek obrad: 

1. Dyskusja nad Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018. 

2. Sprawy różne.  

 Zasady wyboru przewodniczącego RDPP ML - sprawa wniesiona przez Pana 

Krzysztofa Kowalika 

Przewodniczący Piotr Choroś powitał wszystkich na posiedzeniu. Rozpoczął od dyskusji nad 

przyszłorocznym Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Materiały i uwagi, 

które wpłynęły w ramach konsultacji zostały przesłane do wszystkich przed posiedzeniem. 

Obecnie trwa analiza uwag, które wpłynęły od organizacji pozarządowych. Piotr Choroś 

powiedział, że w ramach konsultacji odbyło się jedno otwarte spotkanie konsultacyjne, na które 

nikt nie przyszedł. Poza programem konsultacji odbyła się dyskusja na temat Programu 

Współpracy podczas śniadania pozarządowego, które odbyło się 21 września 2017 r. 

w siedzibie Stowarzyszenia Gangu Poszukiwaczy Szczęścia. W tym momencie wpłynęły 

uwagi od Michała Wolnego z Towarzystwa dla Natury i Człowieka,  Agaty Frankowskiej  

z Fundacji Karuzela oraz od Aleksandry Iwańskiej – Figury z  Fundacji TEAM Teatrikon. 

Piotr Choroś powiedział, że w ogólnym brzemieniu uchwały nie będzie większych zmian. 

Z perspektywy rocznej współpracy z organizacjami są istotne dwie sprawy: doszczegółowienie 

procedury konkursowej, która była zmieniana przez ostatnich kilka lat. Piotr Choroś powiedział, 

że ma wrażenie, że po ostatnim roku nie ma podstaw do zmieniania tej procedury. Druga 

sprawa to priorytetowe zadnia publiczne, czyli określenie w jakich zadaniach pojawią się środki 

publiczne na konkursy dla organizacji pozarządowych. 

Zapytał czy ze strony Rady są jakieś propozycje, żeby w programie współpracy wprowadzić 

zmiany. Otworzył dyskusję. 

Głos zabrał Filip Trubalski, odniósł się do §11, który mówi o udziale przedstawicieli organizacji 

pozarządowych w obradach ciał doradczych Prezydenta Miasta Lublin. Powiedział, że 

w wymienionych brakuje Miejskiej Rady Rynku Pracy. 

Piotr Choroś powiedział, że pewnie nie została zgłoszona do wpisania do programu albo nie 

było jej na BIPie. 

Marcin Garbowski zasugerował redukcję ilości ciał doradczych wymienionych w programie. 

Stwierdził, że niektóre z wymienionych ciał doradczych nie działa aktywnie i są wpisane 

niepotrzebnie do Programu. 

Piotr Choroś powiedział, że Program współpracy nie tworzy ciał doradczych tylko uwidacznia 

organizacjom jakie są ciała doradcze i w których zasiadają przedstawiciele organizacji 

pozarządowych. Powiedział, że ten zapis jest informacyjny. 

Marcin Garbowski zapytał czy nie można zracjonalizować listy ciał doradczych. 

Głos zabrał Jakub Kosowski i stwierdził, że warto usunąć listę ciał doradczych i pozostawić 

zapis ogólny: „W ramach realizacji Programu przewidziany jest udział przedstawicieli 



organizacji w obradach ciał doradczych Prezydenta Miasta Lublin.” Wyeliminuje to problemy 

ze zmianą nazwy lub brakiem aktywności danego ciała doradczego.  

Marcin Garbowski zaproponował, żeby zaktualizowaną listę ciał doradczych dołączyć jako 

załącznik do uchwały. 

Piotr Choroś powiedział, że jest to legislacyjnie niemożliwe. 

Filip Trubalski zgodził się z propozycją Jakuba Kosowskiego. 

Piotr Choroś zaapelował, żeby skupić się na  bardziej merytorycznych aspektach, stwierdził, 

że zmiana §11 jest redakcyjna, więc warto się skupić na kolejnych zagadnieniach w programie.  

Piotr Choroś zarządził głosowanie nad wprowadzeniem zapisu w §11 „W ramach realizacji 

Programu przewidziany jest udział przedstawicieli organizacji w obradach ciał doradczych 

Prezydenta Miasta Lublin” i usunięcie listy ciał doradczych. 

