
S P R A W O Z D A N I E 

z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu 

współpracy Gminy Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  

określonymi  w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2015” 

  

I. Podstawa prawna konsultacji: 

1. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.  

z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.); 

2. art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.);  

3. Uchwała Nr XLIX/314/10 Rady Miasta Lubartów z dnia 25 października 2010 roku 

w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa 

miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami (Dz. Urz. Woj. 

Lubel. Nr 133 poz.2248). 

4. Zarządzenie Nr VI/740/14 Burmistrza Miasta Lubartów z dnia 17 października  2014 

roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu 

„Programu współpracy Gminy Miasta Lubartów z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 

 

II. Celem przeprowadzonych konsultacji było przedstawienie organizacjom 

pozarządowym projektu Programu współpracy na rok 2015, a w konsekwencji 

uzyskanie opinii zainteresowanych podmiotów w zakresie konsultowanego 

dokumentu. 

 

III. Konsultacje odbyły się w terminie 17-30 października 2014 roku.  

 

IV. Konsultacje przeprowadzono w następujących formach: 

1. pisemnego wyrażenia opinii (propozycji, uwag i wniosków) na formularzu 

konsultacyjnym;   

2. zamieszczenia projektu „Programu współpracy…” na stronie internetowej miasta 

www.lubartow.pl oraz tablicy ogłoszeń z informacją o możliwości zgłaszania uwag  

i opinii za pośrednictwem formularza konsultacyjnego; 

3. ponadto organizacje pozarządowe działające na terenie miasta otrzymały drogą 

pocztową informację o rozpoczęciu konsultacji.  

 

V. W trakcie trwania konsultacji społecznych zgłoszono dwa wnioski do projektu 

„Programu współpracy…”, które zostały po rozpatrzeniu przyjęte jako merytorycznie 

uzasadnione i naniesione do projektu „Programu współpracy…”. Poniższa tabela 

zawiera wykaz przedłożonych wniosków.  

  

http://www.lubartow.pl/


Tabela – Zestawienie zgłoszonych uwag i opinii: 

 

 

Część dokumentu, do którego odnosi się uwaga lub 
wniosek  (rozdział, punkt) - należy wpisać dosłowne 

brzmienie przepisu 

Proponowana treść zmiany  - należy wpisać dosłowne 
brzmienie proponowanej zmiany 

 

Zgłaszający: Lubartowskie Stowarzyszenie Hospicjum św. Anny w Lubartowie. 

W rozdziale V PRIORYTETOWE ZADANIA 
PUBLICZNE ust .6. Ochrona i promocja zdrowia 
wymienione jest zadanie: ,, działania wynikające 
z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia 
mieszkańców gminy dotyczące opieki nad 
pacjentami przewlekle chorymi w stanie 
terminalnym, objętymi domową i stacjonarną opieką 
paliatywną”. 

W rozdziale V PRIORYTETOWE ZADANIA 
PUBLICZNE ust .6. Ochrona i promocja zdrowia 
proponowana zmiana: ,,działania wynikające 
z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu 
zdrowia mieszkańców gminy dotyczące opieki 
i pomocy osobom przewlekle chorym 
w terminalnej fazie.” 

W rozdziale I  CEL GŁÓWNY I CELE 
SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU, punkt 2, ppkt 8):   
„8) budowanie społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez aktywizację społeczności lokalnej,” 

W rozdziale I  CEL GŁÓWNY I CELE 
SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU dodać w punkt 2 
w podpunkcie 8) zapis w brzmieniu:  
„8) budowanie społeczeństwa obywatelskiego 
poprzez aktywizację społeczności lokalnej oraz 
integrację z osobami chorymi 
i niepełnosprawnymi” 

 


