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1) Inauguracja pracy RDPPML III kadencji. 

2) Dyskusja na priorytetami RDPPML III kadencji. 

3) Rekomendowanie przez RDPPML osoby do Komisji ds. stypendiów. 

4) Sprawy różne. 

 

 

 

Piotr Choroś, który został przewodniczącym RDPPML III kadencji, powitał wszystkich 

zgromadzonych na inauguracyjnym posiedzeniu RDPPML III kadencji. Oddał głos Prezydentowi 

Krzysztofowi Komorskiemu, który jest odpowiedzialny m.in. za współpracę 

z organizacjami pozarządowymi. 

Prezydent Komorski powitał wszystkich zgromadzonych w imieniu pana Prezydenta Krzysztofa Żuka. 

Zauważył, że z niektórymi osobami widział się podczas podsumowania II kadencji RDPP ML. 

Dzisiejsze spotkanie zostało podyktowane inauguracją nowej kadencji Rady, Prezydent Komorski 

wręczył nominacje nowym członkom RDPP ML. Po rozdaniu nominacji Prezydent Komorski 

pożegnał się ze wszystkim i opuścił posiedzenie. 

Piotr Choroś przedstawił porządek obrad. Podczas posiedzenia zostanie poruszona kwestia komisji 

do spraw stypendiów w dziedzinie kultury oraz priorytetów na III kadencję RDPP ML. 

Na początku spotkania zostanie wybrany sekretarz Rady i zastępca przewodniczącego Rady. 

Zgodnie z obowiązująca uchwałą, sekretarza i zastępcę przewodniczącego wybiera się 

bezwzględną większością głosów. Ważne jest, że zastępca przewodniczącego wybierany jest 

spośród członków Rady wskazanych w paragrafie 4 pkt 3 Uchwały Rady Miasta co oznacza to, że 

zastępca jest wybierany spośród osób które zostały wskazane przez organizacje pozarządowe. Piotr 

Choroś poprosił o propozycje kandydatów i kandydatek na te dwie funkcje. 

Krzysztof Kowalik zgłosił kandydata, który w trakcie wyborów do Rady otrzymał największa liczbę 

głosów – Bartłomieja Bałabana. Krzysztof Kowalik stwierdził, że to, że Bartłomiej Bałaban zebrał 

najwięcej głosów świadczy o jego dużym poparciu w środowisku organizacji pozarządowych. 

Piotr Choroś zapisał tą propozycję. Zapytał czy są jeszcze jakieś kandydatury. Stwierdził, że w takim 

przypadku jest tylko jedna kandydatura. Powiedział, że kandydata może zgłosić każdy ale sam 

kandydat musi być nominowany z kręgu osób z organizacji pozarządowych. 

Jolanta Prochowicz zdecydowała się zgłosić kandydaturę Marty Kurowskiej. Piotr Choroś zapytał 

czy Marta Kurowska się zgadza. Marta Kurowska wyraziła zgodę. 

Piotr Choroś powiedział, że przez te dwie kadencje przyjęto sposób głosowania na kartkach, gdzie 

zaznacza się numer kandydata/kandydatki. 

Marta Wcisło zwróciła się do Piotra Chorosia z prośbą o przedstawienie się kandydata. Stwierdziła, 

że zna kandydatkę Martę Kurowską, ale chciałaby się dowiedzieć czegoś więcej o drugim 

kandydacie Bartłomieju Bałabanie. 

Bartłomiej Bałaban powiedział, że posiada wykształcenie prawnicze, pracuje w sądzie Rejonowym 

Lublin Zachód. Z miastem jest związany w taki sposób, że interesuje się jego historią prowadzi dwie 



strony internetowe dotyczące miasta Lublin, z jego informacji wynika, że są to najpopularniejsze 

blogi dotyczące naszego miasta. Jest zaangażowany w działalność Fundacji Wolności, która działa 

na zasadzie jawności i transparentności. Bartłomiej wyraził swoja radość, że znalazł się w gronie 

członków RDPP ML. 

