
  Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 0050.219.2020 

Wójta Gminy Lubrza z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

      

 

UCHWAŁA NR …/…/2020 

RADY GMINY LUBRZA 

z dnia ………………. 2020 r. 

 

w sprawie zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                      

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570; Dz.U. z 2020 r. poz. 

284) Rada Gminy Lubrza uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  W uchwale nr XIII/94/2019 Rady Gminy Lubrza z dnia 25 października  2019 r. w sprawie 

uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                 

i o wolontariacie na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 skreśla się pkt 3; 

2) w § 6 skreśla się pkt 3; 

3) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Na realizację Programu przeznacza się ogółem kwotę 

85.000 zł ujętą w budżecie Gminy na rok 2020 z przeznaczeniem na priorytetowe 

zadania: 

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – 25.000 zł; 

2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 60.000 zł.”. 

 

§ 2. Projekt zmiany Rocznego programu współpracy Gminy Lubrza z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na rok 2020 wraz z zaproszeniem do udziału w konsultacjach 



zamieszczany był na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lubrzy (www.lubrza.opole.pl)                       

i Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.lubrza.opole.pl.). 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Uzasadnienie: 

W dniu 20 marca 2020 r. wprowadzono w Polsce stan epidemii na podstawie rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2. Wprowadzono również szereg ograniczeń związanych z funkcjonowaniem obywateli, 

podmiotów gospodarczych, instytucji, wynikających z wprowadzonego stanu epidemii, tak aby 

minimalizować ryzyko zarażenia. Celem przeciwdziałania rozprzestrzenia się koronawirusa 

należałoby również zrezygnować z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w Gminie                       

w Lubrza w roku 2020, gdyż według opinii ekspertów epidemia koronawirusa w Polsce 

przeciągnie się w czasie. 

 

http://www.bip.lubrza.opole.pl/

