
UCHWAŁA NR Xxfi/1,66l|2
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka
z organizacjami pozarząd,owymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2013 r.

Napodstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samotządzie
gminnym (Dz. tJ .z2OOL r .  Nr 142,  poz.I59I;z2OO2 r .  Nr 23,  poz.220,Nr 62,  poz.  558,  Nr 113,

poz .984 ,Nr  153 ,  poz . I27 I ,N r214 ,poz .  1806 ,2 f003  r .N r80 ,  poz .7 I7  iN r  162 ,  poz . I568 ; z

2004r.Nr 102,po2.  1055,Nr 116,  poz.I2O3 iNr 167,poz.I l59 22005 r .Nr 172,po2.  i441,Nr

175 poz.  1457; rZOOe r .  Nr 17 poz.I28 i  Nr  18I,poz.1337;22007 t .  Nr 48,  po2.327,  Nr 138,

poz.-974 i  Nr  173,  poz.I f18,  z  2008 r .  Nr 180,  poz.  1111,  Nr 2f3 po2.1458; 2f009 r .  Nr 52,

poz.42O,Nr 157, poz. If4I; z2OlO r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz'f3), Nr 106 poz.675;

z2OlI  r .  Nr  21 poz.I l3 ,Nr 117,  poz.679,Nr 134,  poz.777,Nr 217,  poz.728l  orazz2012t '
poz. 567) o,u, i,t.5a ust. 1 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działa|ności pozytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. I l. z2OIO r. Nr 234, poz.I536; z20lI r. Nr 1 12, po2.654, Nr 205' poz.I}l l

i Nr 209, poz,If44) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

$ 1.Uchwala się program współpracy Miasta Rawa Mazowieckaz organizacjami

po,u,,ądo*ymi orazpodmiotami wymienionymi w art' 3 ust. 3 ustawy z dnia}4kunętnla

fOO3 r, o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie naf013 r., stanowiący zat'ącznlk

do uchwały'

$ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.

$ 3. Uchwała wchodzi w Życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr XXII/166i 12
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnta 28 listopadaZ}IZ r.

Program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka
Z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.

ustawy z dnia}  kwietnia2003 r. o działalności pozytku publicznego
i o wolontariaciena 2013 rok

RozdziałI

Postanowienia ogólne

s1.
Ilekroć w programie jest mowa o:

1) programie _ na|eiy przez to rozumieć program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka
z otganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnta 24 kwiętnia2003 r. o działa|ności pozytku publicznego i o wolontariacie na20|3
rok,

2) ustawie _ rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwiętnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) otganizacjach rozumiemy przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o dział.a|ności pozytku
publicznego i o wolontariacie,

4) mieście _na|eĘ przezto rozumieć Miasto Rawa Mazowiecka,
5) Radzie Miasta _ na|eŻy przezto rozumięć Radę Miasta Rawa Mazowiecka,
6) Burmistrzu Miasta _ na|eŻy przezto rozumieć Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Rozdział II

Cel główny i ce|e szczegółowe

$2.
1. Celem głównym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiędzy miastem

a organizacjami dział'ającymi na terenie miasta'
2. Celami szczegół'ov,rymi programu są:
l) współdziałanie miasta z organizacjami, zapewniające efektyr,vne wykonywanie zadań

publicznych miasta;
2) oŻywianie społecznej aktywnoŚci mieszkańców' w tym działalności w ramach

wolontariatu;
3) rozwój zasobów ludzkich, organizacyjnych i materialnych słuzących zaspokajaniu potrzeb

mieszkańców miasta;
4) prowadzęnię irozwój form dialogu społecznego z organizacjami;
5) pobudzanie aktywności organizacji w pozyskiwaniu środków spoza budżetu miasta,

w tym funduszy unijnych;
6) integracj a otgarlizacji działających na rzecz mięszkańców miasta w sferze dziaŁan

publicznych.



Rozdział III

Zasady współpracy

s3.
Współpraca miasta zorganizacjami odbywa się na zasadach:
1) pomocniczości - zgodnie zktórą miasto gwarantuje organizacjom autonomię w sposobie

rea|tzacji zadan publicznych' równiez tych' które są realizowane w inny sposób ptzez
miasto;

2) suwerenności stron - która zapevtnia, żę miasto szanuje instytucjona|ną niezależnośó
organizacji w rea|izacji zadń publicznych;

3) partnerstwa _ która opiera się na relacji wzajemnego zaufania, atakŻę informowaniu się o
planowanych kierunkach działalności i współdział'aria w celu zharmonizowania tych
działan:

4) efektywności _ zgodnie z która miasto przy z|ecaniu organizacjom zadań publicznych
do realizacji, dokonuje wyboru najefektywniejszego wykorzystania środków publicznych;

5) uczciwej konkurencji _ która zapewnia udzielanię ptzez miasto tych samych informacji i
stosowanie tych samych kryteriów w ocenie realizacji zadń publicznych;

6) jawności _ w myśl której miasto udostępnia współpracującym z nim organizacjom
informacje o zamiarach, cęlach i środkach przeznaczonych na rea|izację zadań
publicznych.

