
UCHWAŁA Nr III/ó/14
RĄDY MIASTA RĄwA MAZowIEcKA

z dnia 16 srudnia 2014 r.

łv sprawie przyjęcia proglamu wspóIpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ań. 3 uśt. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności połtku publicfnego i o tvolontariacie na 2015 r.

Na podstawie art.l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U ' z2013 t. poz.594, poz.645 i pof.13 I8, z 2014 r. poz.3,]9 i poz' 1072) olaz ań' 5a ust' l
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż1tku publicznego i o wolontariacie
(Dz.U ' z20I4 t. poz.l i 18 i poz' 1 146) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

$ 1. Uchwala się program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami wymienionymi w ań' 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działa]ności poż)tku pLlb]icznego i o wolontariacie na 2015 r', stanowiący załącznik
do uchwały.

$ 2. Wykonanie uchrł'ały powierza się Burmistrzo\ł'i Miasta Rawa Mazowiecka'

s 3. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

PRzEwoDNIczĄcY
RĄnY M]ASTA E,,wA MAZo\t']EcKA

^r t  , a
.!5z.źtf',-z::

Zbt-eńiew Sienkiewicz

J



Załqcznik do uchwały Nr III/6/14
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia l6 grudnia 2014

Program wspólpracy Miasta Rawa Mazowiecka
z oĘanizacjami pozarządowymi oraz podmiotami łvymi€nionymi w ań.3 ust. 3 ustawy
dnia 24 kwietnia 2003 r' o działa|ności połtku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

Rozdział I
Postanowienia ogólne

$r.
Ilekroć w programiejest nlo!\'a o:

1) programie _ na|eży pnez to rozumieć program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionym! w alt' 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż1tku publicznego io wolontariacie na 2015
roK.

2) ustawie _ rofumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności
pożytku publicznego i o wolontariaci.,

3) organizacjach rozumiemy przez to organizacje pozażądowe oraz podmioty,
o których mowa w ań' 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r' o działalności poż}tku
publicznego i o wolontariacie,

4) mieście ' należy przez to rozumjeć Miasto Rawa Mazowiecka,
5) Radzie Miasta należy przez to rozumieć Radę Miasta Rawa Mazowiecka,
ó) Burmistrzu Miasta _ |a|ęży Drzęz to rozumieć Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka.

Rozdział II
CcI glówny i cele szczególowe

$2.
l' Celem głównyn plogramu jest budowanię i umacnialrie pań ęrstwa pomiędzy miastem

a organizacjcmi dzialającymi na terenie miasta'
2' Celami szczegółow1mi programtt są:
1) współdfiałanie miasla z oIganizacjami, zapewniające efektywne wykonywanie zadań

publicznych miasta;
2) oĄ'wianie społecznej aktywności mieszkaricóą w tym działalności w ramach

wolontariatu;
3) rozwój zasobów ludfkich, oiganizacyjnyc]r inatęrialnych służqcych zaspokajaniu potrzęb

mieszkańców miasta:
4) prowadzenie i rozwój |orm dialogu społecznego z organizacjami;
5) pobudzanie aktywności organizacji w pozyskiwanill środków spoza budżetu miasta'

\\' tym funduszy unijnych:
6) integracja organizacji działajqcycb na rzecz mieszkńcó\ł' miasta w sferze działań

publicaych.



Rozdział lll
Zasady współpracy

s3.
współpraca miasta Z organizacjami odbyv/a się na zasadach:
1) pomocniczości zgodnie z którą miasto gwarantuje o.ganizacjom autonomię w sposobie

rea|izacjl zadań publicznych, równięż tych. któIe są lęalizowane w inny sposób przez
miasto;

2) suwerenności stron - któIa zapewrtia, że miasto szanuje insqfucjonalną niezależność
organizacji w realizacji zadań publicznych;

3) pańnerstwa która opiera się na lelacji wzajemnego zaufania, a także infolmowaniu się o
planowanych kięrunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych
działń;

4) efektywności _ zgodnię z która miasto przy zlecaniu organizacjom zadari publicznych
do realizacji, dokonuje rłyboru najefektywniejszego wykorzystania środków publicznych;

5) uczciwej koŃurencji _ która zapewnia udzielanie przez miasto tych samych inforrnacji i
stosowanie tych samych kq4eriów w ocenie realizacji zadń publicznych;

6) jawności _ w myśl której miasto udostępńa współpracującym z nim olganizacjom
informacje o zaniarach, celach i środkach ptzęznaczonych Da rcallzac]ę zadń
oublicznvch.

Rozdział Iv
Podmioty współpracy

s4.
Podmiotami współpracy są:
1) Rada Miasta i jęj komisje, w zakesie w1'tyczania polityki społecznej i finansowej miasta;
2) właściwe jednostki organizacyjne miasta. które podejmują na bieżąco współpracę

z orguizacjani;
3) organizacje realizujące cęle statutowe na terenię miasta;
4) grupa mieszkańców działającajako inicjatywa lokalna.

