
Zal'tcznik do uchwaly Nr XII/88/11
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 9 listopada 2011 r.

Program wspolpracy Miasta Rawa Mazowiecka
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego
i 0 wolontariacie na 2012 rok

1) programie - nalezy przez to rozumie6 program wsp61pracy Miasta Rawa Mazowiecka
z organizacjami pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na 2012
rok,

2) ustawie - rozumie si<t przez to ustaw<t z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci
pozytku publicznego i 0 wolontariacie,

3) organizacjach - rozumiemy przez to organizacje pozarz'tdowe oraz podmioty,
o kt6rych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie,

4) mieScie - nalezy przez to rozumie6 Miasto Rawa Mazowiecka,
5) Radzie Miasta - nalezy przez to rozumie6 Rad<tMiasta Rawa Mazowiecka,
6) Burmistrzu Miasta - nalezy przez to rozumie6 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

§ 2.
1. Celem g16wnym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomi<tdzy miastem
a organizacjami dzialajqcymi na terenie miasta.

2. Celami szczeg610wymi programu s't:
1) wsp6ldzialanie miasta z organizacjami, zapewniaj'tce efektywne wykonywanie zadan
publicznych miasta;

2) ozywianie spolecznej aktywnosci mieszkanc6w, w tym dzialalnosci w ramach
wolontariatu;

3) rozw6j zasob6w ludzkich, organizacyjnych i materialnych sluz'tcych zaspokajaniu
potrzeb mieszkanc6w miasta;

4) prowadzenie i rozw6j form dialogu spolecznego z organizacjami;
5) pobudzanie aktywnosci organizacji w pozyskiwaniu srodk6w spoza budzetu miasta,
w tym funduszy unijnych;

6) integracja organizacji dzialaj'tcych na rzecz mieszkanc6w miasta w sferze dzialan
publicznych.



§ 3.
Wspolpraca rniasta z organizacjarni odbywa si~ na zasadach:
1) pornocniczosci - zgodnie z ktor't rniasto gwarantuje organizacjorn autonorni~ w sposobie
realizacji zadan publicznych, rowniez tych, ktore s't realizowane winny sposob przez
rniasto;

2) suwerennosci stron - ktora zapewnia, ze rniasto szanuje instytucjonaln't niezaleznosc
organizacji w realizacji zadan publicznych;

3) partnerstwa - ktora opiera si~ na relacji wzajernnego zaufania, a takze inforrnowaniu si~ 0

planowanych kierunkach dzialalnosci i wspoldzialania w celu zharrnonizowania tych
dzialan;

4) efektywnosci - zgodnie z ktora rniasto przy zlecaniu organizacjorn zadan publicznych
do realizacji, dokonuje wyboru najefektywniejszego wykorzystania srodkow publicznych;

5) uczciwej konkurencji - ktora zapewnia udzielanie przez rniasto tych samych informacji i
stosowanie tych sarnych kryteriow w ocenie realizacji zadan publicznych;

6) jawnosci - w rnysl ktorej rniasto udost~pnia wspolpracuj'tcyrn z nirn organizacjorn
inforrnacje 0 zarniarach, celach i srodkach przeznaczonych na realizacj~ zadan
publicznych.

Podrniotarni wspolpracy s't:
1) Rada Miasta i jej kornisje, w zakresie wytyczania polityki spolecznej i finansowej rniasta;
2) wlasciwe jednostki organizacyjne rniasta, ktore podejrnuj't na biez'tco wspolprac~. . .
z orgamzacJarnl;

3) organizacje realizuj'tce cele statuto we na terenie rniasta.

§ 5.
Wspolpraca rniasta z organizacjarni obejrnuje sfer~ zadan publicznych wyrnienionych wart. 4
ust. ] ustawy.

