
 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

z dnia .................... 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu 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 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812) Rada Gminy uchwala, co 

następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XLVI.297.22 Rady Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu 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 2023 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. 

poz. 6579) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Współpraca Gminy Rawa Mazowiecka z organizacjami opiera się na: 

1) przekazaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych oraz zrealizowaniu tych zadań 

przez organizacje zgodnie z zawartymi umowami; 

2) zachowaniu niezależności we wzajemnych relacjach, szanowaniu i respektowaniu swojej odrębności, 

która zapewni wymianę wzajemnych uwag i opinii; 

3) współdziałaniu suwerennych partnerów w określaniu istotnych celów, potrzeb uznanych za kluczowe 

dla rozwoju lokalnej społeczności poprzez łączenie wspólnych kompetencji i doświadczeń; 

4) wspólnym dążeniu do osiągnięcia sprawnego i efektywnego realizowania zadań publicznych, poprzez 

określenie wszystkich ważnych wymiarów i parametrów zadań; 

5) dostępności dla wszystkich organizacji pozarządowych możliwości współpracy, poprzez równe szanse 

i równe traktowanie w rywalizacji wszystkich podmiotów ubiegających się o realizację zadań 

publicznych; 

6) udostępnianiu sobie wzajemnie pełnej informacji na temat obszarów swojego działania, realizowanych 

projektów oraz budowaniu zaufania i wysokiej jakości partnerstwa.”; 

2) uchyla się § 4 ust. 1; 

3) uchyla się § 5; 

4) uchyla się § 8 ust. 2; 

5) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Program będzie realizowany poprzez: 

1) zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkurów ofert lub z pominięciem 

otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy; 

2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej organizacji; 

3) przygotowywanie i prowadzenie konkursów dla organizacji pozarządowych na realizację zadań 

publicznych (powierzenie bądź wsparcie); 

4) sporządzanie sprawozdań ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.”; 



6) uchyla się § 13 ust. 2; 

7) uchyla się § 14 ust. 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od daty opublikowania. 

Przewodnicząca Rady Gminy 
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