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         W Ó J T  
GMINY LUBOMIA 

 
Zarządzenie Nr RO.0050.124.2020 

Wójta Gminy Lubomia 
z dnia 28 października 2020 r. 

  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubomia                    
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 
 

Na podstawie: 
1. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 
2. art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                  

i o wolontariacie, 
3. w związku z Uchwałą Nr LIV/345/2010 Rady Gminy Lubomia z dnia 13 września 2010 roku 

dot. określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego 
z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji, 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
W celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających                        
na terenie Gminy Lubomia, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu                      
Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubomia z organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021. 

 

§ 2 
1. Informacja o podjętych konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie                                 

przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubomia z organizacjami pozarządowymi 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, stanowiącymi załącznik nr 1 do 
niniejszego Zarządzenia, zostanie opublikowana najpóźniej w dniu wydania niniejszego 
Zarządzenia na stronie internetowej Gminy Lubomia w zakładce „Ogłoszenia” oraz                              
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lubomia w zakładce „Konsultacje Społeczne”,  
a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Lubomia na parterze budynku. 

2. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
wynosi 7 dni roboczych, licząc od dnia następnego po zamieszczeniu: 
1) informacji o konsultacjach, 
2) projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubomia                              

z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  
2021. 
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3. Informacja, wraz z podaniem adresu strony internetowej, na której opublikowano projekt 
Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Lubomia z organizacjami 
pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021, zostanie 
zamieszczona również w formie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Lubomia. 

4. Za przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu Uchwały w sprawie przyjęcia 
Programu współpracy Gminy Lubomia z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021 odpowiedzialny jest Referat Organizacyjny 
Spraw Obywatelskich i Oświaty. 

5. Konsultacje mogą mieć formę: 
a) bezpośredniego otwartego spotkania, w przypadku zgłoszenia wniosku przez 

minimum 3 organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy   
z dania 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

b) wyrażenia pisemnej opinii zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do 
niniejszego Zarządzenia, którą należy złożyć zgodnie z terminem określonym w ust. 2 
do kancelarii Urzędu Gminy Lubomia. 

6. Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie określonym w ust. 2 oznacza 
akceptację przedstawionego projektu Uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy 
Gminy Lubomia z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2021. 

 

§ 3 
1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione Radzie Gminy. 
2. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, Wójt może przedstawić własne stanowisko 

odnośnie uzyskanych opinii. 
 

§ 4 
Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta Gminy Lubomia. 

 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

WÓJT GMINY 
               /-/ r.pr. dr Czesław Burek 

 
 
 
 

 