§ 6.
Wspolpraca rniasta z organizacjarni odbywac si~ b~dzie w szczegolnosci, w nast~puj'tcych
forrnach:



1) zlecania organizacjom realizacji zadan publicznych okreslonych w ustawie, kt6re
moze miee form~:

a) powierzania;
b) wspierania;

2) wzajemnego informowania si~ 0 planowanych kierunkach dzialalnosci i
wsp61dzialania;

3) konsultowania z organizacjami projekt6w prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji;

4) tworzenia wsp6lnych zespo16w 0 charakterze doradczym i inicjatywnym, zlozonych
z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli wladz miasta;

5) um6w 0 wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okreslonych w ustawie;
6) um6w partnerstwa okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr.84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241);

7) udzielania pomocy organizacjom w pozyskiwaniu srodk6w z innych niz budzet miasta
ir6del finansowania, a w szczeg6lnosci z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
opiniowania wniosk6w 0 granty i dotacje, udzielania rekomendacji;

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

9) prowadzenie dzialalnosci promocyjnej i informacyjnej, dotyczqcej wsp6lnych dzialan
miasta i organizacji;

10)udzielania pomocy merytorycznej dla projekt6w realizowanych przez organizacje,
przyczyniajqce si~ do poprawy jakosci zycia mieszkanc6w miasta;

II)udzielania pomocy organizacjom w nawiqzywaniu kontakt6w z organizacjami
o podobnym charakterze z miast partnerskich;

12)umozliwienia umieszczania przez organizacje na stronie intemetowej miasta
informacji dotyczqcych realizowanych przez te organizacje zadan miasta.

§ 7.
Ustala si~ nast~pujqce priorytetowe zadania publiczne, kt6re mogll bye zlecane do realizacji
orgamzacJom;
1) z zakresu edukacji i wychowania:
a) podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, ksztaltowanie postaw patriotycznych,
popularyzacja wiedzy historycznej;

b) wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i mlodziezy poprzez dzialalnose
wychowawczq, opiekunczq, oswiatowll i prozdrowotnq;

2) z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego: wspieranie dzialalnosci sluzllcej
upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja spoleczenstwa w zakresie zachowania
dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej;

3) z zakresu dzialan na rzecz os6b niepelnosprawnych:
a) wspieranie dzialan sluzllcych integracji i aktywizacji w srodowisku os6b niewidomych
i niedowidzllcych, chorych na cukrzyc~;

b) podejmowanie dzialan majllcych na celu popraw~ zdrowia os6b niepelnosprawnych;
4) z zakresu pomocy spolecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
zyciowej: prowadzenie swietlicy srodowiskowej dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji
zyciowej;



5) z zakresu dzialalnosci na rzecz os6b w wieku emerytalnym: tworzenie warunk6w do
integracji i aktywnosci os6b w wieku emerytalnym;

6) z zakresu ochrony i promocji zdrowia: wspieranie dzialan polegajqcych na kompleksowej,
domowej opiece nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich
rodzinami;

7) z zakresu promocji i organizacji wolontariatu: propagowanie idei wolontariatu, zach~canie
mieszkanc6w a zwlaszcza mlodziezy do podejmowania dzialan na rzecz innych;

8) z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) organizacja imprez sportowych;
b) wspieranie szkolenia sportowego dzieci i mlodziezy;
c) organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i mlodziezy uzdolnionej sportowo;
d) zabezpieczenie akwen6w i bezpieczenstwa os6b wypoczywajqcych nad wodami;
e) prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci wsr6d mieszkanc6w Rawy Mazowieckiej
w zakresie bezpieczenstwa na akwenach wodnych; •

9) z zakresu przeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spolecznym:
a) pomoc profilaktyczna dla dzieci i mlodziezy w zakresie przeciwdzialania
alkoholizmowi, przemocy w rodzinie i narkomanii, pomoc opiekunczo-wychowawcza
i socjoterapeutyczna dla dzieci i mlodziezy z rodzin dysfunkcyjnych prowadzona
w swietlicy srodowiskowej;

b) pomoc osobom i czlonkom rodzin, w kt6rych wyst~puje problem alkoholowy;
c) pomoc ofiarom dotkni~tym przemOCqw rodzinie;
d) pomoc osobom bezdomnym;
e) organizacja czasu wolnego dzieci i mlodziezy;

1O)z zakresu dzialalnosci na rzecz organizacji:

a) dzialalnos6 wspomagajqca rozw6j wsp6lnot i spolecznosci lokalnych
b) dzialalnos6 na rzecz rodziny,
c) organizacja imprez rodzinnych,
d) promocja zdrowego modelu rodziny.

