
 

Uchwała Nr ……. 2022 

Rady Gminy Sadowie 

z dnia …. listopada 2022 roku 

 

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U.2022.559 z dnia 2022.03.09) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U.2022.1327 z dnia 2022.06.24), po 

przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Sadowie uchwala 

co następuje: 

 

§ 1 

Uchwala się Roczny Program Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2023 rok, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewiduje 

możliwość wspierania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność 

pożytku publicznego w realizacji przez nie zadań gminy. Zlecanie zadań może nastąpić po uchwaleniu 

przez Radę Gminy Sadowie Programu Współpracy Gminy Sadowie z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Program został 

w uchwalonym trybie poddany konsultacjom społecznym w dniach 8-22 listopada 2022 r. W ramach 

przeprowadzonych konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi podmiotów uprawnionych. 

 

W projekcie budżetu zarezerwowano środki na udzielenie dotacji dla organizacji pozarządowych, w 

wysokości 10 000 zł. W związku z powyższym podjęcie uchwały zgodnie z treścią projektu jest 

zasadne. 

 

 
 