W głosowaniu wzięło udział 11 obecnych członków i członkiń Rady. Wniosek został poparty 

jednogłośnie. 

Filip Trubalski zapoznając się z opisami ciał doradczych na BIPie zauważył, że opisy każdego 

z ciał różnią się od siebie i nie wszystkie są aktualne. Stwierdził, że warto ujednolicić te opisy, 

bo w tym momencie są one nieczytelne dla użytkowników BIP. 

Marta Wcisło powiedział, że różna forma opisów rad wynika z odmiennych zasad 

funkcjonowania. Stwierdził, że Kancelaria Prezydenta publikuje opisy w takiej formie w jakiej 

dostaje od przedstawicieli Rad.  

Piotr Choroś stwierdził, że opisy ciał doradczych na BIP są raczej podobne do siebie. 

Filip Trubalski jednak uważa, że warto zweryfikować formę tych opisów. 

Piotr Choroś zadeklarował, że opisy zostaną sprawdzone i osoby odpowiedzialne za tą część 

BIPu dostana informacje, że istniej potrzeba weryfikacji zakładki ciał doradczych. Zakończył 

temat ciał doradczych. 

Dariusz Figura powiedział, ze uwagi zgłoszone prze Aleksandrę Iwańską-Figurę są zgłoszone 

w imieniu ich organizacji.  Oprócz zgłoszonych uwag mailowo, przyszedł mu do głowy jeszcze 

jeden punkt dotyczący klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, zapytał czy nie 

można by go dodać do Programu Współpracy. Stwierdził, ze monitorując przetargi urzędu nie 

znalazł wzmianki o klauzulach społecznych.  

Piotr Choroś powiedział, że w Programie Współpracy, który jest tworzony na podstawie ustawy 

o pożytku, nie można zawrzeć zapisów odnoszących się do procedur w ustawie  

o zamówieniach publicznych. Program współpracy nie jest dokumentem, gdzie można 

wprowadzić zapisy o klauzuli społecznej w zamówieniach publicznych. Zaproponował, że 

może to być temat do dyskusji na kolejnym posiedzeniu Rady, zostaną zaproszeni 

przedstawiciele Biura Zamówień Publicznych. 

Piotr Choroś poprosił Dariusza Figurę o przybliżenie uwag przesłanych przez Teatrikon. 

Dariusz Figura powiedział, że pierwsza uwaga dotyczyła udostępniania budynków  miejskich 

np. szkolnych dla organizacji pozarządowych, które działają nieodpłatnie, tak jak jest to 

praktykowane w Wydziale Sportu i Turystyki.  

Marta Wcisło powiedział, że nie można wprowadzić takiego zapisu do Programu Współpracy, 

potrzebna jest uchwała Rady Miasta. 



Jakub Kosowski powiedział, że ten program jest realizowany w Wydziale Sportu i Turystyki od 

3 lat, jako jedna z pierwszych gmin w Polsce. Całość programu jest usankcjonowana 

zarządzeniem prezydenta i na podstawie ustawy o zarządzaniu nieruchomościami. Umowa 

krótkoterminowa może zostać podpisana, ale jeżeli jest kolejne wynajęcie lub na dłuższy okres 

jest wymagana zgoda Rady Miasta. Zarządzenie pokazuje procedurę, czyli kto może 

aplikować o wynajęcie ( działalność nieodpłatna, zadania finansowane z UML). 

Dariusz Figura powiedział, że może w takim przypadku warto zwrócić się do Wydziału Kultury 

z prośbą o takie zarządzenie.  

Anna Pajdosz powiedziała, że jednostki kultury podległe miastu mają osobną osobowość 

prawną i nie mogą bezpłatnie udostępniać pomieszczeń, mogą obniżać kwotę wynajmu. Jeżeli 

te zasady mają się zmienić to nie jest kwestia zapisu w programie współpracy tylko dłuższej 

dyskusji na ten temat. Nie można dopuścić do tego, żeby instytucjom był postawiony zarzut 

niegospodarności, bezpłatne udostępnianie pomieszczeń jest kosztem dla instytucji. 

Stwierdziła, że może jest to kierunek do rozmówi i szerszą dyskusję.  

Dariusz Figura powiedział o wykupowaniu jednostek czasowych przez Wydział Sportu  

i Turystyki. 

