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OS.524.11.2021 Lubaczów, dnia 8 listopada 2021 r. 

 

Konsultacje społeczne dotyczące 

Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego 

z organizacjami pozarządowymi 

na 2022 rok 
 

 Zarząd Powiatu Lubaczowskiego zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje 

pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach 

dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 

 Treść projektu uchwały, proponowany formularz do zgłaszania uwag oraz Roczny 

Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi  na 2022 rok, 

znajdują się: 

 na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lubaczowie: 

www.powiatlubaczowski.pl → zakładka: ORGANIZACJE POZARZĄDOWE / Roczny 

Program Współpracy na 2022 r. / Konsultacje społeczne dotyczące projektu Rocznego 

Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego; 

 w Biuletynie Informacji Publicznej: www.lubaczow.powiat.pl → w zakładce: 

IX. Programy dotyczące realizacji zadań publicznych / Program współpracy 

z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok – Konsultacje społeczne dotyczące 

projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu Lubaczowskiego; 

 oraz są dostępne bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego  w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pok. nr 21 (I piętro). 

 

 Zainteresowani mieszkańcy i organizacje pozarządowe mogą składać swoje uwagi 

dotyczące programu za pomocą proponowanego formularza (lub w dowolnej formie pisemnej), 

w nieprzekraczalnym terminie: od 9 listopada do 15 listopada 2021 r.: 

 bezpośrednio na adres poczty elektronicznej: ngo@powiatlubaczowski.pl 

 lub w formie papierowej w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa 

Powiatowego w Lubaczowie, ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczów, pok. nr 21 (I piętro). 

 

 

 

 

W załączeniu:  

1) projektu Uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu 

Współpracy Powiatu Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, 

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 
2) formularz uwag/propozycji do projektu Rocznego Programu Współpracy Powiatu 

Lubaczowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok. 
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