Rozdział IV

Podmioty współpracy

$4.
Podmiotami współpracy są:
1) Rada Miasta i jej komisje, w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej miasta;
2) właściwe jednostkt organizacyjne miasta, którę podejmują na bieŻąco współpracę

zorganizacjamt;
3) organizacje rea|izujące cele statutowe na terenie miasta.

Rozdział V

Zal<res przedmiotowy

ss.
Współpraca miasta z organizacjami obejmuje sferę zadań publicznych wymienionych w art. 4
ust. I ustawy.

Rozdział VI

Formy współpracy

s6.
Współpraca miasta z organtzacjami odbywać się będzie w szczegó|ności, w następujących
formach:



I) z|ecanta otgantzacjomrea|tzacjt zadań publicznych określonych w ustawie, które moie
mieć formę:

a) powierzania;
b) wspierania;

2) wzapmnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziaLania;
3) konsultowania z organtzacjami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących

działalności statutowej tych organizacj|'
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, zł'oŻonych

z pt ze dstawi c i e l i or g an izacj i or az pr ze dstawi c i e l i władz mi asta ;
5) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej nazasadach określonych w ustawie;
6) umów partnerstwa określonych w ustawtę z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia

polityki rozwoju (Dz. U. 22009 r. Nr 84, poz.712 i Nr 157, poz. I24I);
7) udzie|ania pomocy organizacjom W pozyskiwaniu środków z innych nizbudzet miasta źrodet.

finansowan|L a w szczegó|ności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, opiniowania
wniosków o granty i dotacje, udzielania rekomendacji;

8) działania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji poprzez np. szkolenia lub
konferencje;

9) prowadzęnię dz\ałalności promocyjnej i informacyjnej' dotyczącej wspólnych działań miasta i
organizacj1'

10)udzielania pomocy merytorycznej dla projektów realizowanych przez organtzacje,
przyczyniające się do poprawy jakości życia mieszkańców miasta;

11)udzielania pomocy organizacjom w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami
o podobnym charakterzę z miast partnerskich;

l2)umożliwienia umieszczania przęz organtzacje na stronie internetowej miasta informacji
doty czący ch re al i zowa ny ch pt zez te or ganizai1 e zadan mi asta.

Rozdział VII

Priorytetow e zadania publiczne

$7.

Ustala się następujące priorytetowe zadaniapubliczne, które mogą byÓ z|ecane do realizacji
organizacjom.

I) zzal<resu edukacji i wychowania:
a) podtrzym1.wanie polskiej tradycji narodowej, ksŹałtowanie postaw patriotycznych,

p opulary zacj a w iedzy hi storyc znej ;
b) wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci t młodzieŻy poprzez działalność

wychowawczą, opiekuńczą, oświatową i prozdrowotną;
2) z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego:
wspieranie działalności słuzącej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja
społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej;
3) z zabesu dział'an na rzęcz osób niepełnosprawnych:
a) wspieranie działafi służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych

i niedowidzących, chorych na cukrzycę;
b) podejmowanie działan mających na celu poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych;



4) zza?'resu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji

życiowej: prówadzenió świetlicy środowiskowej dla dzieci zrodzinw trudnej sytuacji

życiowej;
5) z zakresu działalnościnarzecz osób w wieku emerytalnym:
tworzenie warunków do integracji i aktywności osób w wieku emerytalnym;

6) z zakresuochrony i promoóji żdrowia: wspieranie działan polegających na kompleksowej,

domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich

rodzinami;
7) zzaŁ'resu promocji i organizacji wolontariatu: propagowanie idei wolontariatu, zachęcanie

mi e s zkańc ó w a zwłaszcza mł'o dzieŻy do p o dej mowan ia działan na r zę cz i n nych ;
8) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) organizacja tmprez sPortowYch;
b) wspieranie szkolenia sportowego dzieci imł'odzieŻy;
.i or[anizacjawypoczynku letniego i zimowego dla dzieci t młodzieŻy uzdolnionej

sportowo;
d) iabezpieczenię akwenów i bezpieczeństwa o sób wypo czyw aj ący ch nad wo dami ;
.j p'o-uazenie profilaktycznej działalności wśród mieszkańców Rawy Mazowieckiej

w zakresie bezpieczeftstwa na akwenach wodnych;
9) z zak'r e su pr ze ciw działania uza\eŻnięni o m i p ato l o gi om sp o ł e czn ym

uj po-o. profilaktyc zna d|a dzieci i młodzieŻy w zakresie ptzeciwdział.ania alkoholizmowi,