Anna Pajdosz powiedziała, że jako Wydział Kultury nie mogą wykupować jednostek od 

podległych im instytucji. 

Jakub Kosowski powiedział, że istnieją dwa systemy, pierwszy dotyczy szkół bo wynika to że 

nie mam innych obiektów, nie ma instytucji sportu analogicznie do kultury, w tym przypadku 

jest podpisywana umowa użyczenia. Jeżeli wynajem ma nastąpić w weekend i nie ma 

pracowników, to organizacja musi ponieść koszty, ze względu na dodatkowe godziny pracy 

pracowników szkoły.  

Dariusz Figura powiedział, że druga sprawa zgłoszona przez Teatrikon to kwestia współpracy 

z Wydziałem Oświaty i Wychowania, gdzie wpisana jest tylko współpraca pozafinansowa. 

Stwierdził, że wiele działań edukacyjnych jest realizowane przez Wydział Kultury lub Sportu  

i Turystyki lub Zdrowia, a te środki powinny być w Wydziale Oświaty i Wychowania. 

Kolejnym punktem zgłoszonym przez Teatrikon była kwestia związana z lokalami miejskim dla 

ngo, jest propozycja dopisania punktu w rozdziale 6, §7 ust. 1 o następującym brzmieniu: 

„wspieranie realizacji zadań publicznych, poprzez nieodpłatne lub częściowo odpłatne 

użyczenie lokali znajdujących się w dyspozycji Miasta". W zamian za działania na rzecz 

społeczności lokalnej organizacja dostaje lokal na preferencyjnych warunkach. 

Marta Wcisło powiedziała, że nie ma czegoś takiego jak całkowite zwolnienie z opłat, dlatego, 

że Miasto ponosi koszty eksploatacji takiego lokalu. Obniżenie opłat jest możliwe, ale 

udostępnianie za darmo nie. 

Marta Kurowska stwierdziła, że znowu powraca temat lokali dla ngo. Stwierdziła, że to Urząd 

Miasta ma wspierać organizacje w tym zakresie a nie ZNK. Chciałaby żeby zasady lokalowe 

dla ngo były zmienione. Zapytała czy istnieje taka możliwość, żeby Urząd wspierał organizacje 

pozarządowe w formie rzeczowej lub finansowej ponosząc koszty i w zależności od poziomu 

wsparcia jaki urząd chce wesprzeć, żeby urząd pobierał czynsz, a nie ZNK. 

Dariusz Figura zaproponował wprowadzenie systemu grantowego jako sposobu otrzymywania 

lokali przez organizacje pozarządowe, gdzie Miasto opłaca koszty użytkowania lokalu. 

Marta Kurowska stwierdziła, taki system rozwiązałby problemy różnic w płaceniu stawek za 

lokale przez organizacje pozarządowe. 



Marta Wcisło stwierdziła, że taka kwota powinna być ujęta w budżecie Miasta.  

Piotr Choroś powiedział, że są plany żeby w budżecie Biura Partycypacji Społecznej zawrzeć 

kwotę, która będzie przeznaczona na prowadzenie punktów aktywności obywatelskiej 

prowadzonych przez ngo. Nie będą to punkty wsparcia dla ngo, bo taka formuła już się 

wyczerpała w Polsce. Powstaną miejsca, które będą świadczyć usługi dla społeczności 

lokalnych, jednocześnie wspierając organizacje. Jeżeli Biuro Partycypacji Społecznej otrzyma 

takie środki to pojawi się otwarty konkurs ofert dla organizacji na prowadzenie takich miejsc. 

Ważne jest żeby takie miejsca aktywności pojawiały się w dzielnicach, gdzie brakuje domów 

kultury i miejsc spotkań. Powiedział, że nie jest też intencją wskazywanie konkretnych lokali  

w jakich miały by zaistnieć takie miejsca. Nie jest jednak wykluczone, że takie miejsca będą  

w lokalach ZNK. Ważna jest też diagnoza społeczna i to żeby organizacja udowodniła w ofercie 

realną potrzebę realizacji takiego zadania.  

Krzysztof Kowalik zapytał czy ma to być diagnoza społeczna, dotycząca społeczności lokalnej. 

Stwierdził, że w ostatnim czasie marginalizuje się organizacje, które nie działają dla 

społeczności lokalnej, np. organizowanie edukacji zdrowotnej. 

