
RO. 520.10.2015                                 Lubin, dnia 23.11.2015r. 

Informacja z przebiegu konsultacji:
• Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na rok 2016;

• określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w 
Lubinie oraz organizacji i trybu jej działania.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(t.j.  Dz. U. 2014r. poz. 1118 z poz. zm.) oraz uchwały nr LI/256/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 13 lipca 2010r. 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami  działalności  pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  

publicznego i o wolontariacie, konsultacjom poddano projekty uchwał: 

1) Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Lubin  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016;

2) określenia  trybu  powoływania  członków  Gminnej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego 

w Lubinie oraz organizacji i trybu jej działania. 

Konsultacje przeprowadzane były od 06 listopada 2015r. do dnia 20 listopada 2015r.  Ogłoszenie 

o konsultacjach oraz treść projektów w/w uchwał zamieszona została na stronie  www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl, 

www.ug.lubin.pl oraz  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 

Przyjętą formą przeprowadzenia konsultacji było zgodnie z § 3.1 pkt. 3 zamieszczenie elektronicznego formularza 

na stronie internetowej.

Do  dnia  20.11.2015r.  zgłoszono  następujące  uwagi  wraz  z  uzasadnieniami  do  projektów 
uchwał:

http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/
http://www.ug.lubin.pl/


Dane podmiotu zgłaszającego propozycje

Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014r. poz. 1118 z poz. zm.)

1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szklary Górne, Szklary Górne 13B, 59-335 Lubin

2. Fundacja Koloryt, Miłoradzice 73 a, 59-323 Miłoradzice

Uwagi do projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lubin
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Uwagi i propozycje
(rozdział, punkt i 

podpunkt)
Uzasadnienie

Uwagi i propozycje 
uwzględnione / odrzucone

1. V. Priorytetowe zadnia 

publiczne

Zmiana poprzez dopisanie 

pkt. 14: 

„Podmiotom prowadzącym 

działalność pożytku 

publicznego, nie dysponującym 

własnym lokalem, Gmina Lubin 

umożliwi bezpłatne korzystanie 

(na organizację zebrań lub 

spotkań) z lokalu w ….., po 

uprzednim uzgodnieniu terminu 

z …....... placówki.” 

Proponowana zmiana 

zgłoszona przez Fundację 

Koloryt

Uzasadnienie:

bez uzasadnienia

Propozycja nie została uwzględniona z uwagi na istniejące 

zapisy tożsame   z proponowaną zmianą.

Uzasadnienie:

Proponowany zapis nie może stanowić zadania publicznego, 

tożsamy zapis wynika wprost z pkt.   VII. Sposób realizacji   

Programu, ust. 4.    Użyczanie bądź udostępnianie:   obecna treść - 

(w miarę możliwości i istniejących warunków Gminy Lubin) na 

preferencyjnych zasadach pomieszczeń, obiektów, gruntów, wyposażenia 

lub sprzętu stanowiącego majątek Gminy Lubin. Użyczanie bądź 

udostępnianie mienia odbywać się będzie na wniosek organizacji 

pozarządowych na cele realizacji zadań statutowych. Szczegółowe zasady 

korzystania określać będzie umowa. 

Uwagi do projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Lubinie oraz organizacji i trybu jej działania

Uwagi i propozycje
(rozdział, punkt i 

podpunkt)
Uzasadnienie

Uwagi i propozycje 
uwzględnione / odrzucone

1. Skład Rady i 

powoływanie jej członków

§ 2 ust. 2 pkt. 3 trzech 

przedstawicieli organizacji, 

wyłonionych zgodnie z § 3 

niniejszej uchwały

Zmiana poprzez dokonanie 

zapisu: 

„3) od 3 do 5 przedstawicieli 

organizacji, wyłonionych 

zgodnie z § 3 niniejszej 

uchwały”.

Proponowana zmiana 

zgłoszona przez 

Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Szklary Górne

Uzasadnienie:

w ocenie Stowarzyszenia 

liczba wyłącznie 3 członków 

Rady pochodzących z 

sektora pozarządowego nie 

będzie stanowiła relewantnej 

reprezentacji, co może 

utrudniać pracę Rady, która 

powinna w intencji 

ustawodawcy, stanowić ciało 

konsultacyjne 

wypowiadające się w imieniu 

sektora NGO.

