
UCHW ALA Nr XXXII/244/13
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 271istopada 2013 r.

w sprawie przyj«cia programu wspolpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami
pozarz~dowymi oraz podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pOZytkupublicznego i 0 wolontariacie na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 i poz.645), oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,
poz.l536; z 2011 r. Nr 112, poz.654, Nr 205, poz.1211, Nr 209, poz.l244, Nr 208 poz. 1241,
Nr 149 poz.887, Nr 232 poz.1378) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast«puje:

§ 1. Uchwala siy program wsp6lpracy 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 2014 r., stanowiqcy zalqcznik
do uchwaly.



Zalqcznik do uchwaly Nr XXXII/244/13
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 pazdziernika 2013 r.

Program wsp61pracy Miasta Rawa Mazowiecka
z organizacjami pozarzGl-dowymioraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego

i 0 wolontariacie na 2014 rok

Rozdzial I
Postanowienia og6lne

Ilekroc w programie jest mowa 0:
1) programie - nalezy przez to rozumiec 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 2014 rok,

2) ustawie - rozumie siy przez to ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 0 dzialalnosci pozytku
publicznego i 0 wolontariacie,

3) organizacjach - rozumiemy przez to organizacje pozarzqdowe oraz podmioty, 0 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 rozumiec Miasto Rawa Mazowiecka,
5) Radzie Miasta - nalezy przez to rozumiec Rady Miasta Rawa Mazowiecka,
6) Burmistrzu Miasta - nalezy przez to rozumiec Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Rozdzial II
Cel g16wny i cele szczeg610we

§2.
1. Celem g16wnym programu jest budowanie i umacnianie partnerstwa pomiydzy miastem

a organizacjami dzialajqcymi na terenie miasta.
2. Celami szczeg610wymi programu Sq:
1) wsp6ldzialanie miasta z organizacjami, zapewmajqce efektywne wykonywanie zadan

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

wolontariatu;
3) rozw6j zasob6w ludzkich, organizacyjnych i materialnych sluzqcych 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 dzialajqcych na rzecz mieszkanc6w miasta w sferze dzialan

publicznych.



Rozdzial III
Zasady wsp61pracy

§ 3.
Wsp61praca miasta z organizacjami odbywa siy na zasadach:
1) pomocniczosci - zgodnie z kt6rq miasto gwarantuje organizacjom autonomiy w sposobie

realizacji zadan publicznych, r6wniez tych, kt6re sq realizowane winny spos6b przez miasto;
2) suwerennosci stron - kt6ra zapewnia, ze miasto szanuje instytucjonalnq niezaleznosc

organizacji w realizacji zadan publicznych;
3) partnerstwa - kt6ra opiera siy na relacji wzajemnego zaufania, a takze informowaniu siy 0

planowanych kierunkach dzialalnosci i wsp61dzialania w ce1u zharmonizowania tych dzialan;
4) efektywnosci - zgodnie z kt6ra miasto przy zlecaniu organizacjom zadan publicznych

do realizacji, dokonuje wyboru najefektywniejszego wykorzystania srodk6w publicznych;
5) uczciwej konkurencji - kt6ra zapewnia udzielanie przez miasto tych samych informacji i

stosowanie tych samych kryteri6w w ocenie realizacji zadan publicznych;
6) jawnosci - w mysl kt6rej miasto udostypnia wsp61pracujqcym z nim organizacjom informacje 0

zamiarach, celach i srodkach przeznaczonych na realizacjy zadan publicznych.

Rozdzial IV
Podmioty wsp61pracy

Podmiotami wsp61pracy sq:
1) Rada Miasta i jej komisje, w zakresie wytyczania polityki spolecznej i finansowej miasta;
2) wlasciwe jednostki organizacyjne miasta, kt6re podejmujq na biezqco wsp61pracy. . .z orgamzaCJaml;
3) organizacje realizujqce ce1e statutowe na terenie miasta.

Rozdzial V
Zakres przedmiotowy

§ 5.
Wsp61praca miasta z organizacjami obejmuje sfery zadan publicznych wymienionych wart. 4
ust. 1 ustawy.

Rozdzial VI
Formy wsp61pracy

Wsp61praca miasta z organizacjami odbywac siy bydzie w szczeg61nosci, w nastypujqcych
formach:

1) zlecania organizacjom realizacji zadan publicznych okres1onych w ustawie, kt6re moze
miec formy:

a) powlerzama;
b) wsplerama;
2) wzajemnego informowania siy 0 planowanych kierunkach dziala1nosci i wsp61dzialania;

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



3) tworzenia wspolnych zespolow 0 charakterze doradczym i inicjatywnym, zlozonych
z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli wladz miasta;

4) umow 0 wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okreSlonych w ustawie;
5) umow partnerstwa okreslonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 0 zasadach prowadzenia,
6) polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241);
7) udzielania pomocy organizacjom w pozyskiwaniu srodkow z innych niz budzet miasta

:Zrodelfinansowania, a w szczegolnosci z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
opiniowania wnioskow 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 wspolnych dzialan
miasta i organizacji;

1O)udzielania pomocy merytorycznej dla projektow realizowanych przez organizacje,
przyczyniajqce si~ do poprawy jakosci zycia mieszkan~ow miasta;

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

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

Rozdzial VII
Priorytetowe zadania publiczne

Ustala si~ nast~pujqce priorytetowe zadania publiczne, ktore mogq bye zlecane do realizacji
orgalllzaCJom.

