
UCHWAŁA NR XLI/277/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE  

z dnia 14 października 2009 r. 

w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

 

Na podstawie art.5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U.

Nr 96, poz. 873 z późn. zm./ Rada miejska uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala Program współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2010 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z ustawą  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, rada corocznie zobowiązana jest do uchwalania Programu

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Stąd zasadne

jest podjęcie w/w uchwały.  

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OŻARÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2010 ROKU.  

§   1 .  Program współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi, działającymi na jej terenie lub na rzecz jej

mieszkańców, stanowi element polityki społeczno – finansowej Gminy. Celem współpracy jest praca na rzecz dobra wspólnego,

poczucie odpowiedzialności, pielęgnowanie tradycji oraz umacnianie wspólnoty lokalnej. Ponadto program ma za zadanie tworzenie

warunków do edukacji kulturalnej na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych. Program tworzył będzie warunki

do współpracy pomiędzy stowarzyszeniami oraz organizacjami a samorządem terytorialnym.  

§ 2. Współpraca z organizacjami dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1519 z późniejszymi zmianami), a w szczególności realizacja zadań na 2010

rok o zasięgu gminnym w dziedzinach: 

§ 3. Zadania na rzecz mieszkańców Gminy wymienione w § 2 obejmują w szczególności: 

§ 4. 

§   5 .  Wspieranie oraz powierzanie zadań  z zakresu ujętego w § 2 odbywa się  w trybie otwartych konkursów ofert dla

organizacji pozarządowych ogłoszonych i przeprowadzonych przez Burmistrza Ożarowa, chyba że przepisy odrębne przewidują

inny tryb zlecenia.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XLI/277/2009

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 14 października 2009 r.

1) ratownictwa i ochrony ludności,

2) profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym,

3) ochrona i promocja zdrowia,

4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

5) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

7) działalność charytatywna i pomoc społeczna,

8) ekologia i ochrona środowiska,

9) współpraca z zagranicą- miasta partnerskie.

1) prowadzenie programów edukacyjnych oraz organizację  konkursów o tematyce przeciwpożarowej, przyrodniczej i

środowiskowej, 

2) propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materiałów informacyjno - szkoleniowych,

3) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację  zawodów, turniejów oraz imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i

osób starszych, 

4) wspieranie akcji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka z rodzin dysfunkcyjnych,

5) realizowanie programów profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży,

6) organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie,

7) organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych,

8) bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,

9) zapewnienie schronienia osobom bezdomnym i odrzuconym,

10) nieodpłatne zaopatrzenie w żywność mieszkańców o bardzo niskim statusie materialnym,

11) organizowanie spektakli teatralnych, festiwali i koncertów muzyki kameralnej, symfonicznej, rozrywkowej,

12) organizowanie obchodów uroczystości rocznicowych, jubileuszy międzynarodowych, krajowych, wojewódzkich i gminnych,

13) organizacja festiwali muzyki i kultury ludowej upamiętniających rodzimych artystów,

14) organizowanie sesji historycznych, przeglądów dorobku kulturalnego z udziałem miast partnerskich i zaprzyjaźnionych

Ożarowa, 

15) organizacja plenerów malarskich, rzeźbiarskich, wernisaży, wystaw, konkursów, warsztatów,

16) wytyczanie i zagospodarowanie szlaków artystycznych i turystycznych,

17) konserwacja i renowacja zabytków kultury materialnej oraz obiektów posiadających wartość kulturową,

18) wspieranie prac dotyczących badań archeologicznych, geologicznych Gminy z uwzględnieniem złóż i wyrobów z krzemienia

pasiastego, ożarowskiego i czekoladowego oraz kamienia janikowskiego, 

19) wydawanie i opracowywanie materiałów promujących zasłużonych mieszkańców Gminy Ożarów oraz promujących

Ożarowszczyznę – wydawnictwa, wystawy, filmy. 

1) Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 2 może mieć formy: 

a) powierzania publicznych zadań , wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b) wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

c) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych np. konsultacje, szkolenia, konferencje,

d) udzielenie informacji o innych niż budżet Gminy źródłach dofinansowania inicjatyw organizacji pozarządowych,

e) udostępnienie informacji o projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,

f) wspieranie działań organizacji pozarządowych, mających na celu propagowanie wśród mieszkańców gminy Ożarów idei

integracji europejskiej, 

2) W celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 Burmistrz Ożarowa ma prawo tworzenia wspólnych zespołów o charakterze

doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w

Ożarowie. 
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Ożarowa, 

15) organizacja plenerów malarskich, rzeźbiarskich, wernisaży, wystaw, konkursów, warsztatów,

16) wytyczanie i zagospodarowanie szlaków artystycznych i turystycznych,

17) konserwacja i renowacja zabytków kultury materialnej oraz obiektów posiadających wartość kulturową,

18) wspieranie prac dotyczących badań archeologicznych, geologicznych Gminy z uwzględnieniem złóż i wyrobów z krzemienia

pasiastego, ożarowskiego i czekoladowego oraz kamienia janikowskiego, 

19) wydawanie i opracowywanie materiałów promujących zasłużonych mieszkańców Gminy Ożarów oraz promujących

Ożarowszczyznę – wydawnictwa, wystawy, filmy. 

