
PROTOKÓŁ

Ze spotkania dnia 27.09.202Ir. w sprawie konsultacji społecznych 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 projektu uchwały Rady Gminy Rawa 
Mazowiecka „Rocznego programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka 
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 na rok 2022”. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele w/w. środowisk wg. listy obecności załączonej do 
protokołu, Pan Wójt Michał Michalik, zastępca Wójta Pan Paweł Jakubowski, pracownik 
urzędu Irmina Grzywka.

Porządek obrad:
1. Powitanie przybyłych przedstawicieli.
2. Odczytanie projektu uchwały.
3. Dyskusja.
4. Podsumowanie.

Punkt 1
Pan Michał Michalik Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przywitał przedstawicieli klubów 
sportowych, którzy jako jedyni przybyli na spotkanie. Poinformował, że taki przebieg 
konsultacji jest jedną z możliwych form wynikającą z uchwały Nr XLVI/262/10 Rady Gminy 
Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu 
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub 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 działalności statutowej tych organizacji .

Punkt 2
Irmina Grzywka, pracownik urzędu, poinformowała, że konsultowany projekt umieszczony 

był zgodnie z procedurą na stronie internetowej urzędu, w BIP i na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie urzędu. Załącznikiem do projektu był formularz zgłaszanych uwag do projektu. 
W ogłoszeniu proszono zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag i opinii na w/w. 
formularzu drogą elektroniczną do godziny 10.00 lub w trakcie bieżącego spotkania.
Na podany adres e-mail nie wpłynęły żadne uwagi.
Irmina Grzywka odczytała projekt programu, omawiając na bieżąco poszczególne paragrafy. 
Program stanowi element polityki społeczno-finansowej gminy i określa zasady, zakres i formy 
współpracy co ma na celu jak najlepsze zaspokojenie potrzeb i polepszenie jakości życia 
mieszkańców. Możliwość taką daje budowanie suwerennego partnerstwa między samorządem 
i organizacji pozarządowych.
Program informuje o dwu podstawowych formach współpracy pozafinansowej i finansowej. 
W ramach współpracy finansowej w programie umieszczono sześć głównych priorytetów 

w zakresie:
1 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,- środki z budżetu 1 Oó.OOO.OOzł,
2 turystyki i krajoznawstwa,- środki z budżetu 1.500.00zł,
3 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,- środki z budżetu 97.000.00zł,



4 promocji i organizacji wolontariatu,- środki z budżetu 1.500.00zł,
5 działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,-2.000.OOzł,
6 ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy
z dnia 15 kwietnia 201 Ir. o działalności leczniczej( Dz.U. z 2020 r. poz.295 z późn.zm .) 
- środki z budżetu 6.000.OOzł.

Całkowity koszt realizacji programu to 214.000.00 zł.

Punkt 3
Przedstawiciele klubów sportowych podnosili kwestię wciąż rosnących kosztów działalności 
klubów i wymogów ze strony PZPN.
Pani Dorota Supeł przedstawiciel klubu, LUKS Boguszyce” główny nacisk położyła na rosnące 
koszty transportu. Zauważyła, że w jej sytuacji, kiedy zawodnicy startujący w zawodach to 
jeszcze dzieci rodzice dowożąc uczestników we własnym zakresie biorą na siebie dużą 
odpowiedzialność.
Przedstawiciele innych klubów mówili również o dużych, ich zdaniem, nieuzasadnionych, 
rozbieżnościach w kwotach proponowanych w ogłoszeniu konkursowym.
Pomimo, że kluby starają się oszczędzać środki przekazane przez gminę w ramach dotacji, nie 
zaspokajają one w żaden sposób potrzeb.
Zastępca Wójta Pan Paweł Jakubowski powiedział, że kwestia finansowa, zawsze jest 
dyskusyjna. My jako urząd spotykamy się również z zarzutami, że nie powinniśmy finansować 
sportu osobą pełnoletnim.
Pan Wójt Michał Michalik poinformował, że być może uda się zwiększyć środki na tym 
paragrafie, jednak nie jest w stanie niczego obiecać.

Punkt 4
Irmina Grzywka poinformowała, że w następnej kolejności program zostanie przekazany pod 
obrady Rady Gminy Rawa Mazowiecka w celu podjęcia stosownej uchwały. Konkursy na 
realizację poszczególnych zadań będą ogłaszane po uchwaleniu programu w miarę możliwości 
jeszcze w tym roku, tak aby przerwa w realizacji poszczególnych działań była możliwie 
najkrótsza. Ogłoszenia konkursowe będą pojawiać się na stronie internetowej urzędu w BIP 
i na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Na tym spotkanie zakończono.

Po spotkaniu w dniu 28.09.2021 Pan Wójt Michał Michalik i zastępca Wójta Pan Paweł 
Jakubowski spotkali się ponownie w celu dokładnej analizy kwot ujętych w priorytetowych 
zadaniach. Po analizie poinformowali pracownika Irminę Grzywka o zwiększeniu środków na 
dwóch priorytetach
1 wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,-środki zwiększone o 13.000,00 zł do kwoty 

119.000,OOzł,
3 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,- środki zwiększone o 1.000,00 zł do kwoty 

98.000.OOzł.
Całkowity koszt realizacji programu to 228.000.00 zł.
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