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OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE 
PROJEKTU UCHWAŁY WS. PRZYJĘCIA „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY 

ŁAMBINOWICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI W ROZUMIENIU 
PRZEPISÓW USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO  

I O WOLONTARIACIE NA 2023 ROK”. 
 

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały ws. przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów 
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. 

 Konsultacje przeprowadzone były na podstawie zarządzenia Nr 0050.148.2022 Wójta Gminy 
Łambinowice z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały 
Rady Gminy Łambinowice w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy 
Łambinowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, w okresie od 21 października 2022r. 
do 4 listopada 2022 r. Swoim zasięgiem objęły organizacje prowadzące działalność na terenie Gminy 
Łambinowice lub na rzecz mieszkańców Gminy. 

Projekt uchwały Rady Gminy Łambinowice w sprawie uchwalenia programu wraz  
z zaproszeniem do udziału w konsultacjach zostały zamieszczone na: stronie internetowej Urzędu 
Gminy Łambinowice, w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępnione w siedzibie Urzędu Gminy, 
tablicy ogłoszeń oraz przesłane pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych działających na 
terenie Gminy Łambinowice, celem zaopiniowania. 

Swoje stanowisko w sprawie organizacje pozarządowe mogły przedstawić poprzez 
wypełnienie formularza konsultacji i przesłanie go na adres e-mail: ug@lambinowice.pl, 
os@lambinowice.pl lub na adres pocztowy Urzędu Gminy w Łambinowicach, lub faksem lub 
dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy. 

W konsultacjach nie wzięła czynnego udziału ani jedna organizacja pozarządowa  
lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego działające na terenie Gminy 
Łambinowice.  

Zgodnie z Uchwałą nr II/7/10 Rady Gminy Łambinowice z dnia 14 grudnia 2010 r.  
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, konsultacje uznaje się za ważne.  

W związku z powyższym projekt ww. uchwały zostanie przedłożony do uchwalenia Radzie 
Gminy Łambinowice na sesji w listopadzie 2022 roku. 
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