Piotr Choroś powiedział, że nie będzie to konkurs gdzie trzeba udowodnić, że na danym 

obszarze jest brak edukacji zdrowotnej. W tej tematyce również istnieją konkursy w urzędzie, 

gdzie organizacje mogą składać oferty. 

Krzysztof Kowalik poprosił Piotra Chorosia o ponowne wytłumaczenie, jeżeli chodzi o konkurs 

na miejsca aktywności lokalnej. 

Piotr Choroś powiedział, że wypaliła się idea centrów organizacji pozarządowych w Polsce, 

nie w Lublinie, bo w Lublinie takiego nie ma. Jeżeli spojrzeć na analizę centrów wsparcia dla 

ngo, to różne miasta które prowadzą takie centra podkreślają, że istnieje pewien odwrót od 

sformalizowanych działań organizacji pozarządowych na rzecz działalności typu „ad hoc”, 

działalności która nie przybiera form zarejestrowanych takich jak stowarzyszenia czy fundacje. 

Funkcjonowanie centrów wsparcia dla ngo w Polsce finansowane przez samorządy jest 

przekształcane w centra animacji społecznej. Podczas Forum Praktyków Partycypacji odbył 

się panel traktujący o takiej sieci miejsc w Warszawie. Dlatego nie będziemy realizować 

pomysłu, który sprawdził się ok. 15 lat temu w Polsce, tylko trzeba rozpocząć taka działalność, 

która w ocenie organizacji pozarządowych i osób które zajmują się rozwojem społeczności 

lokalnych jest potrzebna w polskich miastach.   

Marta Kurowska powiedział, że podstawowym elementem takiego centrum jest miejsce,  

z którego mogą korzystać różni ludzie, którzy mają pomysł na rzecz działania dla społeczności 

lokalnej.  

Krzysztof Kowalik uważał, że podstawą konkursu jest lokal, który organizacja dostaje, jest to 

gwarancja ciągłości projektu, niezależnie kto będzie operatorem, jaka organizacja wygra 

konkurs. 

Marta Kurowska powiedział, że możliwe jest, że takie miejsce aktywności wyczerpie swoją 

formułę w danym miejscu, albo się nie przyjmie, nie będzie miało odbiorców, dlatego nie warto 

się przywiązywać do konkretnego lokalu. 

Piotr Choroś powiedział, że konkurs na centra aktywności jest odpowiedzią na jeden  

z postulatów  Aleksandry Iwańskiej-Figury. 

Marta Kurowska zaproponowała, żeby niezależnie od programu współpracy Rada Działalności 

głosowała nad poparciem dla pomysłu budżetowego na centra aktywności. 



Marta Wcisło stwierdziła, że nie można głosować nad czymś, co nie ma precyzyjnie 

określonych kwot w budżecie. 

Piotr Choroś zdecydował, że głosowanie odbędzie się nie nad intencja tylko nad zmianą zapisu 

w Programie współpracy w  w § 6 ust.1, pkt 10), litera b). 

Piotr Choroś rozpoczął głosowanie nad wprowadzeniem następującego zapisu w § 6 ust.1, pkt 

10), litera b): prowadzenie centrum wsparcia organizacji pozarządowych oraz centrów 

wsparcia społeczności lokalnej i obywatelskiej. 

Podczas głosowania było obecnych 12 osób, 10 osób było za, 2 wstrzymały się od głosu, nikt 

nie był przeciw.  

Dariusz Figura wrócił do sprawy współpracy Wydziału Oświaty i Wychowania z ngo, 

podkreślając że chodzi o wprowadzenie współpracy finansowej, a nie tylko pozafinansowej.  

Anna Pajdosz powiedziała, że niektóre projekty nie dostają finansowania bo trudno je 

zakwalifikować jako kulturalne, bo są ewidentnie edukacyjne. 

Jakub Kosowski stwierdził, że Gmina Lublin przeznacza ogromne pieniądze na edukację, więc 

nie jest pewny czy środki dla ngo w tym wydziale są uzasadnione. 

Darek Figura powiedział, że są działania realizowane przez inne wydziały, a dotyczą edukacji 

młodzieży. Powiedział, że gdyby nie Wydział Kultury nie mogliby realizować cyklicznego 

programu Lokomotywy, który ma za zadanie diagnozę sytuacji szkolnej. Kwestia tego, że 

projekt jest realizowany przy finasowaniu z Wydziału Kultury powoduje, że nacisk na kwestie 

edukacyjne nie jest tak duży jakby chcieli tego organizatorzy. 

