
INFORMACJA 
o wynikach konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych 

odbytych w dniach 20.09.2022 r. – 11.10.2022 r.  

 

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

publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały 

nr XLI/248/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 października 2010 roku w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego 

lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  

w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Wójt Gminy 

Sieroszewice zarządził konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych w sprawie 

projektu uchwały Rady Gminy Sieroszewice pn.: ,,Program współpracy gminy Sieroszewice  

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023’’ w formie: 

• pisemnego, w tym elektronicznego zbierania uwag – w Urzędzie Gminy Sieroszewice; 

• otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 03.10.2022 r.  

Spotkanie konsultacyjne odbyło się dnia 3 października 2022 roku w Urzędzie Gminy  

Sieroszewice  o godz. 15:00 i trwało do godz. 15:40. 

W spotkaniu udział wzięli: Bartosz Kubica Zastępca Wójta Gminy Sieroszewice i jednocześnie  

Pełnomocnik Wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz 14 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. Otwarcia spotkania dokonał Pan Bartosz Kubica, który w imieniu 

Wójta powitał wszystkich zebranych. Po słowach wstępu Pełnomocnik wójta ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi Bartosz Kubica przedstawił projekt uchwały wraz  

z programem współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. Ponadto, omówione 

zostały: harmonogram pracy, zasady przyznawania dotacji, punktacja oraz najczęstsze błędy 

popełniane przy składaniu ofert. Pełnomocnik wyjaśnił na co należy zwracać szczególną uwagę 

w proponowanych przedsięwzięciach. Kwota konkursowa zaproponowana na rok 2023 wynosi 

195 000,00 zł i jest większa w stosunku do roku bieżącego o 10 000,00 zł. 

 



W trakcie spotkania wybrano przedstawicieli do komisji konkursowej oceniającej złożone 

oferty: 

- Panią Darię Kupajską reprezentującą Koło Gospodyń Wiejskich Latowice, 

- Pana Jacka Sawickiego reprezentującego Ludowy Klub Sportowy „Lew” Masanów. 

Kolejnym etapem spotkania była dyskusja oraz postulaty ze strony przedstawicieli organizacji. 

Żaden z obecnych uczestników spotkania nie wniósł uwag do przedstawionego projektu 

programu w związku z czym projekt uchwały pn.: ,,Program współpracy gminy Sieroszewice 

z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023’’ został przez obecnych przedstawicieli organizacji pozarządowych 

zaopiniowany pozytywnie. 

Na zakończenie Pan Bartosz Kubica podziękował wszystkim za spotkanie oraz życzył dalszego 

rozwoju i dobrej, owocnej współpracy. 

W dniach 20.09.2022 – 11.10.2022 do Urzędu Gminy Sieroszewice nie wpłynęły uwagi 

dotyczące ,,Programu współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.’’ 

            

 

          Zastępca Wójta 

                    /Bartosz Kubica/ 

 