Głos zabrała Marta Kurowska, została wskazana na kandydatkę do RDPP ML ze Stowarzyszenia 

Absolwentów UMCS, ale nie jest to jedyna organizacja pozarządowa, 

z która kandydatka jest związana ponieważ działalności społeczna w organizacjach pozarządowych 

zajmuje się około 20 lat, zaczynała w Stowarzyszeniu w Stronę Sztuki, podczas przygotowywania 

aplikacji do ESK 2016 okazało się, że nie może społecznie zajmować się sprawami osób dorosłych 

ponieważ stowarzyszenie w Stronę Sztuki było skierowane wyłącznie do wspierania wybitnie 

uzdolnionych dzieci, dlatego założyła Fundację tu obok, którą prowadzi, koordynowała projekty 

dotyczące przestrzeni miejskiej oraz wolontariuszy kultury plus czyli osób aktywnych, działających 

na rzecz kultury, w tzw. wieku „plus”. Marta Kurowska zajmuje się również działaniem na rzecz 

innych organizacji pozarządowych, współpracuje z wieloma organizacjami, jest fanką trzeciego 

sektora 

a zwłaszcza partycypacji czyli udziału mieszkańców w zarządzaniu miastem. Działa również  

w Radzie Dzielnicy Wieniawa. 

Piotr Choroś rozpoczął głosowanie, każda osoba dostała kartkę do głosowania, na której ma wpisać 

wybrany, jeden numer kandydata na zastępcę przewodniczącego Rady; numer 1 – Bartłomiej 

Bałaban, numer 2 - Marta Kurowska. 

Głosowanie na zastępcę przewodniczącego RDPP ML przebiegło poprawnie. Piotr Choroś ogłosił 

wyniki: Podczas głosowania oddano 15 ważnych głosów, 5 głosów na Bartłomieja Bałabana, 10 

głosów na Martę Kurowską. Marta Kurowska podziękowała za okazane zaufanie. 

Kolejne głosowanie dotyczyło wyboru sekretarza Rady. Marta Kurowska zgłosiła jako kandydata 

Bartłomieja Bałabana, on jednak odmówił uczestnictwa w kandydowaniu na sekretarza. Marcin 

Garbowski zgłosił kandydata na sekretarza Filipa Trubalskiego, który zgodził się kandydować. Piotr 

Choroś zapytał czy są jeszcze jakieś zgłoszenia kandydatów na sekretarza. Formalnie głosowanie 

musi być przeprowadzone nawet przy jednej kandydaturze. Piotr Choroś poprosił Filipa Trubalskiego 

o powiedzenie kilku słów 

o sobie. 

Filip Trubalski podziękował za kandydaturę, przez 3 lata był radnym Młodzieżowej Rady Miasta 

Lublin, w kadencji VI był wiceprzewodniczącym i VII był przewodniczącym Młodzieżowej Rady 

Miasta Lublin, przez dwa lata był członkiem prezydium Parlamentu Dzieci i Młodzieży województwa 

lubelskiego, obecnie pełni funkcję sekretarza Zarządu Rady Dzielnicy Sławinek, jest studentem 

czwartego roku prawa na UMCS. 

Piotr Choroś zaproponował żeby na kartach zaznaczyć 1 jeżeli popiera się kandydaturę Filipa 

Trubalskiego lub pozostawić pustą kartę jeżeli ktoś się wstrzymał od głosu. 

Podczas głosowania oddano 15 ważnych głosów, wszyscy poparli Filipa Trubalskiego na stanowisko 

sekretarza Rady. Piotr Choroś powiedział, że po posiedzeniu Rady spotka się jeszcze z Martą 

Kurowską i Filipem Trubalskim na rozmowę na temat organizacji dalszych prac Rady. 

Kolejnym punktem obrad była sprawa komisji do spraw stypendiów. 

Głos zabrała pani Anna Pajdosz. Powiedziała, że Miasto Lublin ma system przyznawania 

stypendiów dla osób zajmujących się działalnością artystyczną i upowszechnianiem kultury. System 

działa od 2013 r., w tym roku Rada Miasta przyjęła uchwałę, która na nowo definiuje ten system, 

wprowadzając zmiany wynikające z dotychczasowego doświadczenia. W starej i w nowej uchwale 

komisja była powoływana na rok kalendarzowy, w tej uchwale Rada Pożytku ma uprawnienia do 

rekomendowania jednej osoby do komisji. W tej chwili komisja będzie liczyła 9 osób- 3 osoby 

wskazuje Przewodniczący Rady Miasta Lublin po zasięgnięciu opinii Komisji Kultury i Ochrony 



Zabytków Rady Miasta Lublin, 2 osoby rekomenduje Rada Kultury, jedna osoba to pracownik 