Jakub Kosowski powiedział, że to nie jest kwestia woli, tylko pieniędzy i wskazał środki unijne 

jako alternatywę do uzyskiwania dotacji z zakresu edukacji. Priorytetem dla Miasta jest 

finasowanie takiego wydziału dla którego  nie można znaleźć finasowania z innych źródeł.  

Jednocześnie potrzeby są duże, dlatego w Wydziale Oświaty jest komórka, która pozyskuje 

pieniądze ze środków unijnych.  

Krzysztof Kowalik powiedział, że jest suma pieniędzy zapisana w programie współpracy na 

dotacje, suma się nie zmienia więc dlaczego część tych pieniędzy nie może być 

rozdysponowana przez Wydział Oświaty i Wychowania.  

Piotr Choroś powiedział, że finasowanie miasta nie wygląda w ten sposób. Nie ma jednego 

„worka” dla ngo. Każdy wydział ma swoje paragrafy dotacyjne. 

Marta Wcisło potwierdziła fakt, że planowanie budżetu miasta nie wygląda w sposób jaki opisał 

Krzysztof Kowalik, zaznaczyła, że w tym roku Miasto dopłaciło do oświaty 240 mln, bo nie 

wpłynęły subwencje.  

Mateusz Małyska powiedział, że popiera głos Dariusza Figury. Zauważył, że kilka lat temu była 

mowa o edukacji pozaformalnej i taki zapis pojawił się w programie współpracy. Stwierdził, że 

zapis o edukacji pozaformalnej jest martwy, zastanawiał się co zrobić, żeby zmienić taką 

sytuację. Stwierdził, że dyskusja czy warto wspierać taką edukację już się odbyła, bo zapis 

jest w Programie współpracy. Podkreślił znaczące zaangażowanie Wydziału Kultury w tego 

rodzaju projekty. Powiedział, że na poziomie współpracy pozafinansowej z Wydziałem Oświaty 

i Wychowania nie ma zastrzeżeń, ale współpraca finansowa nie istnieje i to wpływa na złą 

realizacje założeń edukacji pozaformalnej, która jest wpisana do Programu współpracy. 



Marta Wcisło stwierdziła, że taki stan rzeczy wynika z uwarunkowań formalno-prawnych. 

Przytoczyła przykład zajęć sportowych realizowanych z jej inicjatywy, które również muszą być  

usankcjonowane uchwałą Rady Miasta nawet jeżeli wszyscy pracują społecznie.  

Mateusz Małyska powiedział, że nie chce żeby jego wypowiedź wybrzmiała jako krytyka 

Wydziału Oświaty i Wychowania.  

Marta Wcisło stwierdziła, że w kwestii przyczyn braku współpracy finansowej powinien 

wypowiedzieć się Wydział Oświaty i Wychowania oraz prawnicy. 

Dariusz Figura powiedział, że wydaje mu się, że jeżeli miasto ma wspólny budżet, a pieniądze 

na konkurs, który traktuje o edukacji jest realizowany przez wydział Strategii i Obsługi 

Inwestorów, to dlaczego nie może to być w Wydziale Oświaty i Wychowania. Nie widzi 

powodu, dlaczego nie można tej kwoty przenieść do innego wydziału.  

Piotr Choroś zaproponował, żeby na następne posiedzenie zaprosić przedstawicieli Wydziału 

Oświaty i Wychowania. 

Marta Kurowska zwróciła uwagę na fakt braku kalendarza konkursów w urzędzie, uważa, że 

jest to bardzo potrzebne narzędzie, które ułatwia współpracę i komunikację. Powiedziała, że 

była obietnica, że w 2017 powstanie taki kalendarz konkursów.  

Krzysztof Kowalik miał uwagi do §6 ust. 1 pkt 4) c) organizacja programu upowszechniającego 

ruch rowerowy jako alternatywnego środka transportu dla komunikacji samochodowej  

z uwzględnieniem jego pozytywnego wpływu na środowisko oraz organizacja Europejskiego 

Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie. Zawnioskował, żeby rozdzielić ten punkt, 

ponieważ konkurs z tego zadania jest ogłaszany z inicjatywy Towarzystwa dla Natury  

i Człowieka, stwierdził, że połączenie ruchu rowerowego z ETZT doprowadza do tego, że tylko 

jego organizacja startuje w tym konkursie, a może warto dać szansę innym organizacjom, 

które mają może lepsze pomysły. 

