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PS-PS-I.530.16.2019 Lublin, 28 października 2019 r.

Ogłoszenie

Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin

1. Przedmiot konsultacji społecznych:

Przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Lublin na wskazane przez Mieszkańców
projekty mieszczące się w kompetencjach Miasta Lublin.

2. Cel konsultacji społecznych:

Celem konsultacji społecznych jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami
propozycji zmian w uchwale nr 56/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w
sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin.

3. Termin konsultacji społecznych:

Konsultacje społeczne trwają od 28 października 2019 do 3 grudnia 2019

4. Formy konsultacji społecznych:

1. W okresie od 28 października do 3 grudnia 2019 r. formą konsultacji będzie przyjmowanie 
opinii na piśmie, w tym poprzez internet oraz ustnie do protokołu. 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 spotkania konsultacyjne z mieszkańcami i mieszkankami: 
26 listopada, godzina 17:00. Miejsce spotkania to: Biuro Partycypacji Społecznej, 
Bernardyńska 3, I piętro, sala 104.

3. Warsztat dla grup mieszkańców i mieszkanek, którzy zgłoszą swoje opinie na piśmie, 
mający na celu wypracowanie ostatecznych rozwiązań: 3 grudnia 2019 r.

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

Biuro Partycypacji Społecznej

ul. Bernardyńska 3

20-109 Lublin

6. Inne niezbędne informacje:

1) tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych 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) Podstawą do prowadzenia konsultacji jest obowiązująca uchwała nr 56/III/2019 Rady
Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta z
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późniejszymi  zmianami.  Zapraszamy do  zapoznania  się  z  nią  i  zgłoszenia  do  niej
uwag.

Beata Stepaniuk-Kuśmierzak

Zastępca Prezydenta 
Miasta Lublin

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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