Wydziału Kultury, 2 osoby wskazuje Pan Prezydent Miasta Lublin. Do tej pory Rada Pożytku trzy 

razy wskazywała kandydatów, było to przeprowadzone w taki sposób, że dwa razy był 

zorganizowany otwarty internetowy nabór. Rada zdecydowała, że będzie ją reprezentował 

przedstawiciel organizacji pozarządowej, można się było zgłaszać przez formularz na stronie 

internetowej, później Rada przeprowadzała głosowanie i wybierała przedstawiciela do komisji ds. 

stypendiów. Raz zdarzyło się tak, że była rekomendowana osoba, która była już w komisji 

w poprzednim roku 

i nabór nie był otwarty. Komisja, która teraz będzie powołana przez Pana Prezydenta, będzie działała 

tylko do końca tego roku (2016). Pan Prezydent zwrócił się do Rady Pożytku o wskazanie 

przedstawiciela na rok 2017, to jest sprawa nad którą można dyskutować trochę później. W tym roku 

na podstawie „starej” uchwały przedstawicielem Rady Pożytku była pani Ewa Noga, jest prezesem 

Stowarzyszenia KLANZA w Lublinie, jej kandydatura została wyłoniona z otwartego naboru na 

członków komisji. Anna Pajdosz zwróciła się do Rady z prośbą, że ze względu na brak czasu lepiej 

by było gdyby nie otwierać otwartego naboru, gdyż komisja powinna zacząć obradować w połowie 

listopada. Pajdosz zaproponowała, żeby pani Ewa Noga dokończyła pracę w tej kadencji jako 

przedstawicielka Rady Działalności pomimo zmian w uchwale. Pajdosz powiedziała, że 

konsultowała to z panią Ewą Nogą wyraziła zgodę, żeby do końca roku zasiadać 

w komisji, decyzja jednak należy do Rady. Komisja ma jeszcze w tym roku do rozstrzygnięcia nabór 

na projekty, które będą realizowane w roku następnym, nabór już został zakończony, zostało 

zgłoszone ok. 300 projektów. Może się też zdarzyć że będzie trzeba powołać komisję związaną ze 

stypendiami wyjazdowymi, nie można przewidzieć czy rzeczywiście takie wnioski wpłynął jeszcze  

w tym roku. Konkurs z zakresu działalności artystycznej i upowszechniania kultury musi być 

rozstrzygnięty do końca grudnia 2016 r. Wtedy się kończy kadencja tej komisji konkursowej. 

Anna Pajdosz powiedziała, że to jest jej propozycja, ale decyzja pozostaje w gestii Rady. 

Marta Kurowska zapytała jak będzie wyglądał nabór do komisji w kolejnym roku. 

Piotr Choroś powiedział, że zostanie zorganizowany otwarty nabór na członków komisji. 

Jakub Kosowski zaproponował, żeby na początku zapytać członków Rady czy ktoś chce być od 

nowego roku w komisji, jeżeli nikt się nie zgłosi to wtedy będzie można ogłosić otwarty nabór. 

Anna Pajdosz zaznaczyła, że w komisji powinny znajdować się osoby zajmujące się twórczością 

artystyczną lub upowszechnianiem kultury. 

Piotr Choroś powiedział, że trzeba zorganizować głosowanie, kto jest za kandydaturą pani Ewy Nogi 

w komisji konkursowej do końca tego roku. 

Głos zabrał Krzysztof Kowalik stwierdził, że jako członkowie Rady są „stawiani pod ścianą”, jeżeli 

chodzi o nominację do komisji konkursowych i decyzję w sprawie panie Ewy Nogi. Stwierdził, że 

upłynęło dużo czasu od wyborów Rady do pierwszego posiedzenia i już na pierwszym posiedzeniu 

dowiadują się, że mają kogoś wskazać. 

Anna Pajdosz stwierdził, że nikt nie miał wpływu na tą sytuację. Rada Działalności nie działała, 

uchwała weszła w życie po zakończeniu kadencji poprzedniej Rady, sama uchwała dość długo się 

uprawomocniała, bo jest to akt prawa miejscowego i musiała być ogłoszona w dzienniku urzędowym 

województwa 

Krzysztof Kowalik powiedział, że jest to dość niezręczna sytuacja i nie chciałby, żeby taka sytuacja 

się powtarzała. Zwrócił na to uwagę, ale rozumie że terminy są krótkie. Chciałby dowiedzieć się 

czegoś o kandydaturze panie Ewy Nogi zanim zostanie ogłoszone ewentualne głosowanie. 