Piotr Choroś zapytał, czy to są inne uwagi, które złożyło już Towarzystwo dla Natury  

i Człowieka. 

Krzysztof Kowalik powiedział, że są takie same jak przesłane mailem. Zasugerował również 

żeby w Wydziale Oświaty i Wychowania znalazły się środki na edukację związaną  

z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Widzi potrzebę prowadzenia większej ilości zajęć  

z bezpieczeństwa drogowego w szkołach.  

Marta Wcisło powiedziała, żeby Krzysztof Kowalik poruszył ten temat podczas spotkania  

z przedstawicielami Wydziału Oświaty i Wychowania, z tego co się orientuje to są 

organizowane takie spotkania w szkołach z policją, ale może jest taka możliwość pozyskania 

grantów na ten cel.  

Piotr Choroś powiedział, że współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska nad zmianą tych 

zapisów, o których mówił Krzysztof Kowalik, ale nie ma jeszcze ostatecznego brzmienia tego 

punktu. 

Anna Pajdosz zgłosiła zmianę zapisu w §3 ust.2 pkt 8, mianowicie zmianę z: „włączenie 

organizacji w proces przygotowań do obchodów 700 rocznicy nadania Lublinowi prawa 

miejskiego magdeburskiego przypadającej w 2017 roku” na „włączenie organizacji w obchody 

100 - lecia odzyskania niepodległości i w przygotowania do obchodów 450 - tej rocznicy 

podpisania Unii Lubelskiej”. 



Piotr Choroś zarządził głosowanie nad wprowadzeniem zapisu w Programie współpracy w §3 

ust.2 pkt 8 o następującym brzmieniu: „włączenie organizacji w obchody 100 - lecia odzyskania 

niepodległości i w przygotowania do obchodów 450 - tej rocznicy podpisania Unii Lubelskiej”. 

Podczas głosowania było obecnych 12 osób, 11 osób poprało wniosek, jedna osoba się 

wstrzymała, nikt nie był przeciw. 

Piotr Choroś zakończył  dyskusję na temat Programu Współpracy i przeszedł do kolejnego 

punktu obrad, mianowicie do kwestii wniesionej przez Krzysztofa Kowalika czyli „Zasady 

wyboru przewodniczącego RDPP ML.” Piotr Choroś zaproponował, żeby nie głosować nad 

zmianą wyboru przewodniczącego, tylko żeby rozpocząć dyskusję nad zmianami w całej 

uchwale dotyczącej Rady Działalności i powołać grupę roboczą, która zajmie się tymi 

kwestiami. 

Krzysztof Kowalik powiedział, że jest sceptycznie nastawiony do pracy w grupie roboczej po 

doświadczeniach z grupą, która zajmowała się sprawą lokali dla organizacji ze względu na 

brak reakcji i zmian. 

Marcin Garbowski powiedział, że lepiej taką zmianę przegłosować na posiedzeniu. 

Filip Trubalski powiedział, że z tego co zrozumiał to chodzi o istotę wyborów, czyli kwestię jaką 

poruszył już wcześniej Krzysztof Jakubowski czyli, że przewodniczący nie będzie wskazywany 

przez prezydenta tylko wybierany przez Radę. Wątpił w to czy jest to zapis, który należy 

konsultować.  

Piotr Choroś powiedział, że zapis związany z wyborem przewodniczącego jest powiązany  

z wieloma kwestiami w uchwale. Fundacja Wolności proponując tą zmianę nie przedstawiła 

kontekstu, czyli stworzenie zapisu dotyczącego przewodniczącego wynika z konstrukcji całej 

uchwały nad którą część osób z Rady Działalności pracowała. Specyfiką lubelskiej Rady 

Działalności jest to, że składa się w większości z przedstawicieli organizacji pozarządowych, 

wiceprzewodniczący jest powoływany z przedstawicieli ngo, również wybór przedstawicieli 

organizacji pozarządowych do Rady są narzucani prezydentowi przez organizacje lubelskie  

(nie są wskazywani przez prezydenta z osób, które się zgłoszą). Stwierdził, że jeżeli jest 

potrzeba zmiany tego jednego zapisu dotyczącego przewodniczącego, to wtedy chciałby 

dyskutować o innych zapisach.  

