
KARTA ANALIZY INSTYTUCJONALNO-PRAWNEJ RAD/KOMISJI W LUBLINIE 

(na podstawie uchwał/zarządzeń organów samorządowych) 

 rada działalności 

pożytku 

publicznego 

rada 

młodzieżowa 

rada seniorów powiatowa rada 

rynku pracy 

rada sportu komisja 

bezpieczeństwa  

i porządku 

komisja 

urbanistyczno-

architektoniczna 

rada ds. osób 

niepełnosprawny

ch 

Przepis ustawy Art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 

24.04.2003 r. o 

działalności 

pożytku 

publicznego i o 

wolontariacie 

(Dz.U. Nr 96, poz. 

873); 

Art. 5b ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 5c ust. 2 

ustawy z dnia 

8.03.1990 r. o 

samorządzie 

gminnym (t.j. 

Dz.U. z 2016 r. 

poz. 446) 

Art. 22 ust. 3 

ustawy z dnia 

20.04.2004 r. o 

promocji 

zatrudnienia i 

instytucjach rynku 

pracy (Dz.U. z 

2015 r. poz. 149) 

Art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 

25.06.2010 r. o 

sporcie (Dz.U. z 

2016 r. poz. 176)  

Art. 38a ustawy z 

dnia 5.06.1998 r. 

o samorządzie 

powiatowym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1868) 

art. 8 ust. 3 

ustawy z dnia 

27.03.2003 r. o 

planowaniu i 

zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. 

Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1073) 

Art. 44b ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 

27.08.1997 r. o 

rehabilitacji 

zawodowej i 

społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnyc

h (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 2046) 

Akt wykonawczy    Rozporządzenie 

Ministra Pracy i 

Polityki 

Społecznej z dnia 

14 maja 2014 r. w 

sprawie rad rynku 

pracy (Dz.U. poz. 

630) – wcześniej 

PRRP 

funkcjonowały 

jako powiatowe 

rady zatrudnienia 

   Rozporządzenie 

Ministra 

Gospodarki, Pracy 

i Polityki 

Społecznej z dnia 

25 marca 2003 r. 

ws. organizacji 

oraz trybu 

działania 

wojewódzkich i 

powiatowych 

społecznych rad 

do spraw osób 

niepełnosprawnyc

h (Dz. U. Nr 62, 

poz. 560) 

 

Adres strony 

www rady/komisji 

https://lublin.eu/m

ieszkancy/partycy

pacja/organizacje-

pozarzadowe/rada

-dzialalnosci-

pozytku-

publicznego-

miasta-

lublin/kompetencj

e  

https://bip.lublin.e

u/mlodziezowa-

rada-miasta-

lublin-xii-

kadencja/mlodziez

owa-rada-miasta-

lublin,1,17998,2.h

tml  

 

 

oraz 

 

http://youth.lublin.

https://lublin.eu/m

ieszkancy/seniorz

y/rada-seniorow-

miasta-

lublin/kontakt  

http://lublin.praca.