1. Program realizowany b~dzie w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.
2. Terminy realizacji poszczeg6lnych zadan publicznych okreslone b~dq w otwartych
konkursach ofert.

3. Za realizacj~ programu odpowiedzialni Sq: Wydzial Oswiaty, Kultury, Zdrowia
i Sportu Urz~du Miasta Rawa Mazowiecka oraz Pelnomocnik do spraw uzaleznien
w tym urz~dzie.

4. Program b~dzie realizowany m.in. poprzez:

1) prowadzenie otwartych konkurs6w ofert na realizacj~ zadan publicznych;
2) wsp6lprac~ miasta, Rady Miasta, organizacji i mieszkanc6w w realizacji zadan
publicznych, w tym przeprowadzanie konsultacji spolecznych;

3) powolanie wsp6lnych komisji 0 charakterze opiniodawczo-doradczym.



§ 9.
Wysokosc srodk6w planowanych na realizacj~ programu wynosi 318 000 zl.

§ 10.
1. Burmistrz Miasta dokonuje kontroli i oceny realizacji zadan publicznych na zasadach
okreslonych w ustawie.

2. Oceny realizacji programu dokonuje si~ wedlug nast~puj'lcych miernik6w:
a) liczba ogloszonych otwartych konkurs6w ofert,
b) liczba ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
c) liczba beneficjent6w zrealizowanych zadan,
d) wysokosc srodk6w przeznaczonych w budzecie na realizacj~ programu,
e) wysokosc srodk6w zaangazowanych przez organizacje na realizacj~ programu.

3. Burmistrz Miasta sklada Radzie Miasta oraz opublikuje w Biuletynie Informacji
Publicznej sprawozdanie z realizacji programu w terminie do 30 kwietnia nast~pnego
roku.

4. Organizacje mog'l. skladac Burmistrzowi Miasta wnioski i uwagi dotycz'l.ce realizacji
programu.

§ 11.
Program wsp6lpracy miasta z organizacjami na 2012 r. powstal na podstawie oceny realizacji
takiego programu za rok poprzedni, z uwzgl~dnieniem wniosk6w organizacji i zmian
dokonanych przez ustawodawc~ w ustawie 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0
wolontariacie. Projekt programu zostal poddany konsultacjom przez organizacje w spos6b
okreslony przez Burmistrza Miasta, a wynikaj'l.cy z uchwaly Nr LIII/391 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 27 pazdziernika 2010 r. w sprawie okreslenia szczeg6lowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarz'l.dowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
projekt6w akt6w prawa miejscowego w dziedzinach dotycz'l.cych ich dzialalnosci statutowej
(Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa L6dzkiego Nr 328 poz.2851).
W wyniku konsultacji organizacje nie zglosily zadnych opinii i wniosk6w

Powolywanie i zasady dzialania komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert.



1. W celu opiniowania ofert zlozonych w konkursie Burmistrz Miasta powoluje, komisj~
konkursowq, zwan'l dalej komisj'l i okresla jej sklad osobowy, w tym przewodnicz'lcego
komisji.

2. W sklad komisji wchodzi od 4 do 8 os6b, w tym osoby wskazane przez organizacje.
3. Komisja konkursowa moze dzialac bez udzialu os6b wskazanych przez organizacje
w przypadkach okreslonych przepisami ustawy.

4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkni~tych bez udzialu oferent6w.
5. Posiedzenie komisji zwoluje i prowadzi przewodnicz'lcy komisji.
6. Komisja obraduje w obecnosci co najmniej 50 % skladu osobowego.
7. Komisje dokonuj'l oceny ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert
i sporz'ldzaj'l protok61 z przeprowadzonego post~powania konkursowego,
kt6ry przedstawiaj'l Burmistrzowi Miasta. Protok61 podpisuje przewodnicz'lcy komisji.

8. Burmistrz Miasta podejmuje ostateczne decyzje 0 rozstrzygni~ciu konkurs6w ofert.


