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O CO PYTALIŚMY?



Konsultacje społeczne dotyczyły zmian 

w dwóch uchwałach, które stanowią zbiór 

zasad prowadzenia procesów 

konsultacyjnych dla Miasta Lublin.

Ich głównym celem było uporządkowanie 

zawartych w nich zapisów

oraz dostosowanie ich do potrzeb 

mieszkańców i mieszkanek Lublina.

  O CO PYTALIŚMY?     



  O CO PYTALIŚMY?     

Zmiany w uchwale nr 722/XXVIII/2017 
Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. 
w sprawie trybu i zasad przeprowadzania 
konsultacji społecznych z Mieszkańcami 
Miasta Lublin:

- Zmniejszenie do „minimum 100” liczby mieszkańców
   i mieszkanek wymaganych do złożenia wniosku
   o przeprowadzenie konsultacji (§7 punkt 1, §9);

- Dodanie do ogłoszenia o konsultacjach danych kontaktowych 
    komórki organizacyjnej urzędu lub gminnej jednostki 
    organizacyjnej wyznaczonej do przeprowadzenia konsultacji
    (§12 punkt 5);

- Usunięcie zapisów dotyczących Budżetu Obywatelskiego, 
   którego zasady reguluje odrębna uchwała (§13).

  

Uchylenie uchwały nr 1074/XLIII/2010  Rady 
Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. 
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:

- Propozycja zmian wynikała z potrzeby synchronizacji przepisów obu 
  uchwał. Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w większości 
  paragrafów uchwały, dla zachowania jej czytelności postanowiono 
  przygotować nową uchwałę.  



KALENDARIUM



Start konsultacji społecznych     // 23 luty

Spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i mieszkankami (on-line)    // 3 marca 

Omówienie proponowanych zmian z Zespołem zadaniowym ds. konsultacji (on-line)    // 4 marca 

Zakończenie konsultacji    // 9 marca

Zbieranie opinii mailowo i na piśmie  // od 23 lutego do 9 marca 

 KALENDARIUM KONSULTACJI     



CO USŁYSZELIŚMY? 



Konsultacje społeczne odbywały się

w dwóch formach:

● przyjmowanie opinii na piśmie, w tym 

poprzez internet (konsultacje@lublin.eu 

lub  na adres: Biuro Partycypacji 

Społecznej, ul. Bernardyńska 3, 20-109 

Lublin);

● protokołowane otwarte spotkanie 

konsultacyjne z Mieszkańcami

i Mieszkankami, które odbyło się on-line 

3 marca 2021 r. o godz. 17.00.

  UWAGI I OPINIE     

Spotkanie konsultacyjne na Platformie Zoom, 3 marca 2021 r.



Podczas spotkania konsultacyjnego,

w którym wzięło udział 12 osób (w tym 

mieszkanki i mieszkańcy, przedstawicielki 

Urzędu Miasta oraz organizatorzy 

spotkania) nie zostały złożone żadne opinie

i uwagi merytoryczne. 

  UWAGI I OPINIE     

Na adres mailowy konsultacje@lublin.eu

nadesłane zostały dwie opinie, z których 

jedna została uwzględniona, a druga była 

poza przedmiotem konsultacji.



W terminie od 23 lutego do 9 marca 2021 r. 

mieszkańcy i mieszkanki Lublina składali również 

uwagi i opinie do Uchwał za pomocą ankiety 

zamieszczonej na stronie lublin.eu/partycypacja.

  UWAGI I OPINIE     



W anonimowej ankiecie wzięło udział 10 

mieszkańców i mieszkanek Miasta Lublin.

Ankieta   składał   się   z   7   pytań   z   

czego   4   dotyczyły   przedmiotu   

konsultacji, a pozostałe stanowiły pytania 

informacyjne.   

  UWAGI I OPINIE     
W odpowiedzi na pierwsze pytanie dotyczące odpowiedniej liczby osób do 
złożenia wniosku o przeprowadzenie konsultacji (§7 punkt 1, §9) mieszkańcy
i mieszkanki odpowiedzieli:
100 – 4 osoby
200 – 4 osoby
300 – 2 osoby
Inna – 0 osób

W odpowiedzi na drugie pytanie dotyczące zasadności dodania do ogłoszenia
o konsultacjach danych kontaktowych komórki organizacyjnej urzędu lub gminnej 
jednostki organizacyjnej wyznaczonej do przeprowadzenia konsultacji (§12 punkt 5) 
mieszkańcy i mieszkanki odpowiedzieli:
Zasadna – 9
Niezasadna – 1
Nie mam zdania – 0

W   odpowiedzi   na   trzecie   pytanie   dotyczące   zasadności   usunięcia   
zapisów dotyczących Budżetu Obywatelskiego, którego zasady reguluje odrębna 
uchwała (§ 13) mieszkańcy i mieszkanki odpowiedzieli: 
Zasadna – 3
Niezasadna – 5
Nie mam zdania – 2

W odpowiedzi na prośbę o uwagi do wprowadzonych zmian zapisów w 
uchwale w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi lub Radą 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin zebrano dwie opinie od 
mieszkańców i mieszkanek:
– „Rozważenie skrócenia terminu na konsultacje. Trzy tygodnie to dużo. Proponuję 
zapis o minimum 10 dniach”
– „Dla przejrzystości działań i jasności procedur oraz uwypuklenia 
stanowisk,popieramy podział konsultacji z Radą i pozostałymi organizacjami 
pozarządowymi. Będziemy bardziej wyraziści i konkretni w formułowaniu 
stanowisk”.



Wszystkie złożone lub nadesłane 

uwagi i opinie od mieszkańców

i mieszkanek Lublina zostały zebrane

w jeden dokument „Zestawienie uwag 

konsultacji społecznych uchwał” 

oraz dołączone do Raportu.

  UWAGI I OPINIE     



DZIĘKUJEMY 
ZA WSZYSTKIE OPINIE!



  CO DALEJ?    
 

Wszystkie nagrania sesji Rady Miasta VIII kadencji są dostępne w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie Sesji Rady Miasta Lublin VIII kadencji.
 

Projekty Uchwał zostaną przedłożone

na Sesję Rady Miasta Lublin w miesiącu 

marcu 2021 r.

Informacja o podjęciu uchwały zostanie 

zamieszczona na stronie internetowej 

Miasta Lublin.



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 funpage Obywatelki Lublin.



  AKCJA INFORMACYJNA   
  



  AKCJA INFORMACYJNA   
  

Zaproszenie do udziału w konsultacjach 



  AKCJA INFORMACYJNA   
  

Transmisja spotkania konsultacyjnego 3 marca o godz. 17.00 



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”




	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20
	Slajd 21
	Slajd 22