gov.pl/rynek-

pracy/powiatowa-

rada-rynku-pracy  

https://bip.lublin.e

u/prezydent-

zastepcy-

pelnomocnicy/org

any-

doradcze/rada-

sportu,6,14985,2.h

tml  

https://lublin.eu/pr

ezydent-miasta-

lublin/ciala-

doradcze  

https://bip.lublin.e

u/prezydent-

zastepcy-

pelnomocnicy/org

any-

doradcze/miejska-

komisja-

urbanistyczno-

architektoniczna,1

4,14985,2.html  

https://lublin.eu/m

ieszkancy/niepeln

osprawni/um-dla-

niepelnosprawnyc

h/spoleczna-rada-

ds-osob-

niepelnosprawnyc

h  

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://bip.lublin.eu/mlodziezowa-rada-miasta-lublin-xii-kadencja/mlodziezowa-rada-miasta-lublin,1,17998,2.html
https://bip.lublin.eu/mlodziezowa-rada-miasta-lublin-xii-kadencja/mlodziezowa-rada-miasta-lublin,1,17998,2.html
https://bip.lublin.eu/mlodziezowa-rada-miasta-lublin-xii-kadencja/mlodziezowa-rada-miasta-lublin,1,17998,2.html
https://bip.lublin.eu/mlodziezowa-rada-miasta-lublin-xii-kadencja/mlodziezowa-rada-miasta-lublin,1,17998,2.html
https://bip.lublin.eu/mlodziezowa-rada-miasta-lublin-xii-kadencja/mlodziezowa-rada-miasta-lublin,1,17998,2.html
https://bip.lublin.eu/mlodziezowa-rada-miasta-lublin-xii-kadencja/mlodziezowa-rada-miasta-lublin,1,17998,2.html
https://bip.lublin.eu/mlodziezowa-rada-miasta-lublin-xii-kadencja/mlodziezowa-rada-miasta-lublin,1,17998,2.html
https://bip.lublin.eu/mlodziezowa-rada-miasta-lublin-xii-kadencja/mlodziezowa-rada-miasta-lublin,1,17998,2.html
http://youth.lublin.eu/
https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/rada-seniorow-miasta-lublin/kontakt
https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/rada-seniorow-miasta-lublin/kontakt
https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/rada-seniorow-miasta-lublin/kontakt
https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/rada-seniorow-miasta-lublin/kontakt
https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/rada-seniorow-miasta-lublin/kontakt
http://lublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy
http://lublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy
http://lublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy
http://lublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/powiatowa-rada-rynku-pracy
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/rada-sportu,6,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/rada-sportu,6,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/rada-sportu,6,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/rada-sportu,6,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/rada-sportu,6,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/rada-sportu,6,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/rada-sportu,6,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/rada-sportu,6,14985,2.html
https://lublin.eu/prezydent-miasta-lublin/ciala-doradcze
https://lublin.eu/prezydent-miasta-lublin/ciala-doradcze
https://lublin.eu/prezydent-miasta-lublin/ciala-doradcze
https://lublin.eu/prezydent-miasta-lublin/ciala-doradcze
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/miejska-komisja-urbanistyczno-architektoniczna,14,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/miejska-komisja-urbanistyczno-architektoniczna,14,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/miejska-komisja-urbanistyczno-architektoniczna,14,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/miejska-komisja-urbanistyczno-architektoniczna,14,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/miejska-komisja-urbanistyczno-architektoniczna,14,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/miejska-komisja-urbanistyczno-architektoniczna,14,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/miejska-komisja-urbanistyczno-architektoniczna,14,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/miejska-komisja-urbanistyczno-architektoniczna,14,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/miejska-komisja-urbanistyczno-architektoniczna,14,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/miejska-komisja-urbanistyczno-architektoniczna,14,14985,2.html
https://lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/um-dla-niepelnosprawnych/spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych
https://lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/um-dla-niepelnosprawnych/spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych
https://lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/um-dla-niepelnosprawnych/spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych
https://lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/um-dla-niepelnosprawnych/spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych
https://lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/um-dla-niepelnosprawnych/spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych
https://lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/um-dla-niepelnosprawnych/spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych
https://lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/um-dla-niepelnosprawnych/spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych
https://lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/um-dla-niepelnosprawnych/spoleczna-rada-ds-osob-niepelnosprawnych


eu (strona nie jest 

aktualizowana) 

 

 

 

Data powołania 

rady/komisji 

09.11.2011 25.05.2006 29.01.2015 Brak danych 

 

12.03.2012  

 

17.03.2012 

 

(trzeba 

zweryfikować) 

 

05.03.2008 25.07.2007 

 

 

 

Akt normatywny 

powołujący 

radę/komisję 

Uchwała nr 

196/XIII/2011 

Rady Miasta 

Lublin z dnia 8 

września 2011 

roku w sprawie 

określenia 

organizacji i trybu 

działania Rady 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

Miasta Lublin 

oraz trybu 

powoływania jej 

członków (DZ. 

URZ. 

Województwa 

Lubelskiego 

2011.164.2627 z 

dnia 25 

października 

2011r.) 

