Załącznik do Uchwały
Nr
Rady Gminy Rawa
Mazowiecka
z dnia
Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012
§ 1. 1. Program współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi,
zwany dalej ”programem”, stanowi element polityki społeczno - finansowej gminy.
2. Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Rawa Mazowiecka
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych
dalej „organizacjami”, w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których
mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
§ 2. 1. Cel główny programu współpracy to polepszenie jakości życia mieszkańców
Gminy poprzez efektywną współpracę samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.
2. Cele szczegółowe:
1) Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.
2) Zwiększenie wpływu organizacji sektora pozarządowego na kreowanie polityki
społecznej w Gminie Rawa Mazowiecka.
3) Wzmocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wpływ na życie
lokalnej wspólnoty.
4) Zwiększenie zaangażowania mieszkańców Gminy w rozwiązywanie lokalnych problemów.
5) Umożliwienie wczesnej identyfikacji potrzeb społecznych, co doprowadzi do
pełniejszego ich zaspokojenia, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców.
6) Udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy, a także
realizacji innych działań podejmowanych w celu wzmacniania współpracy między
organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi.
7) Otwarcie na innowacyjność, poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym
indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych.
8) Wzmocnienie wsparcia dla inicjatyw indywidualnych mieszkańców i organizacji
pozarządowych podejmowanych w celu eliminowania negatywnych zjawisk dotykających
społeczność lokalną.
§ 3. Współpraca Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami odbywa się na zasadach:
1)pomocniczości – samorząd udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbędnym
zakresie, uzasadnionym potrzebami wspólnoty samorządowej
2) partnerstwa – współpraca równorzędnych dla siebie podmiotów w rozwiązywaniu
wspólnie zdefiniowanych problemów i dążenie do osiągania wspólnie wytyczonych celów
3) suwerenności – szanując swoją autonomię gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają
sobie wzajemnie zadań oraz posiadają zdolność do bycia podmiotem prawa
4) efektywności – wspólne dążenie do osiągania możliwie najlepszych efektów
realizowanych zadań publicznych

5) uczciwej konkurencji – równe traktowanie wszystkich podmiotów w zakresie
wykonywanych działań
§ 4. Realizacja programu odbywa się przy udziale organizacji pozarządowych oraz
podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Rawa
Mazowiecka.
§ 5. 1. Zakres współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowym
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obejmuje:
1) Podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb
mieszkańców gminy.
2) Współpracę przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu
życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka
3) Współpracę przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania.
4) Koordynację działań w celu rozwiązywania problemów społecznych.
5) Wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach
prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów.
6) Promocję najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje
na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Gminy
Rawa Mazowiecka.
7) Inspirowanie działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej, umożliwiającej
wymianę informacji i doświadczeń w zakresie roli organizacji pozarządowych
w rozwiązywaniu problemów społecznych regionu i środowisk lokalnych.
§ 6. Formy współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obejmują:
1) Zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze
zmianami).
2) Współpracę z mieszkańcami Gminy Rawa Mazowiecka w ramach inicjatywy lokalnej na
zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) oraz w uchwale Rady Gminy Rawa
Mazowiecka.
3. Udostępnianie organizacjom lokali na spotkania, szkolenia, konferencje.
4. Pomoc w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet gminy poprzez:
1) Opiniowanie wniosków o dotacje celowe,
2) Promowanie ciekawych programów umożliwiających pozyskanie środków finansowych
z innych źródeł.
3) Szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych
przez organizacje.
4) Pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych.
5) Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.
6) Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
aktów prawa miejscowego na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Rawa
Mazowiecka Nr X L V I / 2 6 2 /10 z dnia 27 października 2010 r.

§ 7. Ustala się na rok 2012 następujące priorytety dla Gminy Rawa Mazowiecka :.
1.W zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki :
1) Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach
sportowych.
2) Wspieranie szkoleń , imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych,
umożliwiających mieszkańcom Gminy Rawa Mazowiecka aktywne uczestnictwo.
3) Wspieranie organizacji zawodów , rozgrywek i imprez sportowych oraz turystycznych.
4) Utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowych.
Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości ………
2. W zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym :
1) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.
2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomania,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3) Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości ………….
3. W zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust.3 , w zakresie określonym w pkt. 1-32 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie :
1) doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych , w tym
przede wszystkim w kwestii pozyskiwania funduszy na działalność
2) szkolenia i seminaria tematyczne
3) pomoc w pozyskiwaniu informacji
Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości …………….
4. W zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości …………………
§ 8. Sposób oceny realizacji programu współpracy.
1. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka dokonuje oceny realizacji zadań wynikających z programu
współpracy w oparciu o następujące kryteria:
1) liczbę osób i podmiotów zaangażowanych w realizację programu współpracy,
2) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu współpracy,
3) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne
podmioty w realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom.
2. W terminie nie dłuższym niż do 30 kwietnia każdego roku Wójt Gminy przedkłada
Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedzający.
§ 9 . Zasady konsultowania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) określone są
w uchwale Rady Gminy Nr X L V I / 2 6 2 /10 z dnia 27 października 2010 r.
§ 10. Okres realizacji programu.
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 obowiązuje od
dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 11 . Sposób realizacji programu
1.Program będzie realizowany w szczególności poprzez :

1) zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkurów ofert lub
z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art.19 a ustawy
1) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji
2) przygotowywanie i prowadzenie konkursów dla organizacji pozarządowych na
realizację zadań publicznych
3) sporządzanie sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi
§ 12. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu określa uchwała
budżetowa na rok 2012 w załączniku nr 1 do uchwały wynosi …………
§ 13. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert:
1. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka powołuje komisję konkursową, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami, art. 15 ust 2d)
2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z
opinią komisji konkursowej

