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PS-OP-I.520.1.2020 Lublin,   29 marca 2021 r.  

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie w przedmiocie projektu 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.

Konsultacje trwały od 23 lutego do 9 marca 2021r. 

Konsultacje miały następujące formy:

• otwarte spotkanie, w formie on-line, które odbyło się 3 marca o godzinie 17:00. 

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.

• 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.Bernardyńska 3, 20-109 Lublin lub za pośrednictwem formularza ankiety

dostępnego na stronie internetowej do 9 marca 2021r. 

Wpłynęły następujące uwagi: 

UWAGA STATUS
UWAGI

ODPOWIEDŹ NA UWAGĘ

Uwaga  zgłoszona  przy  pomocy  ankiety
zamieszczonej  na  stronie  lublin.eu,
dotycząca  propozycji  zmiany  zapisów  w
uchwale  w  sprawie  konsultacji  z
organizacjami  pozarządowymi  lub  Radą
Działalności Pożytku:

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.

Uwzględniona W zapisach  nowej uchwały po 
uchyleniu uchwały nr 
1074/XLIII/2010 Rady Miasta 
Lublin będą wyraźnie rozdzielone
procedury konsultacji  z Radą i 
pozostałymi organizacjami 
pozarządowymi. Zapisy będą 
bardziej czytelne i dostępne.
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Uwaga  zgłoszona  przy  pomocy  ankiety
zamieszczonej  na  stronie  lublin.eu,
dotycząca  propozycji  zmiany  zapisów  w
uchwale  w  sprawie  konsultacji  z
organizacjami  pozarządowymi  lub  Radą
Działalności Pożytku:

Rozważenie  skrócenia  terminu  na
konsultacje.  Trzy  tygodnie  to  dużo.
Proponuję zapis o minimum 10 dniach.

Częściowo
uwzględniona

W uchwale nr 1074/XLIII/2010 
Rady Miasta Lublin zostanie 
skrócony termin na 
przeprowadzenie konsultacji. 
Będzie on ujednolicony z 
zapisami w uchwale nr 
722/XXVIII/2017 Rady Miasta 
Lublin.

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak

Zastępca Prezydenta
Miasta Lublin

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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