
Lublin, 17 lutego 2023 r.  

OP-II.820.4.2022.MNP 

Sprawozdanie 

z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia 

inicjatyw obywatelskich przez mieszkańców Województwa Lubelskiego, zasad 

tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich 

inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać 

składane projekty 

1. Podstawa prawna konsultacji.  

1) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094); 

2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.); 

3) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 854); 

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.); 

5)  uchwała 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.). 

2.  Przedmiot konsultacji.  

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego 

zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich 

przez mieszkańców Województwa Lubelskiego, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych 

wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty.  

3.  Omówienie przebiegu konsultacji. 

W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 3 stycznia 2023 r. 

uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa 

Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw 

obywatelskich przez mieszkańców Województwa Lubelskiego, zasad tworzenia komitetów 

inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych 

oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty, przeprowadzono 

konsultacje z następującymi podmiotami:  

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

od dnia doręczenia Projektu; 

2) organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku 

publicznego – w terminie od dnia 9 stycznia 2023 r. do dnia 20 stycznia 2023 r.; 

3) reprezentatywne organizacje związków zawodowych – w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia Projektu; 

4) Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa 

Lubelskiego – w terminie 14 dni od dnia doręczenia Projektu. 

Konsultacje były prowadzone w formie:  

1) publikacji projektu uchwały na stronie internetowej Województwa Lubelskiego: 

https://www.lubelskie.pl/kategoria/ogloszenia-i-komunikaty/ oraz w Biuletynie Informacji 

https://www.lubelskie.pl/kategoria/ogloszenia-i-komunikaty/
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Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w zakładce 

„Urząd Marszałkowski/Konsultacje społeczne”; 

2) zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność 

w sferze pożytku publicznego uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres e-mail: organizacja@lubelskie.pl;  

3) doręczenia projektu uchwały Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa 

Lubelskiego w dniu 9 stycznia 2023 r., reprezentatywnym organizacjom związków 

zawodowych w dniach 9 i 11 stycznia 2023 r., Wojewódzkiej Społecznej Radzie ds. Osób 

Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego w dniu 9 stycznia 2023 r.  

4.  Przedstawienie uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji. 

W trakcie trwania konsultacji organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące 

działalność w sferze pożytku publicznego nie przekazały żadnej uwagi ani opinii 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: organizacja@lubelskie.pl. Rada 

OPZZ Województwa Lubelskiego w wyznaczonym terminie nie zajęła stanowiska 

w przedmiotowym zakresie.  

Zarząd Wojewódzki Forum Związków Zawodowych w Lublinie oraz Zarząd Regionu 

Środkowowschodniego NSZZ „Solidarność” poinformowały, że nie zgłaszają uwag do projektu 

uchwały. 

Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa 

Lubelskiego uchwałą nr 1/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. pozytywnie zaopiniowała 

przedmiotowy projekt uchwały. 

Rada Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w dniu 13 stycznia 2023 r. 

pozytywnie zaopiniowała projekt. 

5.  Wnioski, sugestie lub propozycje zmian w konsultowanym projekcie aktu 

prawa miejscowego.  

W konsultowanym projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej 

uchwałę w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich przez 

mieszkańców Województwa Lubelskiego, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych 

wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty nie dokonano żadnych zmian. 
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