
Sprawozdanie 
z realizacji Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 roku 

 
 

Rada Powiatu Rawskiego Uchwałą Nr XXXVI/200/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku 
przyjęła Roczny 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 2010. 

Program zakładał współpracę o charakterze niefinansowym i finansowym.  
Współpraca o charakterze niefinansowym polegała na udzielaniu wsparcia dla organizacji  
w formie  bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby statutowe organizacji, 
udostępnieniu materiałów i sprzętu biurowego – wydruki ogłoszeń, redagowanie pism, pomoc 
w opracowaniu uchwał, opracowanie ulotki informacyjnej i umieszczenie na stronie 
internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń.  

W zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu  powiat współpracował z 
Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym i Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych 
Zespołów Sportowych. W ramach tych zadań realizowany był Kalendarz Imprez Sportowych: 
- ze Szkolnym Związkiem Sportowym organizowano : 

- 16 powiatowych imprez sportowych dla szkół podstawowych,  
- 15 powiatowych imprez sportowych dla gimnazjów, 
- 13 powiatowych imprez sportowych dla szkół ponadgimnazjalnych . 

- z Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych zorganizowano  16 imprez powiatowych.  
 
W roku 2010 w ramach Szkolnego Związku Sportowego odbyło się 71 imprez 

sportowych w tym:  
- 44 powiatowe,  
- 24 rejonowe,  
- 3 finały wojewódzkie (tenis stołowy chłopców szkół podstawowych, tenis stołowy 
chłopców gimnazjów i piłki siatkowej chłopców gimnazjów).  

W ramach LZS odbyło się 25 imprez sportowych w tym:  
- 22 powiatowe,  
- 2 międzypowiatowe, 
- 1 finał wojewódzki (Spartakiada Władz Samorządowych Województwa Łódzkiego w piłce 
siatkowej i nastąpiło uroczyste podsumowanie XI Spartakiady Wojewódzkiej. 

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej uczestniczyło w organizowaniu 
powyższych imprez poprzez : 
- opłaty za sędziowanie, 
- zakup nagród (dresy sportowe, stroje sportowe, sprzęt sportowy, przejazdy, puchary,  
medale.  nagrody rzeczowe)  
- opłaty za opiekę medyczną na zawodach, ochronę zawodów i wynajem obiektów 
sportowych , 
 

Ponadto przy współpracy powiatu rawskiego odbyły się : 
- Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców 29-
30.05.2010 r. 
- Oficjalne międzypaństwowe mecze piłki siatkowej juniorów Polska – Czechy 20.03.2010 r. 
i juniorek Polska – Czechy 26-28.06.2010 r.  
- Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorów o „Puchar Przewodniczącej Rady Powiatu 
Rawskiego”,  



- Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Juniorek Młodszych o „Puchar Starosty Rawskiego”, - 
- oraz zawody strzeleckie o „Puchar Starosty Rawskiego”. 

W ramach ochrony dób kultury i tradycji  Starostwo Powiatowe w Rawie 
Mazowieckiej współpracuje także ze Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym w 
Sadkowicach wspierając w formie nagród warsztaty artystyczno – muzyczne dla dzieci z 
chóru „Nadzieja”  

W zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami 
jak:  
- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”,  
- Koło Terenowe Polskiego Związku   Niewidomych,  
- Polski Związek  Głuchych,   
- Polski  Związek   Emerytów, Rencistów  i  Inwalidów,  
- Stowarzyszenie Hospicjum,  
- Koło Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków,  
- Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej,  
- Polski Czerwony Krzyż, Fundacja "Obudźmy Nadzieję". 

Do organizacji tych rozsyłane są wszelkie informacje napływające do Centrum  
i dotyczące osób niepełnosprawnych. Organizacje te informowane są o terminach składania 
wniosków, możliwości skorzystania z udziału w szkoleniach i konferencjach, 
paraolimpiadach, programach, konkursach, możliwościach kształcenia dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. 

W ramach współpracy finansowej, w 2010 r. ze środków PFRON, w ramach zadań 
zleconych,  przyznano Stowarzyszeniu Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 
„Dobro Dzieci”  25.000 zł. na pokrycie kosztów zatrudnienia 2 rehabilitantów. 
Stowarzyszenie to prowadzi rehabilitację dzieci niepełnosprawnych.  

Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej jest organizatorem Warsztatu 
Terapii Zajęciowej. W 2010 r. na bieżącą działalność Warsztatu przekazano kwotę 572.893, 
26 zł. Ze środków PFRON pokryto koszt działalności Warsztatu w 90% tj. 515.353,26 zł. 
Udział własny powiatu to kwota 57.540 zł. 

 
 W zakresie ochrony i promocji zdrowia Wydział Polityki Społecznej współpracował 

z:  

1) Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków Koło Powiatowe w Rawie Mazowieckiej, 

2) Klubem Rawskie Amazonki w Rawie Mazowieckiej.  

Współpraca miała formę niefinansową i polegała na udzielaniu  wsparcia dla organizacji  

w formie  bezpłatnego udostępniania sal urzędu na potrzeby statutowe organizacji, 

udostępnieniu materiałów i sprzętu biurowego – wydruki ogłoszeń, redagowanie pism, pomoc 

w opracowaniu uchwał, opracowanie ulotki informacyjnej i umieszczenie na stronie 

internetowej Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń na ul. Kościuszki 5. 

 

STAROSTA 

(-) Józef Matysiak 

 
 

 


