
Protokół z konsultacji 
 

 W dniach od 25 października 2013r. do 08 listopada 2013r. przeprowadzono 
konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego, na podstawie Zarządzenia nr 
38/2013 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 21 października 2013r. .  
Przedmiotem konsultacji był „Program współpracy Gminy Sadkowice z organizacjami  
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”.  
 
Projekt Programu oraz informacja o prowadzonych konsultacjach dostępna była na 
stronie internetowej www.gminasadkowice.pl oraz w biuletynie informacji publicznej 
www.bip.gminasadkowice.pl, a także w lokalnej prasie „Głos Rawy Mazowieckiej i 
Okolicy”. 
 
Konsultacje miały formę bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych, które odbyło się w dniu 08 listopada 2013r. w godzinach od 1300 do 
1400 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach (lista obecności w 
załączeniu), oraz pisemnych opinii, uwag lub propozycji od organizacji, składanych 
drogą pocztową, elektroniczną lub osobiście w sekretariacie w Urzędzie Gminy w 
Sadkowicach do dnia 08 listopada 2013r. 
 
W spotkaniu bezpośrednim w dniu 08 listopada 2013r. uczestniczyli przedstawiciele 
3 organizacji pozarządowych: 

1. Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie, 
2. Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sadkowice”, 
3. Sadkowicki Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Lubania”. 

 
Na spotkaniu został odczytany projekt „Programu współpracy Gminy Sadkowice z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014”. 
Zaprezentowane zostały cele programu, forma ich realizacji oraz planowane środki 
finansowe przeznaczone na realizację zadań ujętych w programie. 
Przybyli na spotkanie przedstawiciele organizacji pozarządowych zgodnie 
podkreślali, że trudno jest im działać ze względu na coraz większe problemy z 
pozyskiwaniem środków finansowych na działalność statutową tych organizacji oraz 
zwiększające się koszty realizacji tych zadań, a także pojawiające się nowe wydatki 
w trakcie realizacji zadań, których nie można było przewidzieć, a które niezbędne są 
do prawidłowej realizacji zadań. 
 
 Innych uwag i opinii nie wniesiono. 
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