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Lubrza, dnia 23 października 2020 r. 

 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały w sprawie uchwalenia 

Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2021 

 

Wójt Gminy Lubrza Zarządzeniem nr 0050.284.2020 z dnia 5 października 2020 r. 

ogłosił przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego 

programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

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

rok 2021. 

Konsultacje odbyły się w terminie od 14 października 2020 r. do 

21 października 2020 r. zgodnie z Uchwałą nr IX/82/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 

listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi 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 (Dz. U. Woj. opolskiego z 2011 r. Nr 154 poz. 1976). 

Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone w dniu 5 października 2020 r. na 

stronie internetowej Gminy Lubrza (www.lubrza.opole.pl), Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Lubrza (www.bip.lubrza.opole.pl). Podmioty biorące udział w konsultacjach mogły 

swoje opinie przesłać na specjalnym formularzu na adres Urzędu Gminy w Lubrzy (również 

za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej urzad@lubrza.opole.pl). 

Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Lubrza. 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji była Sekretarz Gminy Lubrza – 

Wioletta Astramowicz-Ceglarz. 
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W terminie prowadzenia konsultacji nie wpłynął żaden wniosek od organizacji 

pozarządowej z propozycją zmiany zapisów projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                      

i o wolontariacie na rok 2021.  

          Akceptuję: 

                  Wójt Gminy 

            Mariusz Kozaczek 
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