Marta Wcisło zapytał, kto będzie prowadził stronę formalną Rady jeżeli przewodniczący będzie 

przedstawicielem ngo. Ważne jest, żeby Rada działała sprawnie. 

Piotr Choroś powiedział, że niektóre Rady stosują zasadę, że jest dwóch 

współprzewodniczących (jedna osoba z ngo i jedna ze strony urzędu), co rozwiązuje problem 

obsługi formalnej Rady. 

Marta Kurowska powiedziała, że warto porównać jak wygląda kwestia prowadzenia 

sekretariatu w innych ciałach doradczych, kiedy przewodniczący jest społeczny a nie z urzędu. 

Stwierdziła, że Rada Działalności jest jedną z lepiej działających na tle innych ciał doradczych. 

Filip Trubalski powiedział, że zasady dotyczące obsługi sekretarskiej Rady są zawarte  

w innych punktach uchwały i gwarantują, że zajmie się tym strona urzędowa.  

Piotr Choroś po raz kolejny zwrócił uwagę, że zmiana zapisu o wyborze przewodniczącego 

spowoduje zmianę innych zapisów. Powiedział również, że popiera propozycję Krzysztofa 

Kowalika pod warunkiem zmiany całego składu Rady. Ponowił propozycję o powołaniu 

zespołu, który będzie dyskutował o zmianach w uchwale.  



Marta Wcisło powiedziała, że warto wypracować taki model, który pozwoli na efektywne 

prowadzenie Rady. 

Marta Kurowska zaproponował, że może to organizacje powinny się wypowiedzieć na temat 

tej uchwały.  

Piotr Choroś powiedział, że jeżeli dzisiaj zostanie przegłosowana jakkolwiek zmiana to jest to 

droga do rozpoczęcia procedury konsultacji na temat uchwały.  

Krzysztof Kowalik stwierdził, że zmiana sposobu wyboru przewodniczącego nie ma wpływu na 

inne zapisy w uchwale. Powiedział, że z organizacyjnych spraw to jest tworzenie porządku 

obrad i zwoływanie posiedzeń Rady. Powiedział, że Piotrowi Chorosiowi zależy, żeby  

w Radzie była większość osób wskazanych przez Prezydenta. 

Piotr Choroś powiedział, że nie zależy mu na takim zapisie i nie jest to możliwe ze względu na 

zapisy w ustawie o pożytku. Nie może być sytuacji, kiedy przedstawicieli ngo jest mniej niż 

przedstawicieli strony urzędniczej. Przynajmniej połowę składu Rad Pożytku stanowią 

przedstawiciele strony pozarządowej. 

Piotr Choroś powiedział, że jest przeciwny głosowaniu wniosku Krzysztofa Kowalika o zmianę 

zasad wyboru przewodniczącego Rady. Ta zmiana na pozór kosmetyczna jest naruszeniem 

umowy pomiędzy prezydentem a organizacjami pozarządowymi, która zaistniała w trakcie 

konstrukcji uchwały. Powiedział, że chętnie zaangażuje się nad pracą nad zmianami w całej 

uchwale ale nie nad jednym zapisem. 

Krzysztof Kowalik po raz kolejny wytłumaczył genezę propozycji zmiany zapisów dotyczących 

przewodniczącego. (zgłoszenie propozycji w poprzedniej kadencji przez Krzysztofa 

Jakubowskiego). 

Piotr Choroś po raz kolejny zauważył, że ważna jest praca nad całością uchwały, a nie zmianą 

jednego zapisu. 

Dariusz Figura zaproponował głosowanie nad wnioskiem, żeby rozpocząć konsultacje nad 

całością uchwały.  

Piotr Choroś zarządził głosowanie nad kwestią rozpoczęcia konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi nad zmianami w uchwale Rady Miasta Lublin nr 196/XIII/2011 z dnia  

8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku 

Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków. 

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

9 osób poparło wniosek, 3 osoby wstrzymały się od głosu, nikt nie był przeciw. 

Ustalono kolejne posiedzenie na 17 października 2017 r. na 16.30. 

 

 

 

 