Uchwała nr 

998/XLI/2006 

Rady Miasta 

Lublin z dnia 25 

maja 2006 r. w 

sprawie powołania 

Młodzieżowej 

Rady Miasta 

Lublin i nadania 

jej statutu 

Uchwała nr 

68/III/2015 Rady 

Miasta Lublin z 

dnia 29 stycznia 

2015 r. w sprawie 

powołania Rady 

Seniorów Miasta 

Lublin oraz 

nadania jej Statutu 

Ustawa z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o 

promocji 

zatrudnienia i 

instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 

2016, poz. 645 z 

późn. zm.) oraz 

rozporządzenie 

Ministra Pracy i 

Polityki 

Społecznej  z dnia 

14 maja 2014 r. ( 

Dz.. U. z 2014 r., 

poz. 630) w 

sprawie rad rynku 

pracy. 

Zarządzenie nr 

32/3/2012 

Prezydenta Miasta 

Lublin z dnia 12 

marca 2012 r. w 

sprawie powołania 

Rady Sportu 

 

 

Zarządzenie nr 

17/03/2012 

Prezydenta Miasta 

Lublin z dnia 5 

marca 2012 r. w 

sprawie 

utworzenia 

Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Porządku 

Publicznego 

Zarządzenie Nr 

141/2008 

Prezydenta Miasta 

Lublin z dnia 5 

marca 2008 r. w 

sprawie powołania 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

w Lublinie i jej 

Regulaminu 

Zarządzenie nr 

682/2007 

Prezydenta Miasta 

Lublin z dnia 10 

sierpnia 2007 roku 

w sprawie 

powołania 

członków 

Społecznej Rady 

ds. Osób 

Niepełnosprawnyc

h przy 

Prezydencie 

Miasta Lublin 

 

 

Obecnie 

obowiązujący akt 

normatywny 

regulujący 

funkcjonowanie 

rady/komisji 

Uchwała nr 

196/XIII/2011 

Rady Miasta 

Lublin z dnia 8 

września 2011 

roku w sprawie 

określenia 

organizacji i trybu 

działania Rady 

Działalności 

Pożytku 

Publicznego 

Ta sama uchwała 

nr 998/XLI/2006 

Rady Miasta 

Lublin z dnia 25 

maja 2006 r. 

Ta sama uchwała 

nr 68/III/2015 

Rady Miasta 

Lublin z dnia 29 

stycznia 2015 r. w 

sprawie powołania 

Rady Seniorów 

Miasta Lublin 

oraz nadania jej 

Statutu 

Zarządzenie nr 

7/2017 Starosty 

Lubelskiego z 

dnia 19 stycznia 

2017 r. 

 

Zarządzenie nr 

54/12/2014 

Prezydenta Miasta 

Lublin z dnia 23 

grudnia 2014 r. 

Zarządzenie nr 

177/7/2018 

Prezydenta Miasta 

Lublin z dnia 30 

lipca 2018 r. w 

sprawie 

utworzenia 

Komisji 

Bezpieczeństwa i 

Porządku 

Publicznego 

Zarządzenie nr 

17/2010 

Prezydenta Miasta 

Lublin z dnia 19 

stycznia 2010 r. w 

sprawie powołania 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno – 

Architektonicznej 

w Lublinie i jej 

Regulaminu 

 

Zarządzenie Nr 

22/7/2015 

Prezydenta Miasta 

Lublin z dnia 13 

lipca 2015 roku w 

sprawie powołania 

członków 

Społecznej Rady 

do Spraw Osób 

Niepełnosprawnyc

h przy 

Prezydencie 



Miasta Lublin 

oraz trybu 

powoływania jej 

członków (DZ. 

URZ. 

Województwa 

Lubelskiego 

2011.164.2627 z 

dnia 25 

października 

2011r.) 

 

OBWIESZCZENI

E NR 6/XL/2018 

RM LUBLIN 

z dnia 22 lutego 

2018 r. 

