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Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin w przedmiocie:
1) propozycji zmian zapisów w uchwale nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad
przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin;
2) uchylenia uchwały 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 i przyjęcie na jej miejsce nowej, regulującej
ten zakres konsultacji.

Lp. UWAGA STATUS UWAGI ODPOWIEDŹ NA UWAGĘ

1. Uwaga nadesłana na adres konsultacje@lublin.eu:
Zmiana uchwały w zakresie zmniejszenia liczby wymaganych podpisów
pod wnioskiem o konsultacje społeczne jest racjonalna i uzasadniona.
Po  pierwsze  Rada  Miasta  Lublin  uchwaliła,  że  do  wniesienia
obywatelskiej  inicjatywy  uchwałodawczej  potrzeba  poparcia  min.  300
mieszkańców Lublina (uchwała z dnia  27 czerwca 2019 r. w sprawie
szczegółowych  zasad  wnoszenia  inicjatyw  obywatelskich,  tworzenia
komitetów  tych  inicjatyw,  wymogów  formalnych,  jakim  muszą
odpowiadać  składane  projekty  oraz  zasad  ich  promocji).  Co  prawda
uchwała  została  uchylona  przez  Wojewodę,  i  do  dziś  nie  przyjęto
poprawnej  (stan na  8  marca 2021),  to  jednak zgodnie  z  przepisami
ustawy o samorządzie gminnym liczba ta nie może ulec zmianie.

Skoro do wniesienia projektu uchwały wystarczy zebranie podpisów 300
mieszkańców, to dla samego tylko wniosku o konsultacje społeczne 
liczba podpisów powinna być znacznie mniejsza. Wcześniej do 
zgłoszenia projektu uchwały należało zebrać min. 1000 podpisów 
mieszkańców. Skoro wymaganą liczbę zmniejszono ponad trzykrotnie, 
racjonalnym zdaje się zmniejszenia wymaganej liczby podpisów pod 
wnioskiem o konsultacje społeczne.

Uwzględniona Uwaga zgodna z proponowaną zmianą zapisów w 
uchwale nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin.
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2. Uwaga nadesłana na adres konsultacje@lublin.eu:
Mam nadzieję, że konsultacje społeczne będą odbywały się przed fazą
projektową. Bywa tak, że mieszkańcom na konsultacjach pokazuje się
gotowe projekty, które nie spełniają oczekiwań.
Ratusz  musi  koniecznie  znaleźć  nowe/inne  metody  docierania  do
mieszkanek  i  mieszkańców,  żeby  więcej  osób  brało  udział  w
konsultacjach. Ponad wszystko inne niezbędne jest to, żeby w ważnych
sprawach mieszkańcy czuli moc sprawczą, decyzyjność konsultacji, w
których biorą udział -  do tej pory tego nie było. Referendum lokalne,
antysmogowy panel obywatelski, tysiące uwag do MPZP nic w Lublinie
nie zmieniły -  trudno w tej  sytuacji  liczyć, że ktokolwiek przyjdzie na
konsultacje społeczne skoro udział w nich nic dla Ratusza nie znaczy.
Spotykam się  z  opiniami,  że  ludzie  nie  wiedzą co to są  konsultacje
społeczne lub/i nie biorą w nich udziału.
Z drugiej strony sam wiem, że tych konsultacji jest tak dużo, że jedna
osoba nie może brać udziału we wszystkich.
Zdecydowanie  terminy  różnych  konsultacji  nie  mogą  nachodzić  na
siebie. Terminy konsultacji  nie mogą odbywać się w dni świąteczne i
wolne od pracy oraz "długie łikendy". Jeśli konsultacje odbywają się w
miesiącach lipcu lub/i sierpniu, to ich termin powinien być przedłużany
co najmniej do połowy września, a najlepiej do końca września.
Szczerze powiedziawszy nie kojarzę czy jakieś moje uwagi były przez
Ratusz  brane  pod  uwagę -  myślę,  że  może  w pierwszych  edycjach
Budżetu Obywatelskiego moje propozycje były brane pod uwagę lub w
ogóle BO zmieniał się pod wpływem uwag mieszkanek&mieszkańców,
ale jaka inna sfera naszego miasta faktycznie została zmieniona podług
głosu mieszkańców? Nie wiem.
Może to też bardzo ważny aspekt, żeby mówić właśnie: zmieniliśmy to
w  Lublinie  -  zmieniliśmy  to  uwzględniając  ten  a  ten  konkretny  głos
mieszkańców.

Opinia poza
przedmiotem konsultacji

Uwagi nie dotyczą przedmiotu konsultacji, a jedynie 
ogólnych zasad prowadzenia konsultacji w Lublinie. 
Niewątpliwie są one bardzo ważne i należy o nich 
pamiętać w czasie planowania całego procesu.  
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3. Uwagi  zgłoszone  przy  pomocy  ankiety  zamieszczonej  na  stronie
lublin.eu,  dotyczące propozycji  zmian  w uchwale  nr  722/XXVIII/2017
Rady Miasta Lublin tj.  odpowiedniej liczby mieszkańców i mieszkanek
do  złożenia  wniosku  o  przeprowadzenie  konsultacji:
za liczbą 100 były 4 osoby; za liczbą 200 były 4 osoby; za liczbą 300
były 2 osoby; za inną liczbą było 0 osób.

Częściowo
uwzględniona

W uchwale nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin 
zostanie zmniejszona liczba mieszkańców i 
mieszkanek do złożenia wniosku o przeprowadzenie 
konsultacji do „co najmniej 100”.

4. Uwaga  zgłoszona  przy  pomocy  ankiety  zamieszczonej  na  stronie
lublin.eu, dotycząca propozycji  zmiany zapisów w uchwale w sprawie
konsultacji  z  organizacjami  pozarządowymi  lub  Radą  Działalności
Pożytku:

Rozważenie skrócenia terminu na konsultacje. Trzy tygodnie to dużo.
Proponuję zapis o minimum 10 dniach ( uwaga dotyczy 

Częściowo
uwzględniona

W uchwale nr 1074/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin 
zostanie skrócony termin na przeprowadzenie 
konsultacji. Będzie on ujednolicony z zapisami w 
uchwale nr 722/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin.

5. Uwaga  zgłoszona  przy  pomocy  ankiety  zamieszczonej  na  stronie
lublin.eu, dotycząca propozycji  zmiany zapisów w uchwale w sprawie
konsultacji  z  organizacjami  pozarządowymi  lub  Radą  Działalności
Pożytku:

Dla  przejrzystości  działań  i  jasności  procedur  oraz  uwypuklenia
stanowisk,  popieramy  podział  konsultacji  z  Radą  i  pozostałymi
organizacjami pozarządowymi. Będziemy bardziej wyraziści i konkretni
w formułowaniu stanowisk.

Uwzględniona Zapisy w uchwale w sprawie konsultacji z 
organizacjami pozarządowymi lub Radą Działalności
Pożytku Publicznego Miasta Lublin zostaną wyraźnie
rozdzielone w swej procedurze. Zapisy będą bardziej
czytelne i dostępne.