1) Zlecenie realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 2 może mieć formy: 

a) powierzania publicznych zadań , wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b) wspieranie takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

c) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych np. konsultacje, szkolenia, konferencje,

d) udzielenie informacji o innych niż budżet Gminy źródłach dofinansowania inicjatyw organizacji pozarządowych,

e) udostępnienie informacji o projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,

f) wspieranie działań organizacji pozarządowych, mających na celu propagowanie wśród mieszkańców gminy Ożarów idei

integracji europejskiej, 

2) W celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 Burmistrz Ożarowa ma prawo tworzenia wspólnych zespołów o charakterze

doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w

Ożarowie. 
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UCHWAŁA NR XLI/277/2009  

RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE  

z dnia 14 października 2009 r. 

w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.

 

Na podstawie art.5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U.

Nr 96, poz. 873 z późn. zm./ Rada miejska uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala Program współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na 2010 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

Zgodnie z ustawą  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, rada corocznie zobowiązana jest do uchwalania Programu

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Stąd zasadne

jest podjęcie w/w uchwały.  

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY OŻARÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI 

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2010 ROKU.  

§   1 .  Program współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi, działającymi na jej terenie lub na rzecz jej

mieszkańców, stanowi element polityki społeczno – finansowej Gminy. Celem współpracy jest praca na rzecz dobra wspólnego,

poczucie odpowiedzialności, pielęgnowanie tradycji oraz umacnianie wspólnoty lokalnej. Ponadto program ma za zadanie tworzenie

warunków do edukacji kulturalnej na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych. Program tworzył będzie warunki

do współpracy pomiędzy stowarzyszeniami oraz organizacjami a samorządem terytorialnym.  

§ 2. Współpraca z organizacjami dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1519 z późniejszymi zmianami), a w szczególności realizacja zadań na 2010

rok o zasięgu gminnym w dziedzinach: 

§ 3. Zadania na rzecz mieszkańców Gminy wymienione w § 2 obejmują w szczególności: 

§ 4. 

§   5 .  Wspieranie oraz powierzanie zadań  z zakresu ujętego w § 2 odbywa się  w trybie otwartych konkursów ofert dla

organizacji pozarządowych ogłoszonych i przeprowadzonych przez Burmistrza Ożarowa, chyba że przepisy odrębne przewidują

inny tryb zlecenia.  

Załącznik do Uchwały Nr 

XLI/277/2009

Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 14 października 2009 r.

1) ratownictwa i ochrony ludności,

2) profilaktyka i przeciwdziałanie patologiom społecznym,

3) ochrona i promocja zdrowia,

4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

5) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

6) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

7) działalność charytatywna i pomoc społeczna,

8) ekologia i ochrona środowiska,

9) współpraca z zagranicą- miasta partnerskie.

1) prowadzenie programów edukacyjnych oraz organizację  konkursów o tematyce przeciwpożarowej, przyrodniczej i

środowiskowej, 

2) propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materiałów informacyjno - szkoleniowych,

3) upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację  zawodów, turniejów oraz imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i

osób starszych, 

4) wspieranie akcji wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z grupy ryzyka z rodzin dysfunkcyjnych,

5) realizowanie programów profilaktyczno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży,

6) organizowanie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przemocy w rodzinie,

7) organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych,

8) bieżące utrzymanie i poprawę stanu technicznego istniejącej bazy sportowej,

9) zapewnienie schronienia osobom bezdomnym i odrzuconym,

10) nieodpłatne zaopatrzenie w żywność mieszkańców o bardzo niskim statusie materialnym,

11) organizowanie spektakli teatralnych, festiwali i koncertów muzyki kameralnej, symfonicznej, rozrywkowej,

12) organizowanie obchodów uroczystości rocznicowych, jubileuszy międzynarodowych, krajowych, wojewódzkich i gminnych,
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c) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarządowych np. konsultacje, szkolenia, konferencje,

d) udzielenie informacji o innych niż budżet Gminy źródłach dofinansowania inicjatyw organizacji pozarządowych,

e) udostępnienie informacji o projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,

f) wspieranie działań organizacji pozarządowych, mających na celu propagowanie wśród mieszkańców gminy Ożarów idei

integracji europejskiej, 

2) W celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 Burmistrz Ożarowa ma prawo tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
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