Projekt
z dnia 21 października 2010 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia .................... 2010 r.
w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji Rada Miejska w Mszczonowie, uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwala się „Roczny program współpracy Gminy Mszczonów z Organizacjami Pozarządowymi na rok
2011” stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Koperski
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, nakłada na organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy (stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego, osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności, sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie pożytku
publicznego). Program określa współpracę Gminy Mszczonów 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. Wstępny projekt
Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 został opracowany na podstawie propozycji
zgłoszonych przez jednostki organizacyjne i wydziały Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Przekazany do
konsultacji Program określa cele, formy i partnerów współpracy. Ponadto wskazuje główne obszary współpracy
takie jak: 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) działania na rzecz osób
niepełnosprawnych, 4) oświata, edukacja, wychowanie, 5) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,
6) kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 7) turystyka, sport, rekreacja, aktywny
wypoczynek, 8) porządek i bezpieczeństwo publiczne, 9) wspieranie organizacji w ubieganiu się o pozyskanie
funduszy ze źródeł zewnętrznych, Należy zaznaczyć, że lista tych obszarów nie jest zamknięta i 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.
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Załączniki binarne
Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 1 stycznia 2001 r.
Roczny program współpracy Gminy Mszczonów z ogranizacjami pozarządowymi na rok 2011.
Zalacznik1.doc

