
UCHWAŁA NR XVIII/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały NR XVII/92/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 listopada 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 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn.zm.), oraz art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t.j.Dz. U z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Rada Miejska w Ożarowie  uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

Załącznik nr 1 § 15 do uchwały NR XVII/92/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 listopada 
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 2020 rok otrzymuje brzmienie:

1. Na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem gmina Ożarów planuje przeznaczyć 
kwotę w wysokości 360 000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Powyższe środki 
zabezpieczone zostaną  w budżecie Gminy.

2. Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu zawiera uchwała 
budżetowa Rady Miejskiej w Ożarowie na 2020 rok.

§ 2. 

.§3 uchwały NR XVII/92/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 listopada 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 2020 rok 
otrzymuje brzmienie: Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
i wchodzi                w życie od 1 stycznia 2020 roku.

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa
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§ 4. 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi                    
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w 

Ożarowie Halina Dragan
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UZASADNIENIE

W związku z pismem Wojewody Świętokrzyskiego znak: PNK.I.4131.444.2019 z dnia 21.11.2019 roku

dotyczącym wskazania, iż uchwała NR XVII/92/2019 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 6 listopada 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 2020 rok stanowi prawo miejscowe, oraz konieczne jest wskazanie wysokości środków

planowanych na realizację Programu, zaszła konieczność doprowadzenia treści w/w uchwały do stanu

odpowiadajacemu prawu.
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