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O CO PYTALIŚMY?



Konsultacje społeczne dotyczyły zmian 

w Uchwale dotyczącej określenia trybu 

i szczegółowych kryteriów oceny wniosków 

o realizację zadania publicznego w ramach 

inicjatywy lokalnej.

Ich głównym celem było uporządkowanie zawartych 

w niej zapisów w zakresie oceny wniosków.

  O CO PYTALIŚMY?     

Inicjatywa lokalna jest narzędziem do realizacji 

wspólnych przedsięwzięć Mieszkańców i 

Mieszkanek oraz Miasta Lublin. 

Zakłada ona włączenie się Mieszkańców i 

Mieszkanek w proces realizacji projektu w postaci 

rzeczowej, finansowej lub pracy własnej.



    Konsultacje przeprowadzono 
    w następujących formach:

• przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet. 

Opinie należało kierować na adres e-mail: 

konsultacje@lublin.eu lub pisemnie na adres: Biuro 

Partycypacji Społecznej, ul.Bernardyńska3, 20-109 

Lublin;

• protokołowane otwarte spotkanie konsultacyjne z 

Mieszkańcami i Mieszkankami - 9 grudnia 2020 r. o godz. 

17.00 odbyło się spotkanie prowadzone w formule on-line. 

Link do spotkania został opublikowany na stronie 

www.lublin.eu co najmniej 2 dni przed spotkaniem.

  O CO PYTALIŚMY?     



KALENDARIUM



start konsultacji społecznych – 2 grudnia 2020 r.

spotkanie konsultacyjne z Mieszkańcami i Mieszkankami w formule online – 9 grudnia 2020 r.

przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet – 2-18 grudnia 2020 r.

zakończenie konsultacji społecznych – 18 grudnia 2020 r.

  KALENDARIUM     



CO USŁYSZELIŚMY? 



W trakcie konsultacji Społecznych Mieszkańcy i Mieszkanki 

Lublina przesłali drogą elektroniczną uwagi na temat  Uchwały 

dotyczącej określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny 

wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej.

   UCZESTNICY     



     Podczas konsultacji pojawiły się następujące wnioski i rekomendacje:

• doprecyzowanie kryteriów oceny wniosków;

• prawo do wglądu do oceny złożonego wniosku;

• możliwość złożenia wniosku o ponowną weryfikację punktacji przedłożonego projektu 

ze wskazaniem kryterium/kryteriów budzących wątpliwości;

• możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku pozytywnie ocenionego ale przy 

równoczesnym braku możliwości jego realizacji z powodu niewystarczających środków 

w budżecie miasta niedopuszczonego do realizacji;

• możliwość złożenia odwołania od oceny;

• propozycja zmiany procedury funkcjonowania Inicjatywy Lokalnej do procedury 

obowiązującej przy Budżecie Obywatelskim;

• dodanie kolejnego kryterium oceny wniosku- czas trwania projektu.

   OPINIE I POMYSŁY     



WNIOSKI I REKOMENDACJE 



  WNIOSKI     

W celu usprawnienia procesu oceny wniosków zostanie zmieniony wzór 

karty oceny merytorycznej wniosku. 

W Uchwale zostaną doprecyzowane kryteria oceny wniosków, a także 

zostanie dodany zapis umożliwiający wgląd do karty oceny 

merytorycznej sporządzonej przez Zespół zadaniowy.

Wnioski z pozytywną oceną i wskazaniem przez Pana Prezydenta do 

realizacji ale z równoczesnym braku możliwości jego realizacji z powodu 

niewystarczających środków w budżecie miasta będą brane w kolejnym 

roku pod uwagę możliwości realizacji.



CO DALEJ?



Projekt Uchwały dotyczącej określenia trybu i szczegółowych kryteriów 

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej zostanie przedłożony na Sesję Rady Miasta Lublin w miesiącu 

lutym 2021 r.

Informacja o podjęciu uchwały zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Miasta Lublin.

  CO DALEJ?     



OPIS AKCJI INFORMACYJNEJ
O KONSULTACJACH



  AKCJA INFORMACYJNA  
   

Informacje o konsultacjach zostały wysłane do:

• Rad Dzielnic;

• Radnych Rady Miasta Lublin;

• Ciał opiniodawczo-doradczych Prezydenta;

• Lokalnych mediów;

Informacje o konsultacjach opublikowano:

• Na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin;

• W Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Lublin;

• Na Elektronicznej Tablicy Informacyjnej Miasta Lublin;

• Na profilach społecznościowych Miasto Lublin i Obywatelski Lublin.



DZIĘKUJEMY 
ZA WSZYSTKIE OPINIE!



INFORMACJE O TYCH KONSULTACJACH

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA ZA KONSULTACJE:

Biuro Partycypacji Społecznej – Urząd Miasta Lublin

partycypacja@lublin.eu

81 466 20 50

Konsultacje społeczne wspierało Stowarzyszenie Lubelska Grupa Badawcza w ramach projektu „Wsparcie procesów partycypacyjnych”
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