Rozdział Y
Zakes pŻedmiotowy

ss.
współpraca miasta z organizacjami obejmuję sferę zadań publicznych wymienionych vr' afi' 4
ust. I ustawy.

Rozdział VI
Fomy współpracy

s6.
współpraca miasta z organizacjanii odbywaó się będzie w szczególności, w następujących fomach:

1) zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych określonych w ustawię, które moŹe
mieó formę:

a) powierzaniai
b) wspierania;



2) wzajemnego informowania się o planowanych kięrunkach działalności i współdziałania;
3) konsultowania z organizacjami projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących

dzialalności slalulo\^ej lych organizacji:
4) tworzenia wspólnych zespołów o charaktęrze doradczym i inicjatywnym, złożonych

z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli wladz miasta;
5) umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach okeś|onych w ustawie;
6) umów pańnęrstwa okJeślonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 I' o zasadach prowadzenia

polityki lozwoju (Dz' U' z 2009 r. Nr 84' poz,712 zpóź.n.zm.);
7) udzielania pomocy organizacjom w pozyskiwaniu środków z innych niż budŹęt miasta żódeł

finansowania, a w szczególności z funduszy struktrrralnych Unii Europejskięj, opiniowania
wnioskó\ł o granty i dotacje, udzielania rekomendacji;

8) działania na rzecz wzmocnienia inst}tucjoDa]nego organizacji popvez np. szkolenia lub
konferencj e;

9) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej' dotyczącej wspólnych działan miasta i
organizacj i;

l0)udzielania pomocy męr}tolycznęj dla plojektów realizowanych p|zęz olgarLizacje'
przyczyniające się do poprawyjakości zycia mieszkńców miasta;

l l)udzielania pomocy organizacjom w nawiąz1'waniu kontaktów z organizacjami
o podobnym charakterze z miast partnerskich;

l2)umożliwienia umieszczania ptzez organizaĄe na shonię intemetowej miasta informacji
dotyczących realizowanych przez te organizacje zadań miasta.

Rozdział VII
Priorytetowe zadania publiczne

$7 .

Usta|a się następujące prioD/tetowe zadania publiczne, które mogą być zlecane do realizacji
organizacj om.

l) z zakresu edŃacji i wychowalia:
a) podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, ksztattowanie postaw patńotycznych'

popularyzacja więdzy historycznej;
b) wspieranie wszechstronnego lozwoju dzieci i młodzieży poprzez działalność

wychowawczą, opiekuńczą' ośWiatową i plozdlowotną;
2) f zakręsu ku|fury i dziedzictwa narcdowego:
wspiennie działalności sluzącej upowszechnianiu kulfury, popularyzacja i edukacja
społeczeństwa w zakęsię zachowania dziędzictwa kultufowego Ziemi Rawskiej;
3) z zakesu działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) wspieranie działań służących integracji i aktywizacji w środowisku osób niewidomych

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

4) z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej s',tuacji
życiowej: prowadzenię świetlicy środowiskowej d|a dzieci z rodzin w trudnej s}tuacji
życiowej;
5) z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
tworzenie waruŃów do inte$acji i akty,rłności osób w wieku emęrylalnym;



ó) z zakresu ochrony i pronrocji zdrorvia: rt.spieranie działań polegających na kompleksowej'
domowej opiece nad pacjenlami w tcmtinalnej l'azie choroby nieuleczalnej oraz ich
rodzinami:
7) z zakrcsu promocii i or.ganizacji wolonhdatui propagowarrie idci wolontariatll. zachęcanie
nrieszkańcó\r a fwłaszcza młodzieŻy do podejmort.ania działań na rzecz innych;
8) z zakresu wspierania i upowszechniania kultr.rry fizyczne):
a) organizacja imprez sporlo\\ych:
b) \\spicranic szkolęnia sportort.ego dzieci i młodzieży;
c) organizacia \\ypoczynku letniego i zinorvego dla dzieci i młodzieży uzdolnioDej

sponowo;
d) zabezpieczenie akwenów i bezpieczelistwa osób wypoczywających nad wodaml;
e) prou'adze|rie plolilaktycznej działalrrości rvśrcd nieszkalicórt' Rawy Mazowieckiej

rł. zakresie bczpieozeństwa na aku,'enach Wodnych;
9) z zakresu prfeci\ł'działania uzaleznieniom i patologiom społecznym:
l) ponroc pro1llaktyczna dla dzieci i mlodzieży w zakresie przeciwdziałania aIkoho]izmowi.

