
UCHWAŁA Nr XXXVII/359/09 

Rady Miejskiej w Mszczonowie 

z dnia  24 listopada 2009r. 
 

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.  zm.) oraz  art. 5 ust.  

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Rada Miejska w Mszczonowie przyjmuje „Program współpracy Gminy Mszczonów  

z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.” w brzmieniu stanowiącym załącznik 

do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

         Przewodniczący 

      Rady Miejskiej 

 

Łukasz Koperski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/359/09 

Rady Miejskiej w Mszczonowie  

z dnia 24 listopada 2009r. 
 

 

 
 

Program współpracy Gminy Mszczonów  

z organizacjami pozarządowymi w 2010r. 

 

 

 

Program współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi zwany dalej 

„Programem” reguluje kierunki i zasady współpracy Gminy Mszczonów, zwanej dalej 

„Gminą” z organizacjami pozarządowymi, uprawnionymi statutowo do prowadzenia 

działalności pożytku publicznego, w zakresie realizacji zadań Gminy, w sferze zadań 

publicznych określonych w ustawie dotyczącej działalności pożytku publicznego  

i wolontariatu. 

 

 

§ 1 

 

Cele programu 

Celem Programu jest: 

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, 

2) zwiększenie aktywności społecznej, 

3) umacnianie współpracy lokalnej, 

4) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów, 

 

§ 2  

 

Partnerzy współpracy 

1. Partnerami współpracy ze strony samorządu lokalnego są: 

1) Rada Miejska w Mszczonowie, 

2) Burmistrz Mszczonowa, 

3) Wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego oraz jednostki organizacyjne Gminy. 

2. Partnerami współpracy ze strony organizacji pozarządowych prowadzących działalność 

na rzecz mieszkańców Gminy są: 

1) stowarzyszenia i fundacje nie będące jednostkami sektora finansów publicznych  

i nie działające w celu osiągnięcia zysku, 

2) inne podmioty prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej, 

3) osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego, innych Kościołów  

i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 

działalności pożytku publicznego, 

4) stowarzyszenia samorządu lokalnego. 

 

§ 3 

 

Formy współpracy 

Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Współpraca ta może odbywać się w szczególności, w formach: 



1) powierzenia wykonania zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich 

realizacji, 

2) wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, 

3) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działania i współdziałania, 

4) konsultowania z partnerami współpracy, projektów uchwał i innych dokumentów 

dotyczących ich działalności statutowej, 

5) pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów organizacyjnych, 

6) współpracy przy realizacji akcji charytatywnych, 

7) współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł,  

w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, 

8) udziału w miarę możliwości organizacji pozarządowych w działaniach programowych 

Gminy, 

9) promocji działalności organizacji pozarządowych w środkach masowego przekazu, 

Biuletynie Informacji Publicznej, 

 

§ 4 

 

1. Przedmiotem współpracy może być każde przedsięwzięcie (program, projekt) zaliczone  

do zadań własnych gminy, co do którego obie strony wyrażą wolę współpracy w miarę 

posiadanych środków finansowych. 

2. Głównymi obszarami współpracy są w szczególności: 

1) pomoc społeczna, w tym działania na rzecz rodzin najuboższych i potrzebujących, 

2) ochrona zdrowia, w tym promocja zdrowia, profilaktyka i przeciwdziałanie 

patologiom społecznym,  

3) oświata, edukacja, wychowanie, 

4) kultura i sztuka, ochrona dziedzictwa narodowego, 

5) wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, wspieranie przedsiębiorczości, 

6) turystyka, sport, rekreacja, aktywny wypoczynek, 

7) porządek i bezpieczeństwo publiczne, 

8) ekologia i ochrona środowiska, 

9) wspieranie organizacji w ubieganiu się o pozyskanie funduszy ze źródeł 

zewnętrznych. 

3. Lista o której mowa w ust. 2 może zostać rozszerzona o inne zadania spośród 

określonych w art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego  

i wolontariacie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


