
Sprawozdanie 

z realizacji Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku 

 
Rada Powiatu Rawskiego Uchwałą Nr XXX/206/2013 z dnia 30 października 2014 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 2015.  

Program na 2015 rok zakładał współpracę z organizacjami pozarządowymi o 

charakterze niefinansowym i finansowym. 

 

Współpraca o charakterze niefinansowym polegała na udzielaniu przez powiat 

wsparcia dla organizacji w formie  bezpłatnego udostępniania pomieszczeń urzędu na 

potrzeby statutowe tych 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, 

udostępnieniu strony internetowej. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi o 

charakterze niefinansowym odbywała się  w zakresie:  

 

- realizacji  imprezy wpisanych do Powiatowego Kalendarza  Imprez Kulturalnych i 

Sportowych: 

 

1) „Obchody Święta Konstytucji 3 Maja” – Powiatowa Rada Pożytku Publicznego 

(koordynator Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet 3-ciego Wieku) – dofinansowanie 

5.000 zł.; 

2) „100-lecie Kolei Wąskotorowej Rogów –Rawa – Biała Rawska” – Fundacja Polskich 

Kolei Wąskotorowych; 

3) „Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej” – Zarząd Powiatowy Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych w Rawie Mazowieckiej – dofinansowanie 1.000 zł.; 

4) „Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych” – Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rawie 

Mazowieckiej – dofinansowanie 3.000 zł.; 

5) „Jubileusz 10-lecia Majówki w Wilkowicach” – Ludowy Zespół Obrzędowy 

WILKOWIANIE - dofinansowanie 1.000 zł.; 

6) „34 Wąglański Maj Poezji” – Towarzystwo Przyjaciół Wąglan – dofinansowanie              

800 zł.; 

7) „Puchar Polski w Triathlonie” – Klub Sportowy TRIATHLON w Rawie 

Mazowieckiej – dofinansowanie 1.363 zł. 

 

 - realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 

 

W realizacji tego zadania powiat rawski współpracował ze Szkolnymi Zespołami  

Sportowymi  i Ludowymi Zespołami Sportowymi W  roku 2015 odbyło się łącznie  97 

imprez sportowych w ramach Kalendarzy Imprez Sportowych, Powiatowego Szkolnego 

Związku Sportowego, Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i 

Kalendarza Imprez Powiatowych. 

W ramach SZS odbyło się  66  imprez sportowych w  tym:  44 powiatowe,  19 rejonowych           

i 3 finały wojewódzkie  (piłka siatkowa dziewcząt Gimnazjów – Rawa Mazowiecka, tenis 

stołowy dziewcząt Gimnazjów – Biała Rawska  i  piłka nożna dziewcząt szkół podstawowych 

– Pukinin ).  W  ramach  Zrzeszenia LZS  odbyło się  27  imprez sportowych w tym 27 

powiatowych. 

Poza kalendarzami imprez  LZS  i  SZS  odbyły się:  Zawody strzeleckie  o „Puchar Starosty 

Rawskiego” z okazji Święta Niepodległości,  XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej 



Juniorek Młodszych  o  „Puchar Starosty Rawskiego”, zawody wędkarskie o „Puchar Starosty 

Rawskiego” oraz  Mistrzostwa Polski SZS  Szkół  Podstawowych  w  tenisie stołowym 

dziewcząt i chłopców. 

Z dotacji zostało sfinansowane: wynajem autokarów, zakup pucharów, medali, dyplomów, 

nagród rzeczowych, tabliczek na puchary, statuetek, napoje chłodzące, ochrona zawodów 

sportowych, zabezpieczenie opieki medycznej na zawodach, zakup piłek nożnych, piłek 

siatkowych,  wynajem obiektów sportowych, ryczałty sędziowskie na zawodach, zakupiono 

także getry dla sportowców, dofinansowanie obozów sportowych.  Na powyższe zakupy                          

i opłaty wydatkowano  48.771 zł  między innymi na: 

22.631 zł  -  ryczałty sędziowskie na zawodach 

 8.408 zł   -  zakup sprzętu sportowego i nagród dla uczestników 

 4.916 zł   -  zakup pucharów, medali, dyplomów, statuetek 

 5.310 zł   -  koszty wynajmu obiektów sportowych 

 3.144 zł   -  zabezpieczenie przejazdów, wynajem autokarów, dofinansowanie klubów  

                    sportowych (obozów sportowych) 

 2.125 zł   -  zakwaterowanie i wyżywienie, zakup napoi chłodzących 

    725 zł   -  zabezpieczenie opieki medycznej – karetka pogotowia  +  leki  i  lód syntetyczny    

                    do apteczki 

    352 zł   -  ochrona zawodów sportowych 

 

-  z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych , ochrony i promocji zdrowia 

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. 

Powiat Rawski finansuje 10% kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w 

Rawie Mazowieckiej. W 2015 r zgodnie z  umową zawartą z Samorządowym 

Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Rawskiej, który jest organizatorem WTZ, przeznaczono na 

ten cel kwotę 57.540 zł. W Warsztatach uczestniczy 35 osób niepełnosprawnych. 

Fundacja „Obudźmy Nadzieję” była współorganizatorem  XII imprezy integracyjnej   

pod  hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”, która odbyła się  w dniu    20 września  2015 r. w 

Rawie Mazowieckiej. Głównymi organizatorami imprezy byli: Starosta Rawski oraz 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. W imprezie jak co roku 

wzięły liczny udział całe rodziny, uczestniczyło w niej około 800 osób. 

 

Współpraca o charakterze finansowym 

W 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbył się festyn pt. Radosne Święto”. 

Organizację festynu Zarząd Powiatu Rawskiego  powierzył Stowarzyszeniu „Uniwersytet 

Trzeciego Wieku”. Stowarzyszenie przy współpracy 23 organizacji pozarządowych z terenu 

powiatu rawskiego zorganizowało imprezę na terenie Liceum Ogólnokształcącego  w Rawie 



Mazowieckiej. Na scenie występowały zespoły i grupy artystyczne z naszego powiatu. Na 

zorganizowanie festynu z budżetu powiatu wydatkowano 5000 zł. 

W rocznym programie na 2015 r. zaplanowano realizacje zadania z zakresu rehabilitacji 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Na zadanie to przeznaczono kwotę 13.000 zł. W drodze 

otwartego konkursu ofert powierzono realizacje tego zadania Stowarzyszeniu Rodziców i 

Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” z Rawy Mazowieckiej. 

 


