
PROJEKT 

UCHWAŁA NR …./……/2020 

RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE 

z dnia ……………….2020 r. 

 

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3  ustawy  o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok 

 

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

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm./, oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn. 

zm / Rada Miejska w Ożarowie po przeprowadzonych konsultacjach uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uchwala  „Roczny Program Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

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

na 2021 rok”.  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 Organizacje pozarządowe i ich działalność w sposób istotny wpływają na rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego, przyczyniając się jednocześnie do aktywizacji i integracji lokalnych społeczności, co ma 

bezpośredni związek z podstawowymi zasadami ustroju demokratycznego. Na terenie Gminy Ożarów 

działa wiele organizacji pozarządowych, skupiających ludzi o bardzo zróżnicowanych 

zainteresowaniach i pasjach nie obojętnych na wydarzenia w kraju, regionie i mieście. Ich aktywność 

przejawia się w wielu dziedzinach, takich jak wszelkiego rodzaju pomoc potrzebującym, kształtowanie 

postaw obywatelskich, kształtowanie świadomości ekologicznej, edukacja czy też upowszechnianie 

nauki, kultury, sportu bądź zdrowego stylu życia. Dzięki aktywności podejmowanej zarówno 

samodzielnie, jak i we współpracy z władzami samorządowymi, znacznie wzbogacony zostaje zakres 

działań na rzecz Gminy i jej mieszkańców. Wspomaganie organizacji pozarządowych jest realizacją 

konstytucyjnej zasady pomocniczości, umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Nie ulega 

wątpliwości fakt, że wszelka współpraca z obywatelami winna realizować się na zasadach partnerstwa 

i suwerenności stron. Biorąc pod uwagę sprawne funkcjonowanie organizacji pozarządowych, 

współpraca z nimi pozwala na istotne odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań. 

Uchwalenie niniejszego Programu jest wyrazem polityki władz miejskich wobec organizacji 

pozarządowych, mającej na uwadze zapewnienie organizacjom lepszych warunków funkcjonowania 

oraz wspieranie zbieżnych z samorządowymi i ich własnych inicjatyw realizowanych na terenie miasta. 


