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I. Wstęp 
 

Aktywna działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego jest istotną cechą społeczeństwa 

demokratycznego, elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną. Dla bieżącej 

pracy tych podmiotów istotne znaczenie ma zarówno wymiana doświadczeń, jak również ich 

współpraca z organami Gminy. 

Samorząd gminny od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi i będzie nadal 

kontynuował tę współpracę, w oparciu o jasne i czytelne rozwiązania i zasady partnerstwa we 

wspólnych działaniach na rzecz lokalnej społeczności. 

 

II. Cele Programu 
 

Celem wprowadzenia Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z podmiotem 

prowadzącym działalność pożytku publicznego i organizacjami pozarządowymi na 2004 rok 

jest: 

1) Budowanie partnerstwa między administracją i organizacjami pozarządowymi; 

2) Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje 

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje; 

3) Stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy; 

4) Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne wymienione w art.4 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

5) Uzupełnianie działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury 

samorządowe; 

6) Zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

 

III. Podmioty Programu Współpracy 
 

Program Współpracy dotyczy prowadzących swoją działalność na terenie Gminy 

Rawa Mazowiecka lub dla jej mieszkańców organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom 

organów gminy. 



 3

 
 

IV. Przedmiot współpracy 
 

Przedmiotem współpracy jest realizacja zadań publicznych w zakresie zadań gminy 

określanych w ustawach, a szczególności: 

1. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej; 

2. Działalności charytatywnej; 

3. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 

4. Ochrony i promocji zdrowia; 

5. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy; 

6. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 

7. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy; 

8. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania; 

9. Krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 

10. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 

11. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 

 

V. Formy współpracy 
 

1. Wspieranie działań określonych w punkcie IV może odbywać się w następujących 

formach: 

1) Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i 

współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków; 

2) Konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w 

dziedzinach  dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

3) Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym oraz 

organizowanie spotkań z przedstawicielami samorządu; 

4) Udzielanie przez samorząd wsparcia dla organizacji w formie użyczania sprzętu, 

bezpłatnego udostępniania sali urzędu na potrzeby statutowe organizacji; 

5) Udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom np. w 

przygotowaniach projektów i pisaniu wniosków; 
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6) Pomoc dla organizacji w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy 

międzynarodowych; 

7) Promowanie przez samorząd działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego 

wizerunku. 

 

VI. Zakończenie 
 

Program Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z  organizacjami pozarządowymi 

oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2004 rok jest wyrazem dążenia Gminy 

do wspierania ich działalności. Ma on charakter obligatoryjny. Włącza podmioty 

pozarządowe w system funkcjonowania gminy na zasadzie równoprawnego partnerstwa.  

 
 