przemocy w rodzinie i narkomanii, pomoc opiekuńczo-wychowawcza
i socj oterap elty cłna dla dzieci i mŁodzieŻy z rcdzin dysfunkcyj nych prow adzona

w świetlicy środowiskowej ;
b) pomoc osobom i członkom rodzin, w których występuje problem alkoholowy;

c) pomoc ofiarom dotkniętym przemocąw rodzinie;
d) pomoc osobom bezdomnYm;
e) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieŻy;
{O\ z za|<re'..' d'iułu|.'ości na Tzecz organizacjt: działalność wspomagaj ąca rozwoj wspólnot

i społeczności lokalnych;
11) działalnoŚć na rzeczrodziny:
a) or ganizacia imprez rodzinnYch;
b) promocja zdrowego modelu rodziny.

Rozdział VIII

Okres i sposob rcalizacjt Programu

$8.

1. Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia2}I3 do 3 1 grudnia 2013 roku.

2. teńiny rea\tzaĄi poszczegó|nych zadan publicznych określone będą w otwartych

konkursach ofert.
3. Za ręa1izację programu odpowiedzialni Są: Wydział oŚwiaty, Kultury, Zdrowia

i Sportu uĘau Miasta Rawa Mazowiecka oraz Pełnomocnik do spraw uzalęinień

w tym urzędzie.
4. Program będzie ręalizowany m'in' poprzez:
1 ) prowadzenie otwartych konkursów ofert na r ea|izai1ę zadai publicznych;

2j współpracę miasta, Rady Miasta' orgarizacji i mieszkańców w rea|izacjt zadan

pub licz.'ych, w tym przeprowa dzanie konsultacj i społecznych ;
3 ) powołanie wspolnych komisj i o charakterze opiniodawczo-doradczym,



Rozdział IX

Wy soko ść śro dków planowany ch na r ea|izacj ę pro gramu.

se.
Wysokość środków planowanychnaręalizację programu wynosi 820 000 zł.

1.

Rozdział X

Sposób oceny rea|izacji programu

s 10.
Burmistrz Miasta dokonuje kontroli i oceny rea|izacji zadńpublicznych na zasadach
określonych w ustawie.
oceny rea|izacji programu dokonuje się według następujących mierników:
a) |iczba ogłoszonych otwartych koŃursów ofert,
b) |iczba ofert złoŻonych w otwartych konkursach ofert, w tymliczba organizacji,
c) |iczba benefi cj ent ów złeaIizowanych zadah,
d) wysokośó środków przeznaczonych w budzecie narea|izację programu'
e) wysokość środków zaangazowanych przez organizacje narcaItzację programu.
Burmistrz Miasta składa Radzie Miasta oraz opublikuje w Biuletynie Informacji
Publicznej sprawozdanie zrcaltzacji programu w terminie do 30 kwietnia następnego
roku.
orgarizacje mogą składać Burmistrzowi Miasta wnioski i uwagi doĘczące reallizai1i
programu.

Rozdział XI

Spo sób tworzenia pro gramu or az pr zebie g konsultacj i

s 11.
Program współpracy miasta z organizacjami na 2013 r' powstał na podstawie oceny rea|izacji
takiego programu za rok poprzedni, z uwzg|ędnieniem wniosków organizacji i zmian
dokonanych ptzez ustawodawcę w ustawie o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Projekt programu został. poddany konsultacjom ptzez otgarizacje w sposób
określony przez Burmistrza Miasta' a wynikający z uchvtały Nr LIII/391 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 27 płździernika 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalnoŚci statutowej
( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 328 poz.285l).
W wyniku konsultacji organizacje nie zgłosiły Żadnych opinii i wniosków.

2.

a
J .

4.



Rozdział XII

Powoływan ie i znsady działaniakomisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.

$ 12.

l. W celu opiniowania ofert złoionych w konkursie Burmistrz Miasta powołuje, komisję
konkursową, zwaną dalej komisją i określa jej skład osobowy, w tymp,,"*ód,,i.,ą""gó
komisji.
W skład komisji wchodzi od 4 do 8 osób, w tym osoby wskazane ptzez organizacje.
Komisja konkursowa moie dział'aó bez udziału osób wskazanych pizez orgarizacje
w przypadkach okręślonych przepisami ustawy'
Komisj a obraduj e na posiedzeniach zamkniętyc h bez udziału oferentów.
Posiedzenie komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
Komisja obraduje w obecności co najmniej 3 osobo*.go składu.
Komisje dokonują oceny ofert złoŻonych w otwartych konkursach ofert
i sporządzają protokół z ptzeprowadzone go postępowania konkursowego'
który przedstawiają Burmistrzowi Miasta. Protokół podpisuje przewodńiczący komisji.
Burmistrz Miasta podejmuje ostateczne decyzje o rozstizy[nięciu konkursów ofert.

2.
3 .

4.
5 .
6.

8 .
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