
Lublin, dnia 12 listopada 2020 r. 

 

Zarząd Powiatu w Lublinie 

 

Opinia 

   Członkowie Powiatowej Rady Działalności  Pożytku Publicznego w Powiecie 

Lubelskim, po zapoznaniu się z projektem Uchwały Rady Powiatu Lubelskiego w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, 

przedkładają następujące uwagi w zakresie zapisów Programu: 

1. W Rozdziale 9 § 9 ust. 3 wskazane zostały niepoprawne terminy złożenia sprawozdania 

z realizacji Programu.  

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 5a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sprawozdanie z realizacji Programu 

należy przedłożyć organowi stanowiącemu do dnia 31 maja. Dlatego też poprawny 

zapis powinien brzmieć: „W terminie do dnia 31 maja 2022 roku Zarząd Powiatu w 

Lublinie składa Radzie Powiatu w Lublinie sprawozdanie z realizacji Programu za rok 

2021 (…)”. 

2. W Rozdziale 11 § 11 ust. 1 proponuje się dodać zapis o powołaniu komisji konkursowej, 

w skład której wchodzić będą również przedstawiciele Powiatowej Rady Działalności  

Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim. Po wprowadzeniu tego zapisu treść ust. 1 

będzie w brzmieniu: 

„Oferty złożone przez organizacje w ramach otwartych konkursów ofert ocenia 

specjalnie do tego powołana komisja konkursowa, w skład której wchodzą 

przedstawiciele organu wykonawczego, przedstawiciele Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Powiatu Lubelskiego oraz osoby wskazane przez organizacje.” 

Uzasadnienie: 

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych jest jednym z głównych elementów 

współpracy pomiędzy Powiatem Lubelskim a organizacjami pozarządowymi 

działającymi na terenie Powiatu Lubelskiego. Udział przedstawiciela PRDPP  może 



odbywać się np. charakterze głosu doradczego  - na podstawie art. 15 ust. 2e ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Udział przedstawiciela PRDPP w pracach Komisji jest zbieżny z zadaniami Rady 

określonymi w art. 41i  ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie: „wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym 

zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji 

zadań publicznych”. 

3. W Rozdziale 8 § 8 ust. 1 PRDPP proponuje zwiększenie kwoty na realizację zadań z 

269 060,00 zł do kwoty 270 000,00 zł. 

W pozostałym zakresie Programu Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w 

Powiecie Lubelskim pozytywnie opiniuje zapisy uchwały oraz Programu. 
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