
Uchwała Nr IV/36/2007 
Rady Miasta Sandomierza 
z dnia 31 stycznia 2007 roku 

 
 
w sprawie przyj�cia Programu współpracy Miasta Sandomierza  
z organizacjami pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami prowadz�cymi 
działalno�� po�ytku publicznego w roku 2007. 
 
 
 
                   Na podstawie  art. 5 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r.  
o działalno�ci po�ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, 
poz. 873 ze zm. ), w zwi�zku z art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 ze zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co nast�puje: 
 
 

§ 1 
 
Uchwala si� Program współpracy Miasta Sandomierza z organizacjami 
pozarz�dowymi oraz innymi podmiotami prowadz�cymi działalno�� po�ytku 
publicznego w roku 2007, stanowi�cy zał�cznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta Sandomierza. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa �wi�tokrzyskiego. 
 

Przewodnicz�cy 
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 
 
                                  



Uzasadnienie 
 
 
        

           Organizacje Pozarz�dowe i ich działalno�� w sposób istotny wpływaj�  
na rozwój społecze�stwa obywatelskiego, przyczyniaj�c si� jednocze�nie  
do aktywizacji i integracji lokalnych społeczno�ci, co ma bezpo�redni zwi�zek  
z podstawowymi zasadami ustroju demokratycznego. 
           Na terenie Sandomierza działa wiele organizacji pozarz�dowych, 
skupiaj�cych ludzi o bardzo zró�nicowanych zainteresowaniach i pasjach nie 
oboj�tnych na wydarzenia w kraju, regionie i mie�cie.  

Ich aktywno�� przejawia si� w wielu dziedzinach, takich jak wszelkiego 
rodzaju pomoc potrzebuj�cym, kształtowanie postaw obywatelskich, 
kształtowanie �wiadomo�ci ekologicznej, edukacja czy te� upowszechnianie 
nauki, kultury, sportu b�d� zdrowego stylu �ycia.  

Dzi�ki aktywno�ci podejmowanej zarówno samodzielnie, jak  
i we współpracy z władzami samorz�dowymi, znacznie wzbogacony zostaje 
zakres działa� na rzecz mieszka�ców miasta, ze szczególnym uwzgl�dnieniem 
najbardziej potrzebuj�cych opieki i wsparcia. 
            Rada Miasta Sandomierza stoi na stanowisku, �e wspomaganie 
organizacji pozarz�dowych jest realizacj� konstytucyjnej zasady pomocniczo�ci, 
umacniaj�cej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Rada jest przekonana,  
�e wszelka współpraca z obywatelami winna realizowa� si� na zasadach 
partnerstwa  i suwerenno�ci stron. Bior�c pod uwag�  sprawne funkcjonowanie 
organizacji pozarz�dowych, współpraca ta pozwala na istotne odci��enie sektora 
publicznego w realizacji niektórych zada�.  
           Uchwalenie niniejszego Programu jest wyrazem polityki władz miejskich 
wobec organizacji pozarz�dowych, maj�cej na uwadze zapewnienie 
organizacjom  lepszych warunków  funkcjonowania oraz wspieranie ich 
własnych inicjatyw i działa� na terenie miasta. 
 
 
 


