
PROTOKÓŁ
Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI
W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

I O WOLONTARIACIE, W DZIEDZINACH DOTYCZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI
STATUTOWEJ TYCH ORGANIZACJI.

1. Przedmiot konsultacji.
Na  podstawie  uchwały  nr III/10/10  Rady  Miasta  Lędziny  z  dnia  28.12.2010 r.  w  sprawie  
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego 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  z  późniejszymi  zmianami,  konsultacjom  
poddano  projekt  uchwały  w  sprawie  przeprowadzenia  na  terenie  Gminy  Lędziny  konsultacji
społecznych dotyczących projektu pn. "Budżet Obywatelski w Lędzinach".

2. Podmioty uprawnione do konsultacji.
Podmiotami  uprawnionymi  do  uczestnictwa  w  konsultacjach  były  organizacje  pożytku  
publicznego  działające  na  terenie  Gminy  Lędziny,  prowadzące  działalność  pożytku  
publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy Lędziny.

3. Termin konsultacji.
Konsultacje przeprowadzono w terminie od  10 kwietnia do 17 kwietnia.

4. Forma konsultacji.
Konsultacje zostały przeprowadzone w następujących formach:

a) zamieszczenie  projektu  konsultowanego  aktu  w  BIP  oraz  na  stronie  internetowej  miasta
i tablicy informacyjnej Urzędu;

b) zbieranie pisemnych uwag oraz opinii względem konsultowanego aktu, udzielanie wyjaśnień przez
Sekretarz Miasta (codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta)

5. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.
Osobą  odpowiedzialną  za  przeprowadzenie  konsultacji  była  Joanna  Warchulska  –  Kopeć   –
Sekretarz Miasta.

6. Zgłaszanie uwag i opinii.
Uwagi i opinie należało zgłaszać:
a) osobiście do Sekretarza Miasta,
b) pocztą tradycyjną,
c) pocztą elektroniczną na adres um@ledziny.pl.

7. Wyniki konsultacji.
W  wyznaczonym  terminie  wpłynęły  uwagi  dotyczące  konsultowanego  aktu,  złożone  przez
mieszkańca  Gminy  Lędziny.  Uwagi  mogły  być  zgłaszane  przez  rady  działalności  pożytku
publicznego  lub  organizacje  pozarządowe  i  podmioty  wymienione  w  art.  3  ust.  3  ustawy  o
działalności  pożytku  publicznego i  o  wolontariacie.  Tym  samym  zgłoszone  uwagi  nie  zostały
uwzględnione.
 Uwagi  dotyczyły:  braku elementu  deliberacji  w  realizacji  procedury budżetu  obywatelskiego,
dopuszczenia możliwości realizacji takiej liczby projektów, które mieściły się w zabezpieczonej
puli pieniędzy w  danym okręgu; pozostawienia dotychczasowego sposobu głosowania, jaki miał
miejsce w ubiegłym roku, albo  dokonania podziału na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe przy
znacznym zwiększeniu puli środków na realizację zadań z budżetu partycypacyjnego.

Po podjęciu przez Radę Miasta przedmiotowej uchwały Burmistrz Miasta przeprowadzi kampanię
informacyjną polegającą na:

1) utworzeniu  specjalnej  podstrony  internetowej,  na  której  będzie  umieszczona  uchwała  wraz  z
załącznikami oraz informacje dotyczące budżetu obywatelskiego;

2) rozpropagowaniu ulotek informacyjnych na terenie miasta;
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3) powołaniu  Zespołu  ds.  przeprowadzenia  konsultacji  społecznych.  Zadaniem  zespołu  będzie
informowanie mieszkańców o zasadach wypełniania wniosków oraz postępie prac związanych z
wyłonieniem projektów do realizacji.

Wobec powyższego przedmiotowy projekt zostanie przedłożony przez Burmistrza Miasta na Sesji
Rady Miasta w dniu 30.04.2015 r. celem podjęcia.


