
        Nowiny, dn. 20.11.2020 r. 

Informacja dot. wyników konsultacji społecznych 
    z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust.3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.)  

  

Wójt Gminy Sitkówka-Nowiny informuje, iż w trakcie trwania konsultacji społecznych w 

przedmiocie projektu uchwały w sprawie: „Programu współpracy Gminy Sitkówka-Nowiny z 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2021r.”, które odbyły się w dniach 16.10.2020r.-06.11.2020r., wpłynęły uwagi, 

wskazujące na potrzebę rozwinięcia priorytetowych zadań publicznych w zakresie: 

1. „działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, 

w zakresie określonym w pkt. 1-32a” - działalności na rzecz rozwoju sektora ekonomii 

społecznej w Gminie, tj. realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej -  

propozycja ze Stowarzyszenia PROREW, 

2.  „podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej” – organizacja pikników obywatelskich, 

wydarzeń promujących kulturę i sztukę ludową  

– propozycja ze Stowarzyszenia Kocham Świętokrzyskie,  

3. „działalności na rzecz osób niepełnosprawnych” - wsparcie dzieci i rodziców  

dzieci z niepełnosprawnościami, 

- „turystyki i krajoznawstwa” – wsparcie turystyki regionalnej i krajoznawstwa,  

- „promocji i organizacji wolontariatu” - utworzenie bazy wolontariuszy i centrum wolontariatu 

na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. 

- propozycje ze Stowarzyszenia Siła Woli  

 

Za uzasadnione zostały uznane uwagi dotyczące realizacji zadań publicznych o charakterze gminnym  

z zakresu:  

- działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w 

zakresie określonym w pkt 1-32a.  

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  

- promocji i organizacji wolontariatu, 

W związku z powyższym w.w. zapisy zostały uwzględnione w konsultowanym dokumencie na 2021 r.  

 

Za nieuzasadnione zostały uwagi dotyczące rozszerzenia zakresu zadań publicznych o charakterze 

gminnym dotyczące tj. organizacji pikników obywatelskich, wydarzeń promujących kulturę i sztukę 

ludową oraz wskazujące na potrzebę rozwoju turystyki regionalnej. Realizacją w.w. zadań zajmuje się 

GOK w Nowinach. W związku z powyższym nieuzasadnione jest powielanie ww. zadań  

w konsultowanym projekcie. 
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