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Ogłoszenie

Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin

1. Przedmiot konsultacji społecznych:

Przedmiotem konsultacji są:

1) propozycje zmian zapisów 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; 

2) 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 
i przyjęcie na jej miejsce nowej, regulującej ten zakres konsultacji.

2. Cel konsultacji społecznych:

Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat proponowanych zmian uchwale w sprawie
trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin 
oraz na temat kształtu nowej uchwały regulującej tryb konsultacji z organizacjami 
pozarządowymi i Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

Propozycja zmian w pierwszej uchwale jest wynikiem stanowiska Rady Miasta Lublin 
związanym ze zmianami w ustawie o samorządzie gminnym.

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

3. Termin konsultacji społecznych:

Konsultacje społeczne trwają od 23.02.2021 r. do 09.03.2021r.

4. Formy konsultacji społecznych:

1) Przyjmowanie  opinii  na piśmie,  w tym poprzez internet.  Opinie  należy  kierować na
adres  e-mail:  konsultacje@lublin.eu  lub  pisemnie  na  adres:  Biuro  Partycypacji
Społecznej, ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin.

2) Protokołowane otwarte spotkanie konsultacyjne z Mieszkańcami i Mieszkankami : 

3  marca  2021  r.  o  godz.  17.00  spotkanie  prowadzone  on-line.  Link  do  spotkania
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zostanie opublikowany na stronie www.lublin.eu co najmniej 2 dni przed spotkaniem.

5. Komórka  organizacyjna  Urzędu  Miasta  Lublin  wyznaczona  do  przeprowadzenia
konsultacji społecznych:

Biuro Partycypacji Społecznej
ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin
81 466 25 50
konsultacje@lublin.eu

6. Inne niezbędne informacje:

1) Tryb  i  zasady  prowadzenia  konsultacji  społecznych  z  Mieszkańcami  Miasta  Lublin
określa  uchwała  Rady  Miasta  Lublin  nr  722/XXVIII/2017  z  dnia  30  marca  2017  r.
w sprawie  trybu  i zasad  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z  Mieszkańcami
Miasta Lublin.

2) Szczegółowy  zakres  zmian  oraz  projekt  uchwały  znajdują  się  w  załączniku  do
ogłoszenia.

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak

Zastępca Prezydenta
Miasta Lublin

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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