1) z zakresu edukacji i wychowania:
a) podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, ksztaltowanie postawpatriotycznych,

popularyzacja wiedzy historycznej;
b) wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i mlodziezy poprzez dzialalnose

wychowawczq, opiekunczq, oswiatowq i prozdrowotnq;

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

3) z zakresu dzialan na rzecz osob niepelnosprawnych:
a) wspieranie dzialan sluzqcych integracji i aktywizacji w srodowisku osob niewidomych

i niedowidzqcych, chorych na cukrzyc~, chorych na nowotwory;
b) podejmowanie dzialan majqcych na celu popraw~ zdrowia osob 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 osob w wieku emerytalnym:
tworzenie warunkow do integracji i aktywnosci osob 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, zachycanie
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 wystypuje problem alkoholowy;
c) pomoc ofiarom dotkniytym przemocq w rodzinie;
d) pomoc osobom bezdomnym;
e) organizacja czasu wolnego dzieci i mlodziezy;

10) z zakresu dzialalnosci na rzecz organizacji: dzialalnosc wspomagajqca rozw6j wsp6lnot
i spolecznosci lokalnych;

11) dzialalnosc na rzecz rodziny:
a) organizacja imprez rodzinnych;
b) promocja zdrowego modelu rodziny.

Rozdzial VIII
Okres i spos6b realizacji programu

1. Program realizowany bydzie w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.
2. Terminy realizacji poszczeg6lnych zadan publicznych okreslone bydq w otwartych

konkursach ofert.
3. Za realizacjy programu odpowiedzialni Sq: Wydzial Oswiaty, Kultury, Zdrowia

i Sportu Urzydu Miasta Rawa Mazowiecka oraz Pelnomocnik do spraw uzaleznien
w tym urzydzie.

4. Program bydzie realizowany m.in. poprzez:
1) prowadzenie otwartych konkurs6w ofert na realizacjy zadan publicznych;
2) wsp6lpracy miasta, Rady Miasta, organizacji i mieszkanc6w w realizacji zadan

publicznych, w tym przeprowadzanie konsultacji spolecznych;
3) powolanie wsp6lnych komisji 0 charakterze opiniodawczo-doradczym.



Rozdzial IX
Wysokosc srodk6w planowanych na realizacjy programu.

§ 9.
Wysokosc srodk6w przeznaczona na realizacjy programu zostanie okreslona w budzecie
Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2014.

Rozdzial X
Spos6b oceny realizacji programu

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

okreslonych w ustawie.
2. Oceny realizacji programu dokonuje siy wedlug nastypuj,!cych 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 realizacjy programu,
e) wysokosc srodk6w zaangazowanych przez organizacje na realizacjy programu.

3. Organizacje mog'! skladac Burmistrzowi Miasta wnioski i uwagi dotycz,!ce realizacji
programu.

Rozdzial XI
Spos6b tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

Program wsp6lpracy miasta z organizacjami na 2014 r. powstal na podstawie oceny realizacji
takiego programu za rok poprzedni, z uwzglydnieniem wniosk6w organizacji i zmian dokonanych
przez ustawodawcy w ustawie 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie.
Projekt programu zostal poddany konsultacjom przez organizacje w spos6b okreslony przez
Burmistrza Miasta, a wynikaj,!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,!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,!cych ich dzialalnosci statutowej (Dziennik Urzydowy 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, komisjy
konkursowq, zwanq dalej komisjq i okreSla jej sklad osobowy, w tym przewodniczqcego
komisji.

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

w przypadkach okreslonych przepisami ustawy.
4. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniytych bez udzialu oferentow.
5. Posiedzenie komisji zwoluje i prowadzi przewodniczqcy komisji.
6. Komisja obraduje w obecnosci co najmniej 4 osobowego skladu.
7. Komisje dokonujq oceny ofert zlozonych w otwartych konkursach ofert

i sporzqdzajq protokol z przeprowadzonego postypowania konkursowego,
ktory przedstawiajq Burmistrzowi Miasta. Protokol poqpisuje przewodniczqcy komisji.

8. Burmistrz Miasta podejmuje ostateczne decyzje 0 rozstrzygniyciu konkursow ofert.


