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UCHWAŁA 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 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  15  ustawy  z dnia  8 maca  1990  r.  o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003  r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, 

poz. 873 z pózn. zm.) Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała  niniejsza  określa  szczegółowy  sposób  konsultowania  z Radą 
Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, zwaną dalej „Radą”, 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, zwany dalej „konsultacjami”. 

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: 
1)pomocniczości, 
2)partnerstwa, 
3)suwerenności, 
4)efektywności, 
5)uczciwej konkurencji, 
6)jawności. 
§ 3. 1. Konsultacje  przeprowadza  się  z Radą  lub  z organizacjami  pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie. 

2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa 
w ust. 1, w sprawie poddanej konsultacji. 

3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Lublin. 
4. Konsultacje  projektów  aktów  prawa  miejscowego  z Radą  lub  organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 
publicznego  i o  wolontariacie  nie  wykluczają  możliwości  przeprowadzenia  konsultacji 
społecznych  projektów  uchwał  wymienionych  w §  1 z  mieszkańcami  gminy  jeżeli 
zostanie zgłoszony wniosek w tej sprawie. 

§ 4. 1. Jeżeli projekt aktu prawa miejscowego podlegający konsultacji zgłaszany jest, 
zgodnie  ze  Statutem  Miasta  Lublin,  z inicjatywy  Prezydenta  Miasta,  konsultacje 
przeprowadza się przed wniesieniem projektu pod obrady Rady Miasta. 



Id: PACNWGHYJPUKFVYHKYBWYKDAT. Uchwalony Strona 2

2. Jeżeli  projekt  aktu  prawa  miejscowego  podlegający  konsultacji  zgłaszany  jest, 
zgodnie  ze Statutem Miasta Lublin,  z inicjatywy co najmniej  3 radnych  lub grupy 1000 
mieszkańców wpisanych do rejestru wyborców miasta Lublin, konsultacje przeprowadza 
się po otrzymaniu przez Prezydenta Miasta Lublin od Przewodniczącego Rady Miasta 
projektu stosownego aktu prawa miejscowego. 

§ 5. 1. W przypadku obowiązku przeprowadzenia konsultacji Prezydent Miasta Lublin 
określa  w szczególności  przedmiot,  formę  i termin  przeprowadzenia  konsultacji  oraz 
właściwą  komórkę  organizacyjną  Urzędu  Miasta  Lublin  odpowiedzialną  za  ich 
przeprowadzenie. 

2. Informację  o podejmowanych  konsultacjach  publikuje  się  na  stronie  internetowej 
Urzędu  Miasta  Lublin.  Informacja  taka  może  być  również  opublikowana  w prasie 
o zasięgu lokalnym oraz w formie obwieszczeń na terenie Miasta Lublin. 

3. Konsultacje mogą mieć formę, w szczególności: 
1)bezpośrednich otwartych spotkań, 
2)pisemnego wyrażania opinii w danej kwestii, 
3)internetowego  forum  dyskusyjnego  z użyciem  strony  internetowej  Urzędu  Miasta 
Lublin, 

4)warsztatów  projektowych,  umożliwiających  interesariuszom  zdobycie  wiedzy  na 
temat konsultowanego tematu i wypracowanie rozwiązań, 

5)badań ankietowych  i sondażowych w formie papierowej,  telefonicznej, elektronicznej 
i bezpośredniej. 
4. Termin  wyrażania  przez  Radę  opinii  wynosi  14  dni  od  dnia  doręczenia 

odpowiednio  programu  współpracy,  projektu  strategii  rozwoju  miasta  oraz  projektów 
uchwał  i aktów  prawa  miejscowego  dotyczących  sfery  zadań  publicznych,  o których 
mowaw art. 4 ustawy. W sprawach niecierpiących zwłoki dopuszcza się wyrażanie opiniii 
stanowisk  w terminie  3 dni  roboczych  od  daty  przesłania materiałów  przez  sekretarza 
Rady. 

5. W  przypadku  konsultacji  przeprowadzanych  z organizacjami  pozarządowymi 
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie  termin  wyrażenia  opinii  nie  może  być  krótszy  niż  21  dni  od  dnia 
zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin. 

6. Nieprzedstawienie  opinii,  o której  mowa  w ust.  4 i  5 w  terminie  określonym 
w zawiadomieniu o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

§ 6. 1. Sprawozdanie  z przeprowadzonych  konsultacji  Prezydent  Miasta  Lublin 
podaje do publicznej wiadomości za pośrednictwem strony  internetowej Urzędu Miasta 
Lublin oraz przedstawia Radzie Miasta i Radzie. 

2. Sprawozdanie  zawiera  zestawienie  zgłoszonych  opinii  wraz  ze  stanowiskiem 
Prezydenta. 

3. Sprawozdanie  z przeprowadzonych  konsultacji  Prezydent  podaje  do  publicznej 
wiadomości nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji. 
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§ 7. Konsultacje  uznaje  się  za  ważne  bez  względu  na  liczbę  osób  i podmiotów, 
biorących  udział  w konsultacjach,  jeżeli  zostały  przeprowadzone  w sposób  zgodny 
z uchwałą. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 
§ 9. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa 

Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady 
Miasta Lublin 

Piotr Kowalczyk


