PROTOKÓŁ
Ze spotkania dnia 19.10.2011r. 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, na temat projektu
uchwały Rady Gminy Rawa Mazowiecka
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 2012
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele w/w. środowisk wg. listy obecności załączonej do
protokołu, Pani Sekretarz Gminy Rawa Mazowiecka Anna Jakubiak, pracownik urzędu
Irmina Grzywka.
Porządek obrad
1. Powitanie przybyłych przedstawicieli.
2. Odczytanie projektu uchwały.
3. Dyskusja.
4. Podsumowanie.
Punkt 1
Pani Sekretarz Anna Jakubiak przywitała wszystkich przybyłych na spotkanie.
Poinformowała, 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
Pani Sekretarz Anna Jakubiak odczytała projekt uchwały , omawiając na bieżąco
poszczególne paragrafy. Następnie poprosiła przedstawicieli organizacji przybyłych na
konsultacje o uwagi.
Punkt 3
Projekt zdobył aprobatę przedstawicieli środowisk przybyłych na spotkanie.
Dopisano jedynie w § 4 , który mówi, że
. ,, 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” rozszerzenie- bądź też na rzecz mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka.
Rozszerzenie to jest o tyle istotne, że nie wszystkie organizacje działające na rzecz
mieszkańców naszej gminy mają siedzibę na jej terenie. Część organizacji, których
przedstawiciele brali udział w posiedzeniu mieści się na terenie miasta Rawa
Mazowiecka.

Pytania dotyczyły ewentualnych środków przeznaczonych w budżecie na zadania ujęte
w Programie Współpracy oraz ewentualnych zmian w trybach konkursów na rok 2012.
Pani Irmina Grzywka poinformowała, że dokładne kwoty dotacji na poszczególne zadania
będą znane dopiero w momencie uchwalenia budżetu , jednakże nie powinny być one niższe
niż w roku bieżącym. Tryby ogłaszanych konkursów na rok 2012, na dzień dzisiejszy
pozostają bez zmian. Należy śledzić ogłoszenia prasowe i stronę internetową urzędu, gdyż
tam pojawią się ogłoszenia konkursowe.
Pani Anna Grabarz uznała za bardzo dobre rozwiązanie ujęcie w programie działań
dotyczących kultury i sztuki, gdyż coraz więcej stowarzyszeń powstających na terenie gminy
zajmuje się działalnością wpisującą się w nie.
Punkt 4
Pani Anna Stolarek, przedstawicielka fundacji ,, Biuro Projektów Lokalnych”, powiedziała
kilka słów na temat dotychczasowej współpracy ze stowarzyszeniami działającymi na
obszarze Gminy Rawa Mazowiecka. Zachęcała stowarzyszenia do korzystania z usług
świadczonych w fundacji.
Pani Sekretarz Anna Jakubiak podziękowała przybyłym przedstawicielom za poświęcony
czas.
Na tym posiedzenie zakończono.

sporządziła
Irmina Grzywka