Głos zabrała Marta Wcisło powiedziała, żeby nie rozpoczynać nowej kadencji Rady od takich 

wypowiedzi, że ktoś został „postawiony pod ścianą”, żeby nie było żadnych niedomówień zgłosiła 

Krzysztofa Kowalika jako kandydata do komisji konkursowej. 



Krzysztof Kowalik zauważył, że nie spełnia wymaganych kryteriów, nie chce się podejmować pracy 

w tej komisji bo nie czuje się specjalistą w dziedzinie kultury. Stwierdził, że jednak zasadna jest 

kandydatura pani Ewy Nogi. 

Anna Pajdosz wyjaśniła, że pozwoliła sobie przedstawić tą kandydaturę ze względu na to, że pani 

Ewa Noga przeszła już procedurę naboru do komisji i ma doświadczenie. Gdyby była stara uchwała 

ta kadencja trwałaby do końca roku, ale weszła w życie nowa uchwała i trzeba podjąć stosowną 

decyzję. Na życzenie Krzysztofa Kowalika Anna Pajdosz przedstawiła po krótce sylwetkę pani Ewy 

Nogi. Pani Ewa Noga jest prezesem Stowarzyszenia Klanza w Lublinie, organizacja prowadzi 

działania z zakresu edukacji, pedagogiki. Klanza współpracuje z Wydziałem Kultury, realizuje 

ciekawe, merytoryczne projekty głównie adresatami są dzieci. Mają placówkę na ul. Prusa tzw. 

bawialnię edukacyjną, prowadzą tam zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów. Bardzo często 

Stowarzyszenie jest obecne na imprezach plenerowych. Nigdy nie było zastrzeżeń do projektów, 

które realizowali, zawsze dobrze rozliczano projekty. Nie ma zastrzeżeń do pracy pani Nogi. 

Piotr Choroś dodał, że jest to jedna z najstarszych organizacji działających na terenie Lublina, 

zazwyczaj nie jest do końca kojarzona z Lublinem ale tutaj powstała. Jest to jedna z organizacji, 

która uczestniczyła przy tworzeniu Festiwalu Sztukmistrzów. Działa na dwóch polach: z jednej strony 

jest to praca animacyjna, pedagogiczna związana z dziećmi z drugiej strony jest to praca związana 

z kulturą. 

Nie było innych kandydatów więc rozpoczęło się głosowanie, wpisanie jedynki oznaczało poparcie 

dla pani Nogi. 

Anna Pajdosz powiedziała, że trzeba będzie powołać komisję w styczniu, które będą rozpatrywać 

konkurs na nagrodę w dziedzinie kultury w czterech kategoriach: całokształt działalności, honorowa 

nagroda dla mecenasa kultury, nagroda za osiągnięcia artystyczne w minionym roku oraz nagroda 

za upowszechnianie kultury. Komisja rekomenduje prezydentowi 3 podmioty bądź osoby, komisja 

będzie pracowała w lutym. Ważne jest żeby ustalić tryb wyboru tej osoby, żeby komisja była 

powoływana w styczniu. 

Piotr Choroś podał wyniki głosowania: głosowało 15 osób; 11 osób jest za pracą w komisji do końca 

tego roku pani Nogi; 4 osoby były przeciw. Rada zdecydowała że pani Noga będzie zasiadała  

w komisji do końca roku 2016. 

Piotr Choroś zaproponował w związku z powołaniem członków komisji na rok 2017, żeby powtórzyć 

procedurę z tamtego roku, ogłosić otwarty nabór na zgłoszenia od organizacji pozarządowych i na 

następnym posiedzeniu Rady wybrać osobę spośród kandydatur, które wpłyną. 

Krzysztof Kowalik zapytał się w jaki sposób była podawana informacja o naborze do komisji 

konkursowej w poprzednich latach. 

Piotr Choroś powiedział, że ogłoszenie znajdowało się na stronie internetowej urzędu, zostało 

rozesłane w newsletterze i pojawiło się na stronie lublin.ngo.pl oraz na Facebooku. 