 

 

Zarządzenie nr 

11/12/2018 

Prezydenta Miasta 

Lublin z dnia 11 

grudnia 2018 r. w 

sprawie powołania 

Miejskiej Komisji 

Urbanistyczno-

Architektonicznej 

w Lublinie i 

ustalenia jej 

Regulaminu 

(nowy) 

Miasta Lublin 

 

 

Zarządzenie nr 

108/7/2019 

Prezydenta Miasta 

Lublin z dnia 24 

lipca 2019 r. w 

sprawie powołania 

członków 

Społecznej Rady 

do Spraw Osób 

Niepełnosprawnyc

h przy 

Prezydencie 

Miasta Lublin na 

lata 2019 – 2023 

(nowy) 

Kadencja 

 

3 lata 1 rok 4 lata 4 lata 4 lata 3 lata 4 lata 4 lata 

Kompetencje rady 

(o ile nie zostały 

uregulowane w 

przepisie 

ustawowym) 

https://lublin.eu/m

ieszkancy/partycy

pacja/organizacje-

pozarzadowe/rada

-dzialalnosci-

pozytku-

publicznego-

miasta-

lublin/kompetencj

e 

https://lublin.eu/m

ieszkancy/seniorz

y/rada-seniorow-

miasta-

lublin/zadania 

http://edziennik.lu

blin.uw.gov.pl/W

DU_L/2015/777/a

kt.pdf 

Do zakresu 

działania PRRP 

należą zadania 

przypisane 

Wojewódzkiej 

Radzie Rynku 

Pracy, związane z 

opracowywanymi 

dokumentami 

strategicznymi i 

realizowanymi 

działaniami  na 

obszarze powiatu. 

Powiatowe Rady 

Rynku Pracy 

opiniują także: 

 

1) celowość 

realizacji 

programów 

specjalnych, 

biorąc pod uwagę 

w szczególności: 

a) liczbę osób 

objętych 

https://bip.lublin.e

u/prezydent-

zastepcy-

pelnomocnicy/org

any-

doradcze/rada-

sportu,6,14985,2.h

tml 

https://bip.lublin.e

u/gfx/bip/userfiles

/_public/import/pr

awo/zarzadzenia-

prezydenta/2018/a

ktualne/pz_2018_

7_177_zalacznik_

regulamin_komisj

i_bezpieczenstwa

_i_porzadku_publ

icznego.pdf 

https://bip.lublin.e

u/prezydent-

zastepcy-

pelnomocnicy/org

any-

doradcze/miejska-

komisja-

urbanistyczno-

architektoniczna,1

4,14985,2.html 

1) inspirowanie 

przedsięwzięć 

zmierzających 

do: 

a/ integracji 

zawodowej i 

społecznej osób 

niepełnosprawny

ch, 

b/ realizacji 

praw osób 

niepełnosprawny

ch, 

2) opiniowanie 

projektów 

programów 

Miasta Lublin w 

zakresie działań 

na rzecz osób 

niepełnosprawny

ch, 

3) ocena 

realizacji 

https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje
https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/rada-seniorow-miasta-lublin/zadania
https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/rada-seniorow-miasta-lublin/zadania
https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/rada-seniorow-miasta-lublin/zadania
https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/rada-seniorow-miasta-lublin/zadania
https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/rada-seniorow-miasta-lublin/zadania
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/777/akt.pdf
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/777/akt.pdf
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/777/akt.pdf
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2015/777/akt.pdf
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/rada-sportu,6,14985,2.html
https://bip.lublin.eu/prezydent-zastepcy-pelnomocnicy/organy-doradcze/rada-sportu,6,14985,2.html
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programem i 

kryteria 

doboru tych osób, 

b) zakładane 

rezultaty 

programu 

specjalnego, 

w tym 

przewidywaną 

efektywność 

kosztową 

i zatrudnieniową, 

c) koszty 

realizacji 

programu 

specjalnego, w 

tym 

poszczególnych 

przedsięwzięć; 

2) proponowane 

przez starostę 

zmiany realizacji 

programów 

specjalnych; 

3) celowość 

realizacji 

Programu 

Aktywizacja 

i Integracja, o 

którym mowa w 

art. 62a ustawy 

o promocji (…), 

biorąc pod uwagę 

w szczególności: 

a) kryteria doboru 

bezrobotnych, 

b) zakładane 

efekty realizacji 

Programu 

Aktywizacja i 

Integracja. 

 

programów, 

4) opiniowanie 

projektów 

uchwał i 

programów 

przyjmowanych 

przez Radę 

Miasta Lublin 

pod kątem ich 

skutków dla 

osób 

niepełnosprawny

ch. 
 