Propozycja nie została uwzględniona z uwagi na zapis zgodny z 

ustawą.

Uzasadnienie:

Zapis w projekcie jest zgodny z   Art.   41f w/w ustawy   
Rada Powiatowa oraz Rada Gminna składa się z:

1) przedstawicieli organu stanowiącego odpowiednio powiatu lub gminy;

2) przedstawicieli organu wykonawczego odpowiednio powiatu lub 

gminy;

3) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie 

odpowiednio powiatu lub gminy, stanowiących co najmniej połowę 

członków.

W projekcie uwzględniono skład Rady zgodny z zapisami przedmiotowej 

ustawy. 

Z uwagi na możliwość uczestniczenia podczas obrad Rady dodatkowo 

osób z głosem doradczym, uznaje się, że proponowany zapis nie jest 

konieczny do wprowadzenia.



2. Skład Rady nie jest 

zgodny z nowelizacją w/w 

ustawy

§ 2 ust. 2 

2. W skład Rady wchodzi 6 

członków z podziałem na: 

1) dwóch przedstawicieli Rady 

Gminy Lubin wskazanych przez 

Radę Gminy Lubin;

2) jednego przedstawiciela 

Wójta Gminy Lubin wskazanego 

przez Wójta;

3) trzech przedstawicieli 

organizacji, wyłonionych 

zgodnie z § 3 niniejszej 

uchwały.

Zmiana poprzez dokonanie 

zapisu: 

„W skład Rady wchodzi 8 

członków z podziałem na: 

1) dwóch przedstawicieli Rady 

Gminy Lubin wskazanych przez 

Radę Gminy Lubin;

2) dwóch przedstawicieli Wójta 

Gminy Lubin wskazanego przez 

Wójta;

3) czterech przedstawicieli 

organizacji, wyłonionych 

zgodnie z § 3 niniejszej 

uchwały”.

Proponowana zmiana 

zgłoszona przez 

Fundację Koloryt

Uzasadnienie:

przedstawiciele organizacji 

pozarządowych muszą 

stanowić co najmniej połowę 

składu Rady.

Brak zapisu o kadencji Rady 

Gminnej zgodnie z ustawą 

trwa 3 lata.

Propozycja nie została uwzględniona z uwagi na zapis zgodny 

z ustawą.

Uzasadnienie:

Zapis w projekcie jest zgodny z   Art.   41f w/w ustawy   
Rada Powiatowa oraz Rada Gminna składa się z:

1) przedstawicieli organu stanowiącego odpowiednio powiatu lub gminy;

2) przedstawicieli organu wykonawczego odpowiednio powiatu lub 

gminy;

3) przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3, prowadzących działalność na terenie 

odpowiednio powiatu lub gminy, stanowiących co najmniej połowę 

członków.

Skład liczebny Rady zaproponowany w projekcie uchwały, zapewnia 

pełną reprezentatywność poszczególnych organów i organizacji 

pozarządowych i wyczerpuje ustawowy wymóg co do proporcji 

liczebności Rady. 

Nadto należy zaznaczyć i w/w ustawa nie określa minimalnej liczby 

składu Rady, natomiast zapis o kadencyjności Rady, nie został zawarty, 

ponieważ zapis byłby powtórzeniem zapisów ustawowych (Art. 41e ust. 3 

w/w ustawy).

Mając powyższe na uwadze projekty: 

1) Rocznego  programu  współpracy  Gminy  Lubin  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami 

wymienionymi  w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego 

i o wolontariacie na rok 2016;

2) określenia trybu powoływania członków Gminnej Rady  Działalności  Pożytku Publicznego w Lubinie oraz 

organizacji i trybu jej działania; 

 w  formach nie uwzględniających przedłożonych uwag, pozostają przedłożone do zatwierdzenia do Rady Gminy 

Lubin.

 Zatwierdził:
Wójt Gminy Lubin
/-/ Tadeusz Kielan
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