
UZASADNIENIE

do projektu Uchwały  Rady Miejskiej w Zawadzkiem 

w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi oraz

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Wprowadzenie  projektu  uchwały  związane  jest  z  realizacją  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nakładającej  na organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego obowiązek uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

wymienionymi w art. 3 ust. 3. (art. 5a ust.1) ustawy.

Celem  funkcjonowania  gminy  Zawadzkie  jest  zaspokajanie  zbiorowych  potrzeb  jej  mieszkańców.

Sprawna i ekonomiczna realizacja tych potrzeb wymaga współpracy organizacji społecznych specjalizujących

się  w określonych  rodzajach  działalności  z  samorządem.  Organizacje pozarządowe  stają  się  zatem  w coraz

szerszym zakresie odpowiedzialnym i kompetentnym partnerem samorządu w realizacji jego zadań. 

           Program współpracy gminy Zawadzkie z organizacjami pozarządowymi jest określeniem czytelnych

zasad w zakresie wspierania przez gminę działań organizacji pozarządowych, poprzez powierzanie organizacjom

pozarządowym  ustawowych  zadań  gminy.  Podstawowymi  korzyściami  współpracy  z  organizacjami

pozarządowymi są między innymi: umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie

i swoje otoczenie, budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację społeczności lokalnych oraz

wprowadzanie  nowatorskich  i  bardziej  efektywnych  działań,  dzięki  dobremu  rozpoznaniu  występujących

potrzeb mieszkańców.

Program stanowi podstawę do dysponowania przez Burmistrza Zawadzkiego środkami publicznymi,

przeznaczonymi na realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w budżecie gminy Zawadzkie

na  2021  rok.  Na  realizację  programu  w  roku  2021  planowane  jest  przeznaczenie  kwoty  369 000,00  zł.

Ostateczna wysokość środków na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym zostanie określona w

uchwale budżetowej na 2021 rok.

Projekt uchwały konsultowano z organizacjami pozarządowymi zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/421/10

Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami

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

pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  projektów  aktów  prawa  miejscowego w  dziedzinach  dotyczących

działalności statutowej tych organizacji.
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