


Projekt uchwały 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
konsultowania z Radą Działalności Pożytku 
Publicznego Miasta Lublin lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji



1. Ujednolicenie terminów i ogólnych zasad 
konsultacji z NGO lub RDPP ML z uchwałą 
o konsultacjach społecznych.

2. Jasny podział proceduralny między konsultacjami 
z organizacjami pozarządowymi a Radą 
Działalności Pożytku Publicznego. 

3. Został ujednolicony język (np. był raport 
i sprawozdanie, będzie raport) i wyjaśnione 
terminy. 

Dlaczego wprowadzamy 
nową uchwałę? 



1. Ważne są dla nas zasady, według których 
przeprowadzamy konsultacje. Są takie same dla 
wszystkich procesów w mieście.

2. Chcemy, żeby dokumenty dotyczące konsultacji, 
tj. wniosek, formularz konsultacyjny czy raport były 
podobne, co ułatwi wszystkim zaangażowanie 
i zrozumienie procesu.  

  Ogólne zasady konsultacji 



1. Prezydent ogłasza konsultacje z NGO
(m.in. przedmiot, cel, termin, formę konsultacji).

2. Ogłoszenie jest publikowane na stronie 
internetowej Miasta, czyli lublin.eu. 

3. Konsultacje z NGO nie mogą być krótsze 
niż 14 dni. 

4. 30 dni po zakończeniu konsultacji z NGO 
Prezydent publikuje raport z konsultacji (uchwała 
określa, co powinno być w raporcie).

  Konsultacje z organizacjami 
pozarządowymi 



1. Termin wyrażenia opinii przez Radę to 14 dni 
od dnia dostarczenia dokumentów. 

2. W trybie niecierpiącym zwłoki Rada może wydać 
opinię w ciągu 2 dni. 

3. Rada wyraża swoją opinię na temat dokumentów, 
które dotyczą sfer zadań publicznych 
realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

4. Rada wyraża swoją opinię w formie uchwały. 

  Konsultacje z Radą Działalności 
Pożytku Publicznego Miasta Lublin



1. Wynik konsultacji nie jest wiążący 

dla organów Miasta. 

2. Konsultacje z Radą lub organizacjami 

pozarządowymi nie wykluczają konsultacji 

społecznych. 

3. Konsultacje uznaje się za ważne 

bez względu na liczbę osób i podmiotów biorących 

udział w konsultacjach, jeżeli zostały 

przeprowadzone w sposób zgodny z uchwałą.

  Coś jeszcze o konsultacjach? 



Dziękuję za uwagę

Magdalena Gnyp-Ścigocka

magdalena.gnyp@lublin.eu 

tel. 81 4662555
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