
Projekt! 

Uchwała Nr … / … / 2017 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia … 2017 roku 

 

w sprawie: przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2018”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 446 ze zm. poz. 1579, poz. 1948; Dz. U. z 2017 roku poz. 730, poz. 

935) oraz art. 5 i 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 ze zm. poz. 1948; Dz. U. z 2017 roku poz. 

60, poz. 573) Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje:  

 

§1. 

Przyjmuje się „Roczny Program Współpracy Gminy Opoczno z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§2. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna. 

 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2018 roku i podlega 

ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

 

 

                                                                                                         PRZEWODNICZĄCY 

                                                                                                        Rady Miejskiej w Opocznie 

 

                                                                                                                 Wiesław Wołkiewicz 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Roczny Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                    

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, stanowi dokument określający w perspektywie rocznej cele 

główne i szczegółowe programu, zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, 

priorytetowe zadania publiczne realizowane w ramach współpracy z organizacjami 

pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Opoczno lub 

na rzecz jej mieszkańców, wysokość środków przeznaczonych na realizację programu, okres, 

sposób oraz ocenę  realizacji programu, informację o sposobie tworzenia programu, przebiegu 

konsultacji społecznych oraz trybie powoływania i zasadach działania komisji konkursowych 

do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert. 

Działalność organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych jest istotną cechą 

społeczeństwa demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną, 

znacząco wpływającą na rozwój gminy i jakość życia jej mieszkańców. Wiele dziedzin życia 

społecznego nie mogłoby funkcjonować bez aktywności obywatelskiej, przejawiającej się we 

wszechstronnych inicjatywach. Rada Miejska w Opocznie przyjmując niniejszy dokument 

deklaruje wolę współpracy organów gminy z organizacjami pozarządowymi innymi 

podmiotami w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych. Współpraca                    

z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego zarządzania gminą. 

Rozwój gminy i poprawa warunków życia jej mieszkańców jest nadrzędnym celem 

działania organów gminy. Gmina Opoczno uznaje współpracę z organizacjami pozarządowymi 

za ważny czynnik aktywizacji społecznej, służący lepszej realizacji zadań ustawowo 

powierzonych gminie a także rozwiązywania problemów społeczności lokalnej. 

 


