UCHW ALA NR XXVIII1234/08
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA
z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie przyj~cia Programu Wspolpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami
pozarz~dowymi na rok 2009
N a podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr
172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 , z 2006 r. Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337 oraz z 2007 r.
Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz.lI11) i art. 5 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie (Dz.
U. Nr 96 poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz.593, Nr 116 poz.1203 i Nr 210 poz.2135, z 2005 r. Nr
155 poz.1298, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz.1462 i Nr 249 poz.2104 oraz z 2006 r. Nr 94
poz.651) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje:

§ 1. Uchwala si~ Program Wsp61pracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami
pozarzqdowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie na rok 2009, w brzmieniu
okreSlonym w zalqczniku do uchwaly.
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Zalqcznik do uchwaly nr XXVIII/234/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 19 listopada 2008r.

Program wspolpracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarz~dowymi
oraz podmiotami, 0 ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pOZytkupublicznego i 0 wolontariacie na rok 2009.
Przyjmuj'tc niniejszy dokument Rada Miasta Rawa Mazowiecka deklaruje wol~
wsp61pracy z organizacjami pozarz'tdowymi oraz podmiotami, 0 kt6rych mowa wart. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie,
zwanymi l'tcznie dalej "organizacjami pozarz'tdowymi". Wsp61praca ta dotyczy realizacji
zadan publicznych uj~tych w ustawie 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie,
zgodnych z zadaniami gminy, okreslonymi w ustawie 0 samorz'tdzie gminnym.
Wsp61praca Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarz'tdowymi odbywac si~
b~dzie w postaci finansowego lub niefinansowego wspierania ich dzialalnosci, zwi'tzanej z
realizacj't zadan Miasta.
Wsp61praca finansowa w mysl ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
polega na powierzaniu zadan do wykonania organizacjom pozarz'tdowym i ich calkowitym
finansowaniu b'tdz na wspieraniu realizacji tych zadan poprzez dofinansowanie. Wysokose
srodk6w przeznaczonych na realizacj~ zadan, 0 kt6rych mowa w Programie jest okreslona
w budzecie Miasta.
Program Wsp61pracy Miasta Rawa Mazowiecka z organizacjami pozarz'tdowymi, stanowi
wyraz zaangazowania obu stron w stworzenie optymalnego planu wsp61pracy, na zasadach
pomocniczosci, suwerennosci stron, partnerstwa, efektywnosci, uczciwej konkurencji i jawnosci.
Celem Programu jest okreslenie priorytetowych zadan publicznych, kt6re mog't bye realizowane
we wsp61pracy z organizacjami pozarz'tdowymi w 2009 roku, w nast~puj'tcych obszarach:

podtrzymywanie polskiej tradycji narodowej, ksztaltowanie postaw patriotycznych, popularyzacja
wiedzy historycznej,
wspieranie wszechstronnego rozwoju dzieci i mlodziezy poprzez dzialalnosc wychowawczq,
opiekunczq, oswiatow't i prozdrowotn't.

wspieranie dzialalnosci sluz'tcej upowszechnianiu kultury, popularyzacja i edukacja spoleczenstwa
w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Rawskiej, wspieranie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub remontowych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk6w, w tym
sakralnych.

prowadzenie swietlicy srodowiskowej dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych
wychowawczo,
wspieranie dzialan polegajC\:cychna kompleksowej, holistycznej, domowej opiece nad
pacjentami w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz ich rodzinami,
wspieranie dzialan sluz'lcych integracji i aktywizacji w srodowisku os6b niewidomych,
niedowidz'lcych, podejmowanie dzialan maj'lcych na celu popraw~ zdrowia u os6b
niepelnosprawnych.
wspieranie dzialan polegaj'lcych na :
• pomocy profilaktycznej dla dzieci i mlodziezy w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi,
przemocy i narkomanii,
• pomocy osobom i czlonkom ich rodzin, w kt6rych wyst~puje problem alkoholowy,
• pomocy ofiarom dotkni~tym przemoc'l w rodzinie,
• pomocy osobom bezdomnym,
• organizacji czasu wolnego dzieci i mlodziezy,

wspieranie zagospodarowania czasu wolnego dzieci i mlodziezy, propagowanie zdrowego
stylu zycia, organizacja oboz6w sportowych, udzial rawskich klub6w sportowych w
zawodach mistrzowskich na poziomie: wojew6dzkim, og6lnokrajowym i mi~dzynarodowym,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pilka nozna,
pilka siatkowa dziewcz'lt i chlopc6w,
judo,
karate,
lekka atletyka dziewcz'lt i chlopc6w,
tenis stolowy,
strzelectwo sportowe,
szachy,
w~dkarstwo sportowe,

zabezpieczenie akwen6w i bezpieczenstwo os6b wypoczywaj'lcych nad wodami, prowadzenie
profilaktycznej dzialalnosci w zakresie bezpieczenstwa na wodach wsr6d dzieci i mlodziezy.
5. PROMOCJA I ORGANIZACJA

WOLONTARIATU

propagowanie idei wolontariatu, zach~canie
podejmowania dzialaiJ. na rzecz innych.

mieszkanc6w

a zwlaszcza

mlodziezy

do

dzialania na rzecz wzmocnienia instytucjonalnego organizacji pozarzqdowych poprzez np.
szkolenia lub konferencje,
prowadzenie dzialalnosci promocyjnej i informacyjnej, dotyczqcej wspolnych dzialan
Miasta i organizacji pozarzqdowych,
konsultowanie z organizacjami pozarzqdowymi, odpowiednio do zakresu ich dzialania,
projektow aktow normatywnych w dziedzinach dotyczqcych ich dzialalnosci statutowej,
pomoc merytoryczna dla projektow realizowanych przez organizacje pozarzqdowe,
przyczyniajqcych si~ do poprawy jakosci zycia mieszkancow miasta,
wspieranie organizacji pozarzqdowych, starajqcych si~ 0 srodki z innych zrodel niz budzet
Miasta, m.in. poprzez informowanie 0 potencjalnych zrodlach finansowania, opiniowanie
wnioskow 0 granty i dotacje, udzielanie rekomendacji,
pomoc organizacjom pozarzClcdowymw nawiClczywaniukontaktow z organizacjami
o podobnym charakterze z miast partnerskich,
-

umozliwienie umieszczania przez organizacje pozarzClcdowena stronie internetowej Miasta
Rawa Mazowiecka informacji dotyczClccychrealizowanych przez te organizacje zadan Miasta.

Program ma charakter otwarty. Istnieje mozliwos6 uwzgl~dnienia nowych form wspolpracy
oraz doskonalenia tych, ktore juz zostaly okreslone. Organizacje pozarzClcdowemogClcsklada6
swoje propozycje zadan do uwzgl~dnienia w budzecie Miasta na 2010 rok w terminie do dnia
30 wrzdnia 2009 roku, adresujClccje do Burmistrza Miasta.
Szczegolowe zasady przyznawania dotacji, okreslajClcprzepisy :
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
(Dz.U. Nr 96, poz.873 z poin. zm.), rozporzClcdzeniaMinistra Pracy i Polityki Spolecznej z
dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy 0 wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz.U. Nr 264, poz.2207).
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