Anna Pajdosz przypomniała, że osoby zgłaszające kandydatury nie mogą być jednocześnie 

w komisji, również kandydaci do nagród i stypendiów oraz osoby rekomendujące do stypendiów nie 

mogą być w komisji. Mogą się pojawić inne konflikty interesów, wtedy kiedy będą znane nazwiska 

nominowanych do stypendiów. 

Piotr Choroś zaproponował, że w następnym tygodniu zostanie wywieszone takie ogłoszenie 

o naborze, będzie ok. 2 tygodnie na zgłoszenia. Kandydaci będą przedstawieni na kolejnym 

posiedzeniu i Rada wskaże odpowiednie osoby do komisji. Nie było głosu sprzeciwu jeżeli chodzi 

o procedurę. 

Marta Wcisło poprosiła żeby posiedzenia Rady Działalności nie odbywały się w tygodniach sesji 

Rady Miasta. 

Piotr Choroś zgodził się z postulatem Marty Wcisło. 



Krzysztof Kowalik zauważył, że procedura zgłaszania kandydata do komisji powinna być teraz 

przegłosowana przez Radę. 

Piotr Choroś poddał w wątpliwość czy rzeczywiście wszystkie najdrobniejsze sprawy powinny być 

poddane pod głosowanie, jednak przeprowadził głosowanie poprzez podniesienie ręki. Rada 

jednogłośnie przegłosowała taki typ procedury (15 głosów „za”). 

Marta Wcisło miała jeszcze wniosek formalny do przegłosowania, żeby informacje na temat Rady 

Działalności mogły przychodzić na prywatne skrzynki mailowe. 

Piotr Choroś wyjaśnił, że odbieranie wiadomości przez pracowników urzędu na skrzynki służbowe 

jest niemożliwe po godzinach pracy, bo można to robić tylko za pośrednictwem bezpiecznego łącza 

internetowego na służbowym sprzęcie komputerowym. 

Krzysztof Kowalik zaproponował żeby wszystkie materiały dotyczące Rady Działalności były 

publikowane na stronie internetowej. 

Piotr Choroś stwierdził, że propozycja Krzysztofa Kowalika dotyczy innej kwestii i rozpoczął 

głosowanie nad wnioskiem Wcisło. Jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu, jedna się 

wstrzymała, 13 osób było za wnioskiem Wcisło. W kwestii publikacji materiałów na stronę nie 

wymaga to głosowania. 

Piotr Choroś zaproponował, żeby ustalić kalendarz spotkań Rady do końca roku kalendarzowego. 

Rada musi się spotykać przynajmniej raz na dwa miesiące. Spotkania Rady zazwyczaj były 

podyktowane konkretnymi dokumentami, które mają być konsultowane przez Radę Działalności. 

Krzysztof Kowalik zauważył że są jeszcze sprawy, które zostały nierozwiązane przez poprzednią 

Radę Działalności. 

Marta Kurowska zapytał czy jeżeli posiedzenie Rady będzie tydzień przed posiedzeniem Rady 

Miasta będą już dostępne dokumenty do konsultacji. 

Członkowie Rady stwierdzili, że optymalnie będzie spotykać się na ok. 2 tygodnie przed sesją Rady 

Miasta. 

Piotr Choroś zapytał, czy ktoś ma jakieś preferencje jeżeli chodzi o dzień i godzinę posiedzeń. 

Członkowie Rady stwierdzili, że najlepszym dniem na posiedzenia będą wtorki o 16.30. Wybrano 

termin następnego posiedzenia na 6 grudnia. 

Krzysztof Kowalik zapytał się czy będą jakieś dokumenty do zaopiniowania. 

Piotr Choroś powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma takiej informacji. Natomiast o terminie, 

porządku obrad oraz ewentualnych materiałach członkowie Rady są powiadamiani najpóźniej na  

5 dni przed posiedzeniem. W sprawach niecierpiących zwłoki jest możliwe wyrażenie opinii przez 

członków Rady droga elektroniczną w terminie 3 dni od daty otrzymania dokumentów. Kalendarz 

spotkań Rady na 2017 rok zostanie ustalony kiedy będą znane terminy posiedzeń Rady Miasta. 

Kolejnym punktem spotkania jest określenie priorytetów pracy Rady i określenie spraw, które zostały 

rozpoczęte przez poprzednią kadencję i nie zakończone ze względu na wygaśnięcie kadencji Rady. 

