
I N F O R M A C J A 

o wynikach konsultacji z przedstawicielami organizacji 

pozarządowych odbytych w dniu 30 września 2019 roku 
                                

 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 2019 r.  poz. 688  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 formie  otwartego spotkania konsultacyjnego w sprawie projektu uchwały Rady Gminy 

Sieroszewice pn.: „Program współpracy gminy Sieroszewice z organizacjami pozarządowymi 

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.” 

Spotkanie konsultacyjne odbyło się dnia 30 września 2019 roku w Urzędzie Gminy 

Sieroszewice ul. Ostrowska 65, pokój nr 7 o godz. 15:30 i trwało do godz. 16:20. 

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

Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 15 przedstawicieli 

organizacji pozarządowych. Otwarcia spotkania dokonał Bartosz Kubica. Słowo wstępu do 

uczestników przekazał Wójt Gminy Sieroszewice Anatol Piaskowski, który dziękował za 

współpracę, gratulował dobrze realizowanych projektów oraz życzył dalszego rozwoju 

organizacji. 

 Projekt uchwały wraz z programem współpracy Gminy Sieroszewice z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019 przedstawił Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Bartosz 

Kubica. Omówione zostały proponowane zmiany w programie, kryteria oceny projektów, a 

także przedstawiono podział środków pomiędzy poszczególne sfery zadań. Pan Bartosz Kubica 

zaproponował zwiększenie środków na współprace z organizacjami pozarządowymi o 6 000,00 

zł do kwoty 180 000,00 zł. Wszyscy obecni przedstawiciele przyjęli tę propozycję. 



Następnie rozpoczęła się dyskusja. 

Wybrano przedstawicieli do komisji konkursowej oceniającej złożone oferty: 

-  Pana Jerzego Kowalskiego ze Stowarzyszenia Klub Seniora „Sami Swoi”, 

-  Panią Annę Urbaniak z Koła Gospodyń Wiejskich Sieroszewice. 

 Przedstawiciele organizacji pozarządowych zaproponowali, aby w kryteriach oceny projektów 

dodatkowo punktować te stowarzyszenia, które realizują zadania dla szerszej grupy docelowej  

np. dla całej gminy. 

Na spotkaniu przekazano przybyłym informator o organizacjach pozarządowych działających 

na terenie gminy Sieroszewice przygotowany przez Pełnomocnika wójta ds. współpracy 

 z organizacjami pozarządowymi Bartosza Kubicę. 

     

            Zastępca Wójta 

           /Bartosz Kubica/ 


