
Prezydent Miasta Lublin

Ogłoszenie

Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin w przedmiocie opinii 
o projekcie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Lublinie.
1. Forma konsultacji: konsultacje społeczne prowadzone będą w trybie pisemnego 

zgłaszania  opinii  i  wniosków  do  projektu  Regulaminu  Budżetu  Obywatelskiego 
w Lublinie,  które  należy  przesłać  w  formie  elektronicznej  na  adres: 
obywatelski@lublin.eu oraz w trybie bezpośrednich spotkań z mieszkańcami.

2. Termin przeprowadzenia konsultacji:
1) konsultacje  zostaną  przeprowadzone  w  terminie:  po  upływie  14  dni  od  daty 

publikacji  zarządzenia  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej Samorządu 
Miasta Lublin do dnia 31 stycznia 2017 r.;

2) bezpośrednie  spotkania  z  mieszkańcami  odbędą  się  12  stycznia  2017  r.,
godz. 17:00, sala nr 104, Pałac Parysów (ul. Bernardyńska 3, Lublin);

3) informacja o dodatkowych spotkaniach, przygotowywanych w miarę zgłaszanych 
przez  mieszkańców  potrzeb  w  tym  zakresie,  będzie  publikowana  na  stronie 
internetowej Urzędu Miasta Lublin.

3. Tekst projektu Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Lublinie będzie dostępny na 
stronie Urzędu Miasta Lublin od dnia rozpoczęcia konsultacji społecznych.

4. Komórka  organizacyjna  Urzędu  Miasta  Lublin  odpowiedzialna  za 
przeprowadzenie  konsultacji:  Kancelaria  Prezydenta,  referat  ds.  współpracy
z  organizacjami  pozarządowymi  i  partycypacji  społecznej,  ul.  Bernardyńska  3,
20-109 Lublin, e-mail: obywatelski@lublin.eu, tel. +48 81 466 1956.

5. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu oznacza 
rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

6. Szczegółowy sposób przeprowadzenia  konsultacji  określa  uchwała  Rady Miasta 
Lublin nr 1214/XLV/2010 z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin.

Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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Załącznik do zarządzenia nr 65/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2016 r.
w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Lublin
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