Liczba członków 

rady/komisji / 

liczba zgłoszona 

Rada liczy 18 

członków (w tym 

2 przedstawicieli 

Rada liczy 74 

radnych 

Rada liczy 14 

członków (w tym 
4 członków – 

W obecnej 

kadencji 12 osób. 

 

Brak 

jednoznacznych 

regulacji, w 

Rada liczy 8 

członków 

Komisja liczy 12 

członków 

5 osób, 

powołanych przez 

Prezydenta Miasta 



przez organ 

samorządowy 

RM Lublin, 6 

przedstawicieli 

Prezydenta Miasta 

Lublin oraz 10 

przedstawicieli 

organizacji 

pozarządowych 

oraz podmiotów 

wymienionych w 

art. 3 ust. 3 

ustawy 

prowadzących 

działalność na 

terenie Lublina) 

przedstawicieli 

Prezydenta Miasta 

Lublin, 10 

członków 

zaproponowanych 

przez Komisję 

 

i 

zaakceptowanych 

przez Prezydenta 

Miasta Lublin) 

 

Komisja 

Wyborcza 

dodatkowo 

wskazuje 

Prezydentowi 

Miasta Lublin 

minimum 

2 kandydatów na 

rezerwowych 

członków Rady 

Członków 

Powiatowej Rady 

Rynku Pracy 

powołuje Starosta 

spośród 

kandydatów 

zgłoszonych przez 

działające na 

terenie powiatu: 

 

terenowe struktury 

każdej 

reprezentatywnej 

organizacji 

związkowej w 

rozumieniu 

ustawy o  Radzie 

Dialogu 

Społecznego, 

 

terenowe struktury 

każdej 

reprezentatywnej 

organizacji 

pracodawców w 

rozumieniu 

ustawy o Radzie 

Dialogu 

Społecznego, 

 

społeczno- 

zawodowe 

organizacje 

rolników, w tym 

związki 

zawodowe 

rolników 

indywidualnych i 

izby rolnicze, 

 

organizacje 

pozarządowe 

zajmujące się 

statutowo 

problematyką 

obecnej kadencji 

Rada liczy 11 

członków 

Lublin, spośród 

przedstawicieli 

działających na 

terenie Miasta 

Lublin organizacji 

pozarządowych, 

fundacji oraz 

przedstawicieli 

jednostek 

samorządu 

terytorialnego 

Miasta Lublin. 



rynku pracy. 

 

Organizacja 

wewnętrzna 

rady/komisji 

Przewodniczący, 

Zastępca 

Przewodniczącego

, Sekretarz oraz 

pozostali 

członkowie 

 

Prezydium Rady 

(Przewodniczący, 

2 

Wiceprzewodnicz

ących, Sekretarz, 

Skarbnik) oraz 

Komisje 

Przewodniczący, 

Zastępca 

Przewodniczącego 

oraz Sekretarza 

Rady 

 

Przewodniczący 

wybierany na 

pierwszym 

posiedzeniu w 

kadencji spośród 

członków Rady 

Rynku Pracy 

Przewodniczący, 

Zastępca 

Przewodniczącego 

i Sekretarza 

Przewodniczący, 

Zastępca 

Przewodniczącego 

Przewodniczący, 

3 

Wiceprzewodnicz

ących, Sekretarz 

oraz pozostali 

członkowie 

Przewodniczący, 

Wiceprzewodnicz

ący, Sekretarz 

(kadencja wynosi 

1 rok) 

Częstotliwość 

posiedzeń/ 

podmiot 

zwołujący 

Nie rzadziej niż 

raz na 2 

miesiące(z 

przerwą w okresie 

wakacyjnym). 

Posiedzenia Rady 

zwoływane są 

przez 

przewodniczącego 

lub na wniosek co 

najmniej 1/3 

członków Rady, 

z tym ze pierwsze 

posiedzenie Rady 

zwołuje Prezydent 

Miasta Lublin 

niezwłocznie po 

jej powołaniu. 

