Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Ożarów z Organizacjami Pozarządowymi i podmiotami określonymi                    w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2012 r.

Składane jest w  związku z wymogiem przedłożenia przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy                          z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy                                       o działalności pożytku publicznego, określonym w art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536) do 30 kwietnia każdego roku.
Rada Gminy Ożarów Uchwałą nr  Uchwała Nr XXV/184/2012 dnia 18 grudnia 2012 roku przyjęła „Program Współpracy Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2014". 
Zakładał on skuteczną realizację zadań przewidzianych do realizacji przez podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy zaangażowaniu sił, wiedzy, doświadczenia i potencjału tkwiącego w społeczności lokalnej, co w dalszym trwaniu procesu przekładało się na rozwój Gminy Ożarów.
Zgodnie z powyższą uchwałą współdziałanie  Gminy Ożarów z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. obejmowało współpracę o charakterze finansowym i niefinansowym.
Współpraca finansowa polegała na zlecaniu realizacji  zadań Gminy Ożarów  organizacjom pozarządowym poprzez wspieranie wykonania zadania  publicznego wraz  z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.

Zlecenie realizacji zadań  publicznych organizacjom pozarządowym odbyło się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej               i sportu ukazało się 24.01.2012 roku. Na konkurs wpłynęła 1 oferta Klubu Sportowego Alit. Kwota przyznanej pomocy wyniosła 200 000,00 zł. Gmina Ożarów reprezentowana przez Burmistrza Ożarowa zawarła w dniu 27.02.2012 r. umowę z podmiotem w celu powierzenia zadania publicznego.
Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania  w zakresie Pomocy społecznej ukazało się                    08.05.2012. Na konkurs wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim.  Kwota przyznanej pomocy wyniosła 5 000,00 zł.
Dotacja wykorzystana została w całości, w okresie od 29 lutego do 31 grudnia 2012 r. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi odbywało się  na zasadach suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 
Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ożarów.

