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Lublin, 23 czerwca 2022 r.

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Przedmiot konsultacji:
Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030.

Cel konsultacji społecznych:
Zebranie uwag i opinii do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego
Obszaru Metropolitalnego do roku 2030. w celu wypracowania ostatecznej wersji
dokumentu.

Podsumowanie – informacje o przebiegu konsultacji:
czas trwania konsultacji:
Konsultacje społeczne trwają od 22.04.2022 r. do 27.05.2022 r.
formy konsultacji:
✘ protokołowane otwarte spotkania konsultacyjne z Mieszkańcami

warsztaty dla grup Mieszkańców mające na celu wypracowanie rozwiązań
wysłuchanie publiczne
dyżur konsultacyjny
panel obywatelski
badanie jakościowe i ilościowe
możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożonado wglądu
✘ przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu

głosowania, w tym głosowania w sprawie propozycji przeznaczenia części wydatków
z budżetu Miasta Lublin na wskazane przez Mieszkańców projekty mieszczące się
w kompetencjach Miasta Lublin
prowadzona akcja promocyjna/informacyjna:
W ramach prowadzonych konsultacji przeprowadzono akcję informacyjno-promocyjną
skierowaną do mieszkańców miasta Lublin oraz gmin należących do Lubelskiego
Obszaru Metropolitalnego, a także sąsiednich gmin i ich związków, partnerów
społecznych i gospodarczych, w ramach której zrealizowano następujące działania:
1) publikacja ogłoszenia o konsultacjach na BIP i stronie internetowej lublin.eu;
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2) publikacja ogłoszenia o konsultacjach na stronach internetowych Partnerów LOM;
3) publikacja informacji o konsultacjach na portalach społecznościowych Partnerów LOM;
4) wysłanie informacji o konsultacjach do partnerów społeczno-gospodarczych w formie
wiadomości e-mail;
5) plakaty informacyjne w budynkach Urzędów Gmin i Starostw Powiatowych
wchodzących w skład LOM;
6) publikacja plakatu w wersji elektronicznej na elektronicznych tablicach informacyjnych
w UM Lublin.

Merytoryczne podsumowanie konsultacji – podsumowanie zgłoszonych opinii:
Status rozpatrzenia uwagi

Liczba uwag wg statusu

uwzględniono / opinia przyjęta

5

uwzględniono częściowo/opinia przyjęta częściwo

1

nie uwzględniono/opinia odrzucona

10

opinia poza przedmiotem konsultacji

0

inne

6
Razem:

** Expression is faulty **

………………………..
……………………..
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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