PROTOKÓŁ
Ze spotkania dnia 28.10.2015r. 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
,,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 2016”.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele w/w. środowisk wg. listy obecności załączonej do
protokołu, Pani Sekretarz Gminy Rawa Mazowiecka, pracownik urzędu Irmina Grzywka.
Porządek obrad:
1. Powitanie przybyłych przedstawicieli.
2. Odczytanie projektu uchwały.
3. Dyskusja.
4. Podsumowanie.
Punkt 1
Pani Anna Jakubiak Sekretarz Gminy Rawa Mazowiecka 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
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 drogą
elektroniczną. Do momentu rozpoczęcia spotkania nie wpłynęła żadna uwaga w tej sprawie.
Pani Irmina Grzywka odczytała projekt uchwały, omawiając na bieżąco poszczególne
paragrafy.
Program stanowi element polityki społeczno-finansowej gminy i określa zasady, zakres i formy
współpracy co ma na celu polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez efektywną
współprace samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.
W programie umieszczono siedem głównych priorytetów w zakresie:
- kultury fizycznej, turystyki i krajoznastwa,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
- kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym opieka nad
bezdomnymi zwierzętami,
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

- promocji i organizacji wolontariatu,
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej.
Następnie poproszono przedstawicieli organizacji przybyłych na konsultacje o uwagi.
Punkt 3
Obecnych na spotkaniu przedstawicieli interesowały kwestie finansowe związane
z programem. Zwrócili oni uwagę na rosnące koszty związane z funkcjonowaniem
stowarzyszeń.
Jeden z przedstawicieli zauważył, że wzrost na priorytecie dotyczącym kultury i sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego stanowi 100% zaś na priorytet dotyczący kultury
fizycznej ,turystyki i krajoznastwa pozostał na identycznym poziomie jak w roku ubiegłym.
Pani Sekretarz i pracownik urzędu wyjaśniły, że ilość organizacji i stowarzyszeń powstających
na terenie Gminy Rawa Mazowiecka, które w statutach mają zadania związane z kulturą
i sztuką cały czas wzrasta. Są to organizacje potencjalnie zainteresowane tymi środkami, od
których w ciągu roku napływały sygnały świadczące o chęci uczestnictwa w zadaniach z tego
zakresu. Kwota zabezpieczona w ubiegłorocznym budżecie 5.000.00zł była relatywnie niska,
w związku z czym, podjęto decyzję zwiększenia jej do 10.000.00zł.
Jak wynika z bliższej analizy programu pojawiły się też zupełnie nowe priorytety, co wpływa
na znaczące zwiększenie środków na jego realizację.
Całkowity koszt zadań ujętych do realizacji to 295.000.00zł.
Punkt 4
Projekt zdobył aprobatę przedstawicieli środowisk przybyłych na spotkanie. Pani Irmina
Grzywka poinformowała, że w tej formie, która została w dniu dzisiejszym przedstawiona
zostanie on przekazany pod obrady Rady Gminy Rawa Mazowiecka w celu podjęcia stosownej
uchwały.
Dodatkowo poinformowano, że zgodnie z przepisami w pracach komisji konkursowych
oceniających oferty na poszczególne ogłaszane konkursy powinni uczestniczyć przedstawiciel
organizacji pozarządowych. Nabór członków do komisji konkursowej zostanie ogłoszony do
końca bieżącego roku, w związku z czym, poproszono o poważne podejście do zagadnienia i
wytypowanie przedstawicieli. Należy mieć świadomość, że praca w komisji odbywa się w
godzinach pracy urzędu i jest bezpłatna.
W sytuacji gdy organizacje nie zgłoszą swoich przedstawicieli komisje będą pracować bez ich
udziału.

Na tym posiedzenie zakończono.

sporządziła
Irmina Grzywka

