
SPRAWOZDANIE 
 
z przebiegu  i wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie projektu uchwały Sejmiku Województwa  Lubelskiego w sprawie 
zmiany  Statutu Województwa Lubelskiego. 

1. Omówienie przebiegu konsultacji 

Ogłoszenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa  Lubelskiego o konsultacjach wraz  
z ww. projektem uchwały oraz formularzem uwag i wniosków do projektu uchwały zostało  
zamieszczone 18 czerwca 2019 r. na stronie internetowej Województwa Lubelskiego. 
W konsultacjach społecznych, które odbyły się w dniach od 26 czerwca 2019 r. do dnia  
10 lipca 2019 r. mogły uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Konsultacje były prowadzone w formie: 

a) publikacji projektu uchwały na stronie internetowej Województwa Lubelskiego: 
www.lubelskie.pl (zakładka Samorząd/ Aktualności/ Ogłoszenia i komunikaty). 

b) zgłaszania uwag i wniosków na formularzu udostępnionym w formie elektronicznej  
na stronie internetowej. 

Zainteresowane organizacje pozarządowe i inne podmioty otrzymały możliwość przekazania 
swoich propozycji uwag i wniosków pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną oraz poprzez 
osobiste dostarczenie ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. 
 
2. Przedstawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji.  

 
We wskazanym wyżej terminie Fundacja Wolności z Lublina przedstawiła następujące 
uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa  Lubelskiego w sprawie zmiany  
Statutu Województwa Lubelskiego:  

1) „Użyte w nazwie Komisji wyrazy Polityki Społecznej i Równego Traktowania zastępuje 
się wyrazami Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej i Równego Traktowania. Utrzymanie 
w nazwie komisji słów o równym traktowaniu jest zasadne, z uwagi na zadania 
komisji, wymienione w § 53 statutu województwa. Na dziesięć wymienionych tam 
zadań komisji, pięć dotyczy problematyki równego traktowania. Zmiana nazwy  
na przyjętą przez sejmik w dniu 24 czerwca będzie wprowadzać w błąd co do zakresu 
działalności komisji. Dlatego wnioskujemy o przyjęcie nazwy komisji Rodziny, Pracy, 
Polityki Społecznej i Równego Traktowania”. 

2) do całego dokumentu 
„Czy będzie możliwość uwzględnienia uwag mieszkańców już po otrzymaniu 
zaopiniowanego projektu statutu przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów? Jeśli nie 
to należy z uzgodnień z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów projekt statutu przyjęty  
w dniu 24 czerwca, do czasu zakończenia procesu konsultacji społecznych. 
Uchwała została przyjęta przez sejmik i przesłana do uzgodnień z Kancelarią Prezesa 
Rady Ministrów w dniu 24 czerwca, a konsultacje społeczne rozpoczęły się  
26 czerwca. Zasadnym byłoby, aby przyjęcie uchwały przez sejmik i przesłanie jej  
do uzgodnień było poprzedzone konsultacjami a nie odwrotnie”. 

 
3. Wnioski, sugestie lub propozycje zmian w konsultowanym projekcie uchwały. 

 
Proponuje się by nie uwzględniać postulatu Fundacji Wolności dotyczącego przyjęcia nazwy 

komisji „Rodziny, Pracy, Polityki Społecznej i Równego Traktowania” mając na uwadze to,  
iż intencją zaproponowanych w projekcie uchwały zmian jest dostosowanie treści Statutu 
Województwa Lubelskiego poprzez zmianę nazw komisji oraz zakresu ich działań do zmiany 
priorytetów działania obecnej kadencji Sejmiku Województwa Lubelskiego, które są zbieżne 
z polityką rządu, a na które Sejmik również chce położyć szczególny nacisk. Jest to przede 
wszystkim dążenie do umocnienia podstaw funkcjonowania rodziny, podniesienia jej rangi,  
a także podkreślenie fundamentalnego znaczenia rodziny dla rozwoju państwa. 

http://www.lubelskie.pl/


Wskazać należy, iż drugi z postulatów Fundacji Wolności również uznaje się za bezzasadny, 
gdyż konsultacje prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 