przcn]ocy W rodzinie i narkomanii. potl1oc opiekuńczo-wychowawcza
l socjoterapcut)'czna dla dzieci i nrłodzież1,'z rodzin dyslilnkcfnych prcwadzona
w świctl icy środowiskowcjl

b) ponroc osobom i członkoln rodzin. w których wyslępuje problem alkoholo$}.
c) pomoc oliarom dotkniętym przemocą w rodzinie;
d) ponoc osobom bezdomnym:
e) organizacja cuasu wolnego dzicci imlodzieży:
l0) Z zakrcsu dfiałalności na żecz organiZacjil działalność wspomagająca lozwój wspólnot

i spoleczności lokaIn1''ch:
J l) dziitlalność na rzccf rodziny:
a) organizacja imprez rodzinn)chi
b) promocja zdrowego modelu rodziny.

llozdfiał V]II
okres i sposób rcalizaoji progralnu

s8.
l. Program realizowaly będzie w okresie od ] stycznia 20 15 r. do 3 1 grudnia 20l 5 roku.
2. 'l.erminv realizacji poszczególi).ch zadali publicznych określone będq w ot\\,artych

konl<ursach otbn.
3. Za rcalizację progranu odpowiedziahi sq| Wydzjał oświaty'

i sponu Urzędu Miasta Rawa Mazort'icoka oraz Pelnomocnik do
w tyIl urzędzie.

4. Program będzic rcalizowan\'nr'in' poprzef:
l) plowadzenie otrł'ańych konkursów ol.rt na realizację Zadań publicznych;
2) rvspółpracę miasta. Rady' Miasla. organizacji i micszkaliców rt' realizacii zadań

publicznych, w tym przepro\\.adzanie konsultac!i społecznych;
3) porvołanie rvspóln1,ch komisji o charaktcrfe opiniodawczo.doradcfyn.

Kuitury, Zdro$,ia
spraw uza|eżnień



Rozdzjał IX
Wysokość środków planowanych na realizację programu.

se.
wysokość środków planouanyclr na realizację proglamu wynosi 1 003 000 zł'

Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu

$ 10.
I . Burmistrz Miasta dokonr.rje kontroli i oceny realizacji zadan publicznych na zasadach

określonych w ustawie'
2. oceny realizacji programu dokorruje się \łedług następujqcych miemików:

a) liczba ogłoszonych otwaltych konkursów ofeń'
b) liczba ofen złozonych w otwanych konkursach ofeń, \'r' tym liczba organizacji.
c) liczba bęnet.icjeltów zlealizowanych zadali,
d) wysokość środków pżefnaczonych w budżecie na realizację programu'
e) wysokośó środkórł' zmngażo\ła[ych przez organizacje na realizację programu'

3. orgalizacje mogą składać Burmistrzowi Miasta wnioski i uwagi dotyczące realizacji
progmmu.

Rozdział xI
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

s .
Program współpracy miasta z organizacjami na 2015 r. powstał na podsta\\'ie oceny rea|izacii
programu za rok poprzedni.
Projekt programu został poddany konsultacjom przez organizacje w sposób okeślony przez
Burmistrza Miasta Zarządzeniem Nr 84/2014 z dnia 6listopada 2014 I., a wynikający z
uchwały Nr LIII/391 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 puź'dziernika 2010 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsullowania z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami r,rrymienionymi w ań.3 ust.3 us1aw)'z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poż}'tku publicfnęgo i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących ich działalności statutowej ( Dziennik Urzędowy województwa Łódzkiego Nr
328 po2.2851).
w wyniku konsu|tacji organizacje nie zgłosiły uwag do treści progranu.

Rozdział XlI
Powoływanie i zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofeń

w ot\ł,artych koŃursach ofeń.

$ r2.

1. w celu opiniowania ofen złożonych w konkursię Burmistrz Miasta powołuje, komisję
konkursowq, zu'aną dalej konisją i określa jej skład osobowy' w tym przewodniczącego
konisj i.

2. W skład komisji wchodzi od 4 do 8 osób' w tym osoby wskazane przef organizacje'



. . . 4 ' , " ą

4.
5.
6.

?.

3 . Komisja koŃu$owa możę dzia,ać bez udziału osób wskazanych przez orgalizacje
w przypadkach okeślonych przepisami ustawy.
P-osiedzenie komisji zwofuje i prowadzi przewodnicz4cy komisji.
Komisja obraduje w obecności co najmniej ł osobowigo skłń.
Komisje dokonują oceny ofęn złożonych w on,vartych konkursach ofen
l sporząozaJą protokÓł z przeprowadzonego postępowania konkursowego.
który przedstawiają Bumistrzowi Miasta. Protok& podpisuje przewodiicz4cy komisji.
Burmistrz Miasta podęjmuję ostatęczne decyzje o rózstrzygniiciu konkursów ofeń.

PRzEwoDMczĄcY


