
Protokół z głosowania elektronicznego 
Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin

z dnia 29.10.2014 r.
 
Na podstawie par. 11 ust. 2 uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie określenia organizacji i  
trybu  działania  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  Miasta  Lublin  oraz  trybu 
powoływania  jej  członków,  Przewodniczący  Rady  zarządził  głosowanie  elektroniczne 
uznając  iż  z  uwagi  na  ustawowy  termin  do  przyjęcia  programu  przez  Radę  Miasta 
wystąpiła sytuacja nie cierpiąca zwłoki.
Podczas posiedzenia  w dniu  22.10.2014 r.  swój  głos  oddało  9  osób  (J.  Kosowski.  J.  
Rybojad,  A.  Dąbrowska,  M.  Urbański,  A.  Pajdosz,  M.  Wronka,  W.  Dec,  K.  Wołek,  P. 
Choroś).  Pozostałe  osoby  zostały  poproszone  o  przesyłanie  głosów  na  adres 
rdpp@lublin.eu do dnia 29.10.2014 r.  do godz. 15.30. W mailu należy podać poniższy 
numer wniosku oraz głos: TAK, NIE lub WSTRZYMUJĘ SIĘ.

W głosowaniu mailowym postawiono pytania:

1. zmiana  par.  7  ust.  8  pkt  c)  i  jego przyjęcie  w brzmieniu:  kształtowanie  postaw 

prospołecznych, obywatelskich, patriotycznych

2. zmiana par. 7 ust. 9 pkt a) na: edukacja patriotyczna i obywatelska oraz pkt c) na: 

organizowanie wydarzeń i  obchodów upamiętniających fakty i  osoby związane z 

historią Lublina, Ziemi Lubelskiej, Polski, Europy i świata.

3. zmiana  par.  7  ust.  14  dodanie  pkt  c)  w  brzmieniu:  podejmowanie  działań 

promujących rozwój mediów obywatelskich.

4. zmiana  par.  7  ust.  16  dodanie  pkt  g)  w  brzmieniu:  wspieranie  rozwoju 

przedsiębiorczości społecznej.

5. zmiana par. 10 ust. 4 ust. 1) – zmiana terminu, w którym Prezydent od uchwalenia 

Programu publikuje informacje o naborze na członków komisji z 14 na 7 dni.

6. zmiana  par.  15  ust.  4  -  Prezydent  może  przyznawać  organizacjom  nagrody  i 

wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w działalności i zasługi dla Miasta”

7. Pozytywne  zaopiniowanie  treści  Programu  współpracy  z  organizacjami 

pozarządowymi na 2015 r. ze wskazanymi rekomendacjami. 

W głosowaniu mailowym wzięli udział K. Jakubowski i W. Kosicki głosując we wszystkich 

przypadkach ZA.

Przewodniczący stwierdza ze Rada przyjęła większością głosów w/w rekomendacje.

Przewodniczący
Rady Działalności Pożytku Publicznego

Miasta Lublin
 

dr Jakub Kosowski


