
UCHWAŁA NR CCCLIII/6120/2022 

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

 

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej 

Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu 

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z  2022 r. poz. 547, z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r.  

poz. 1057, z  późn. zm.), art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 263, z późn. zm.), art. 44a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.) oraz § 4 uchwały nr XLVII/824/10 Sejmiku 

Województwa Lubelskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 124, poz. 2157, z późn. zm.) – Zarząd 

Województwa Lubelskiego uchwala, co następuje:  

§1 Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnej Publicznej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamościu – stanowiącego załącznik do 

niniejszej uchwały, zwanego dalej „Projektem" – z Radą Działalności Pożytku Publicznego 

Województwa Lubelskiego, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

z  reprezentatywnymi organizacjami związków zawodowych, Wojewódzką Społeczną Radą 

ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego. 

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, przeprowadzone zostaną w przypadku: 

1) Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego – w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia Projektu; 

2) organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność w sferze 

pożytku publicznego – w terminie od dnia 20 kwietnia 2022 r. do dnia 10 maja 2022 r.; 

3) reprezentatywnych organizacji związków zawodowych – w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia Projektu; 

4) Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku 

Województwa Lubelskiego – w terminie 14 dni od dnia doręczenia Projektu. 

3. Konsultacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, zostaną przeprowadzone w formie 

zgłaszania uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

zdrowie@lubelskie.pl. 

4. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Departament Zdrowia i Polityki 

Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.  
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5. Informacja o przeprowadzeniu konsultacji, o których mowa w ust. 1, zamieszczona 

zostanie na stronie internetowej Województwa Lubelskiego www.lubelskie.pl w zakładce 

ochrona zdrowia/ aktualności. 

§2 Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubelskiego. 

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

http://www.lubelskie.pl/

