
Lubsko, dnia 08.04.2021 r. 

 

PROTOKÓŁ 

sporządzony na okoliczność przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu 

Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lubsko na lata 2021 – 2030 

 

Wprowadzenie 

Zgodnie z Uchwałą nr XL/217/16 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lubsko, która 

przewiduje konsultacje z mieszkańcami Gminy  (poznanie opinii i uwag mieszkańców w konkretnej 

sprawie poddanej konsultacjom), Burmistrz Lubska zarządzeniem nr 30/z/2021 z dnia 18 marca 2021 

r. ogłosił konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2021 – 2030. 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubsko na lata 2021 – 2030 została 

opracowana przez Zespół powołany zarządzeniem Nr 94/z/2020 Burmistrza Lubska z dnia 14.08.2020 

r. , składający się  z pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  i Urzędu 

Miejskiego w Lubsku. 

Strategia określa główne cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej 

polityki społecznej, które gmina Lubsko realizuje w celu rozwiązania problemów społecznych. 

Przebieg konsultacji społecznych 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

Gminy Lubsko na lata 2021 – 2030 zostało umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 

Lubsku; stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Lubsku; 

wyłożony w sekretariacie siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku. 

Konsultacje przeprowadzone zostały również w trybie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem 

formularza ankietowego dostępnego w wersji papierowej oraz  na stronie Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku. 

Podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych 

Mieszkańcy Gminy Lubsko 

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji: 

Lidia Rogacewicz – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku 

Termin konsultacji 

22 marca 2021 r. – 06 kwietnia 2021 r.  

Wyniki konsultacji: 

Wpłynął jeden wniosek Fundacji Kolejowej „Stacja Lubsko/Sommerfeld”. 

Uwagi wniesione przez Fundację Kolejową „Stacja Lubsko/Sommerfeld” uwzględniono w części tj.  

dopisano w/ w Fundację w wykazie  organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy 

Lubsko (Dział III Diagnoza Kluczowych Problemów Społecznych, podp. 3.4.4. Organizacje 

pozarządowe na terenie Gminy Lubsko); pozostałe uwagi  nie uwzględniono, gdyż wniesione 



uwagi/propozycje   nie zachowały  formy zgłoszenia uwag/propozycji określonych w formularzu 

zgłaszania uwag/propozycji do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy 

Lubsko na lata 2021 – 2030 – załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Lubska Nr 30/z/2021 z dnia 

18.03.2021 r. 

Formularz zgłoszeniowy oprócz nazwy podmiotu zgłaszającego uwagi/propozycje winien zawierać: 

-  wskazania liczby porządkowej uwagi/propozycji;  

-  wskazanie uwagi/propozycji w projekcie;    

-  wskazania proponowanych rozwiązań; 

-  uzasadnienie proponowanej zmiany.  

Tych wszystkich elementów wniosek Fundacji Kolejowej „Stacja Lubsko/Sommerfeld”  dot. 

uwag/propozycji do projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Lubsko na lata 

2021 – 2030 nie zawierał. 

Nadmienić należy, iż w gminie Lubsko jest opracowany dokument:  „Program współpracy gminy 

Lubsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego”, który jest corocznie aktualizowany, a który to dokument ujmuje zagadnienia 

wymienione w uwagach i propozycjach Fundacji Kolejowej „Stacja Lubsko/Sommerfeld”. 

Na tym konsultację zakończono. 

 

                                                                                                                  Kierownik 

                                                                                      Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

                                                                                                           /-/  Lidia Rogacewicz 

                                                                                               

           


