
Sosnowica, dnia  7  listopada  2022r. 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych odnośnie projektu „Programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023”. 

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych  

odnośnie projektu „ Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.  

 

 

 

Przedmiotem konsultacji był projekt „Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2023”. zgodnie z uchwałą nr XLVIII/283/10 Rady Gminy Sosnowica z dnia 15 

października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 

działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji . 

 

1. Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia 45 Wójta Gminy 

Sosnowica z dnia 19.10.2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji odnośnie projektu 

„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” poprzez następujące działania:  

 

1) Opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sosnowica i BIP ( zakładka 

zarządzenia oraz zakładka  aktualności)  Zarządzenia nr 45 Wójta Gminy Sosnowica z dnia 

19.10.2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji odnośnie projektu „Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2023” w dniach  19.10.2022r.- 05.11.2022r. 

2) Podanie w informacjach adresu, kontaktu e-mail osoby upoważnionej do 

przeprowadzenia konsultacji. 

3) Zbieranie przez osobę upoważnioną uwag odnośnie projektu „Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2023” poprzez: 

a) uwagi i opinie na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej 

poczty.   

 

2. Termin rozpoczęcia konsultacji -  19.10.2022r. 

    Termin zakończenia konsultacji - 05.11.2022r. 

3. Adres strony internetowej: www.nowa.sosnowica.pl , e-mail: staz@sosnowica.pl . 

4.Osoba upoważniona do przeprowadzenia konsultacji: pomoc administracyjna- Izabela 

Mikołajewska. 

 

W związku z wysłaniem e-maili do organizacji pozarządowych realizujących zadania 

pożytku publicznego również dnia 20 października, a nie 19 października dnia 4 listopada 

zostało wprowadzone Zarządzenie Nr 48 zmieniające Zarządzenie Nr 45 projektu „Programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2023”. W związku z pomyłką w dacie w punkcie 10 

ust 2 w załączniku Nr 1 w Zarządzeniu Nr 48 wydano Zarządzenie Nr 49. Ponadto termin 

zakończenia konsultacji został wydłużony o dwa dni do 05.11.2022r. 

Wszystkie działania określone w zarządzeniu zostały spełnione i zrealizowane zgodnie 

z wyznaczonym terminem.  

W terminie wskazanym w zarządzeniu wpłynęła jedna pisemna uwaga do projektu 

„Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”. Była to prośba od Zarządu 

http://www.nowa.sosnowica.pl/
mailto:staz@sosnowica.pl


Sosnowica, dnia  7  listopada  2022r. 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych odnośnie projektu „Programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2023”. 

 

Uczniowskiego Klubu Sportowego Zodiak w Sosnowicy o ujęcie zakupu sprzętu sportowego 

jako punktu zadania publicznego możliwego do realizacji. Ponadto Zarząd Klubu sportowego 

w piśmie ujął prośbę o zwiększenie środków z pożytku publicznego na realizacje zadań 

upowszechniających kulturę fizyczną. 

W związku z powyższym w/w projekt zostanie przedłożony Radzie Gminy Sosnowica 

celem przyjęcia na najbliższej Sesji Rady Gminy. 

 


