
UCHWAŁA NR XV/111/2012
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 20 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmiany Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego 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 2012 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 

200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 

1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 

106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1218) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 

r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244) Rada Powiatu 

Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Rocznym Programie Współpracy Powiatu Rawskiego 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 2012 stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/73/2011 Rady Powiatu Rawskiego 
w Rawie Mazowieckiej z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu 
Rawskiego 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 2012 wprowadza się następujące 
zmiany: 

1)§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: " § 7.1. Współpraca Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy odbywać się będzie w postaci finansowego oraz 
niefinansowego wspierania ich działalności związanej z realizacją zadań Powiatu; 

2)w § 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "§ 7. 3. Współpraca o charakterze finansowym obejmować będzie wsparcie 
zadań z zakresu rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej; 

3)§ 9 otrzymuje brzmienie: "§ 9. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 
grudnia 2012 r; 

4)§ 10 otrzymuje brzmienie: " § 10. Współpraca Powiatu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 w ramach programu obejmuje działania o charakterze finansowym 
i niefinansowym w tym: 

1)przeprowadzanie otwartych konkursów ofert według następujących zasad: 

a) otwarty konkurs ofert ogłasza Zarząd, 

b) termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, 

c) otwarty konkurs ofert ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 
www.powiatrawski.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, 
Pl. Wolności 1, 

d) konkurs ofert prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd, 

e) wspólną ofertę w konkursie mogą złożyć dwie lub więcej organizacji działających wspólnie, zgodnie z art. 
14 ust. 2 ustawy; 

f) złożone oferty, przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, podlegają wstępnej ocenie formalnej 
przeprowadzonej przez właściwy wydział lub właściwą jednostkę organizacyjną powiatu, 

g) decyzję o wyborze ofert wyłonionych przez Komisję i udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd, 
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h) decyzja Zarządu o wyborze oferty jest podstawą do zawarcia pomiędzy upoważnionymi przedstawicielami 
stron podejmujących współpracę pisemnych umów określających sposób i termin przekazania dotacji oraz 
jej rozliczenia, 

i) wyniki konkursu są publikowane na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy 
ogłoszeń w budynku Starostwa, 

2)zlecanie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizacji – na wniosek organizacji – zadania publicznego 
o charakterze lokalnym lub regionalnym, na zasadach i trybie określonych w art. 19a ustawy. 

5)§ 11 otrzymuje brzmienie: "§ 11. W roku 2012 na realizację zadań publicznych objętych niniejszym Programem 
przeznacza się kwotę w wysokości 16.000 zł (słownie złotych: szesnaście tysięcy złotych). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

Maria Charążka
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Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem środków finansowych z Państwowego Funuszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną, Zarząd Powiatu Rawskiego proponuje przeznaczyć 
kwotę 16.000 zł na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 
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