Wg potrzeb, 

jednak nie 

rzadziej niż raz na 

3 miesiące 

Posiedzenia Rady 

odbywają się w 

miarę potrzeby, 

nie rzadziej niż 

raz na kwartał. 

Pierwsze 

posiedzenie Rady 

zwołuje Prezydent 

Miasta Lublin. 

Kolejne 

posiedzenia 

zwołuje 

Przewodniczący 

Rady 

 

 

Brak danych Co najmniej 2 

razy do roku 

Nie rzadziej niż 

raz na kwartał 

Posiedzenia 

komisji odbywają 

się w miarę 

potrzeby. 

Posiedzenia 

zwołuje jej 

Przewodniczący 

Komisji lub 

wskazany przez 

niego 

Wiceprzewodnicz

ący 

Posiedzenia rady 

odbywają się co 

najmniej raz na 

kwartał. 

Posiedzenia Rady 

zwołuje 

przewodniczący: 

1)  z własnej 

inicjatywy; 

2)  na wniosek co 

najmniej połowy 

członków 

prezydium rady; 

3)  na wniosek co 

najmniej 1/3 

liczby członków 

rady. 

 

Tryb 

podejmowania 

decyzji 

Rada podejmuje 

uchwały, decyzje i 

opinie. 

Posiedzenia 

Rady są ważne, 

gdy uczestniczy 

w nich co 

najmniej 10 

członków Rady 
 

Decyzje Rady 

zapadają zwykłą 

większością 

głosów

e uchwała 

Rada podejmuje 

uchwały zwykłą 

większością 

głosów. Uchwały 

są ważne gdy w 

obradach 

uczestniczy min. 

połowa 

statutowego 

składu rady 

 

 

 

Rada podejmuje 

uchwały. 

Posiedzenie Rady 

uważa się za 

ważne i zdolne do 

podejmowania 

uchwał, jeżeli 

zostało 

prawidłowo 

zwołane i 

uczestniczy w nim 

co najmniej 7 

członków Rady 

Brak danych 

 

głosów przy 

obecności co 

najmniej połowy 

członków Rady, w 

tym 

Przewodniczącego 

lub Zastępcy 

Przewodniczącego

, albo w 

przypadku 

określonym w § 4 

ust. 2 wskazanego 

przez Prezydenta 

Brak danych Dla zachowania 

ważności 

posiedzenia 

Komisji 

wymagana jest 

obecność co 

najmniej połowy 

składu osobowego 

Komisji 

Rada wyraża 

swoje decyzje, 

wnioski i opinie w 

sprawach 

należących do 

zakresu jej 

działania w formie 

uchwały lub 

odpowiedniego 

postanowienia w 

protokole. 

Uchwały Rady 

zapadają zwykłą 

większością 

głosów w 

obecności co 

najmniej połowy 

członków rady. W 



stanowi inaczej Miasta Lublin 

członka Rady 

Sportu. 

przypadku równej 

liczby głosów 

decyduje głos 

przewodniczącego 

Głosowania nad 

uchwałami i 

wnioskami są 

jawne. Na 

wniosek członka  

rady 

przewodniczący 

zarządza 

głosowanie tajne. 

Struktura UM 

zapewniająca 

obsługę 

organizacyjno-

techniczną 

Biuro Partycypacji 

Społecznej 

Biuro Rady 

Miasta 

Lubelskie 

Centrum 

Aktywności 

Obywatelskiej 

Powiatowy Urząd 

Pracy 

Wydział Sportu i 

Turystyki UM 

Lublin. 

Wydział 

Bezpieczeństwa 

Mieszkańców i 

Zarządzania 

Kryzysowego UM 

Lublin 

Wydział 

Planowania UM 

Lublin 

Zastępca 

Prezydenta Miasta 

Lublin do Spraw 

Społecznych 

 

Uwagi Brak 

 

Brak Przy Prezydencie 

działa 

Pełnomocnik do 

Spraw Seniorów 

(Ewa Dados) 

 

Brak Rada nie ma  

sztywnego składu. 

zmian w jej 

składzie na 

wniosek 

organizacji i 

instytucji 

realizujących 

zadania w 

zakresie kultury 

fizycznej lub z 

własnej 

inicjatywy. 

Brak Brak Brak 

 


