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PS-PS-I.530.4.2020 Lublin, 30.11.2020 r.

Ogłoszenie

Ogłaszam konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Lublin

1. Przedmiot konsultacji społecznych:

Przedmiotem  konsultacji  są  zmiany  w  Uchwale  dotyczącej  określenia  trybu
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.

2. Cel konsultacji społecznych:

Celem  konsultacji  społecznych  jest  wypracowanie  wspólnie  z  mieszkańcami
i mieszkankami  propozycji  zmian  w  uchwale  nr  156/XLIII/2014  Rady  Miasta  Lublin
w sprawie  określenia  trybu  i  szczegółowych  kryteriów  oceny  wniosków  o  realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

3. Termin konsultacji społecznych:

Konsultacje społeczne trwają od 2-18 grudnia 2020 r.

4. Formy konsultacji społecznych:

1) W okresie od 2 do 18 grudnia 2020 r. formą konsultacji będzie przyjmowanie opinii na
piśmie,  w  tym  poprzez  internet.  Opinie  należy  kierować  na  adres  e-mail:
konsultacje@lublin.eu  lub  pisemnie  na  adres:  Biuro  Partycypacji  Społecznej,
ul.Bernardyńska3, 20-109 Lublin. 

2) protokołowane otwarte spotkanie konsultacyjne z Mieszkańcami i Mieszkankami : 

9 grudnia 2020 r. o godz. 17.00 spotkanie prowadzone on-line. Link do spotkania 
zostanie opublikowany na stronie www.lublin.eu co najmniej 2 dni przed spotkaniem.

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

      Biuro Partycypacji Społecznej

6. Inne niezbędne informacje:

1) tryb  i  zasady  prowadzenia  konsultacji  społecznych  z  Mieszkańcami  Miasta  Lublin
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  156/XLIII/2014
Rady  Miasta  Lublin w  sprawie  określenia  trybu  i  szczegółowych  kryteriów  oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej z późn.zm.
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