Jedną z nich jest kwestia lokali miejskich dla organizacji pozarządowych. Jest potrzeba 

wypracowania zasad najmu i użyczeń lokali będących w majątku miejskim dla organizacji 

pozarządowych. Dyskusja rozpoczęła się między organizacjami pozarządowymi, Radą Pożytku, 

Prezydentem, Wydziałem Gospodarowania Mieniem i Zarządem Nieruchomości Komunalnych. Piotr 

Choroś zaproponował, żeby był to jeden z tematów na kolejnym posiedzeniu 6 grudnia. Zapytał się 

czy ktoś z Rady jest szczególnie zainteresowany tym tematem i chciałby go zgłębić 

i przygotować propozycje stanowiska Rady na posiedzenie. 

Krzysztof Kowalik zapytał o pismo, które ZNK miało przesłać w sprawie stawek czynszu za 

wynajmowane lokale przez organizacje pozarządowe. 

Rzeczywiście jest takie pismo, zostanie udostępnione dla członków Rady. 

Istnieje potrzeba nakreślenia sytuacji związanej z lokalami dla organizacji pozarządowych, tak żeby 

wszyscy członkowie Rady byli zorientowani w sytuacji. 



Krzysztof Kowalik zwrócił uwagę na inne sposoby współpracy Urzędu Miasta z organizacjami, 

w formie bezgotówkowej. Dużo organizacji nie wie, że istnieje możliwość wypożyczania sprzętu 

z urzędu. Jako przykład Kowalik podał wypożyczanie trójnogów, sceny, nagłośnienia, udostępniania 

strony internetowej, chciałby uzyskać informacje jaki jest zakres ewentualnych form wsparcia 

Urzędu w formie bezgotówkowej i jaka jest procedura żeby wymienione rzeczy uzyskać. 

Marta Kurowska zwróciła również uwagę na możliwość promowania działań organizacji na stronach 

internetowych Miasta Lublin jako kolejna forma wsparcia dla ngo. 

Jakub Kosowski stwierdził, że pytania są zasadne ale zauważył również, że w Kancelarii Prezydenta 

jest wydzielony referat, który zajmuje się współpracą z ngo i można do niego bezpośrednio zgłaszać 

swoje pytania w formie mailowej lub telefonicznej. 

Kolejna kwestia, którą zajmie się Rada to zmiana w regulaminie Rady czyli zmiana uchwały Rady 

Miasta w sprawie określenia trybu działania Rady Pożytku Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej 

członków. Były wprowadzone zmiany, które wymusiły zmiany w Ustawie o pożytku, czyli zmiana 

długości kadencji z 2 na 3 lata oraz kwestia odwołania członków Rady. Oprócz tego została 

poruszona kwestia zmiany wyboru przewodniczącego Rady ale ta propozycja została odrzucona 

przez Radę Miasta. 

Marta Kurowska zaproponował żeby przeprowadzić szkolenie dla członków Rady z zakresu 

działalności i zasad RDPP ML. Piotr Choroś zgodził się przeprowadzić takie szkolenie, termin 

zostanie ustalony później. Jeżeli chodzi o szkolenia otwarte dla ngo to 14 listopada odbędzie 

szkolenie z nowych wzorów ofert oraz platformy Witkac. Później odbędą się kolejne szkolenia 

z księgowości 26-27 listopada i z pracy metodą projektu 1-2 grudnia. Można się zapisywać przez 

formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej. 

Anna Pajdosz powiedziała, że również Wydział Kultury przeprowadzi szkolenie dla organizacji na 

temat nowych wzorów ofert i Witkaca, prawdopodobnie w połowie grudnia. 

Filip Trubalski poprosił, żeby na następnym posiedzeniu odbyła się dyskusja na temat zgłoszonych 

uwag do Budżetu Obywatelskiego oraz zespołu roboczego zajmującego się Budżetem 

Obywatelskim. 

Piotr Choroś powiedział, że dołączy ten punkt do porządku obrad. Zaznaczył jednak że Rada 

Pożytku nie ma w swoich kompetencjach opiniowania Budżetu Obywatelskiego, gdyż nie jest to 

kwestia związana z organizacjami pozarządowymi. 

Anna Pajdosz zaprosiła wszystkich członków Rady na listopadowy koncert pianistyczny. 

Filip Trubalski poprosił żeby na kolejnym posiedzeniu przedstawić informacje i statystyki związane  

z portalem lublin.ngo.pl 

Piotr Choroś zakończył posiedzenie Rady. 

 

 


