
Sprawozdanie 

z realizacji Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2016 roku 

 

Rada Powiatu Rawskiego Uchwałą Nr XII/76/2015 z dnia 29 października 2015 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. Uchwałą Nr XVIII/2016 z 

23 czerwca 2016 roku dokonano zmiany przyjętego Programu wpisując dodatkowe zadanie- 

rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, które  zrealizowało  Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. 

Program na 2016 rok zakładał współpracę niefinansową i finansową powiatu rawskiego 

z organizacjami pozarządowymi. 

 

Współpraca o charakterze niefinansowym polegała na: udzielaniu przez powiat rawski 

wsparcia organizacjom pozarządowym w formie  bezpłatnego udostępniania na potrzeby 

statutowe tych organizacji pomieszczeń urzędu, sali konferencyjnej, sali narad, udostępnieniu 

materiałów i sprzętu biurowego – wydruki ogłoszeń, redagowaniu pism, pomocy w 

opracowaniu uchwał, ulotek informacyjnych i umieszczeniu ich na stronie internetowej 

Starostwa oraz na tablicy ogłoszeń, udostępniano także stronę internetową Starostwa. 

Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi o charakterze niefinansowym odbywała 

się  w zakresie:  

- realizacji  imprez wpisanych do Powiatowego Kalendarza  Imprez Kulturalnych i 

Sportowych: 

 

1) Zawody Strzeleckie z Okazji Święta Niepodległości o Puchar Starosty Rawskiego – 

Liga Obrony Kraju – dofinansowanie 400 zł.  

2) „Jubileusz 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich” – Koło Gospodyń Wiejskich i Ludowy 

Zespół Obrzędowy WILKOWIANIE - dofinansowanie 1.000 zł.; 

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

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

4) Majówka w Wilkowicach - Ludowy Zespół Obrzędowy WILKOWIANIE - 

dofinansowanie 1.000 zł.; 

5) 35 Wąglański Maj Poezji” – Towarzystwo Przyjaciół Wąglan – dofinansowanie              

800 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 2016 odbyło się łącznie  95 imprez sportowych w ramach Kalendarzy Imprez 

Sportowych: Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i Powiatowego Zrzeszenia 

Ludowych Zespołów Sportowych oraz Kalendarza Imprez Powiatowych. 

W ramach SZS odbyło się  69  imprez sportowych w  tym:  45 powiatowych,  18 rejonowych           

i 6 finałów wojewódzkich  (tenis stołowy chłopców Szkół Gimnazjalnych – Biała Rawska, 

tenis stołowy dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych – Rawa Mazowiecka, tenis stołowy 

dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych – Rawa Mazowiecka, piłka nożna dziewcząt Szkół 

Gimnazjalnych – Pukinin  i  piłka nożna dziewcząt Szkół Podstawowych – Pukinin ).  W  

ramach  Wspólnie z Zrzeszeniem LZS  zrealizowano  26  imprez sportowych w tym 24 

powiatowe, 1 impreza międzypowiatowa i 1 finał wojewódzki Spartakiada Władz 

Samorządowych Województwa Łódzkiego w tenisie stołowym  (Biała Rawska 11.03.2016r.) 

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

Rawskiego” z okazji Święta Niepodległości,  zawody wędkarskie  o „Puchar Starosty 

Rawskiego” oraz  Mistrzostwa Polski SZS  Szkół  Podstawowych  w  tenisie stołowym 

dziewcząt i chłopców. 



Z dotacji powiatu 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, piłek ręcznych i koszykowych, zakup siatek na bramki,  wynajem 

obiektów sportowych, ryczałty sędziowskie na zawodach, zakupiono także getry dla 

sportowców, dofinansowanie obozów sportowych.                                                                                           

Na powyższe zakupy i opłaty wydatkowano  39964 zł  między innymi na: 

17340 zł  -  ryczałty sędziowskie na zawodach 

 8113 zł   -  zakup sprzętu sportowego i nagród dla uczestników 

 6005 zł   -  zakup pucharów, medali, dyplomów, statuetek 

 5120 zł   -  koszty wynajmu obiektów sportowych 

   974 zł   -  zabezpieczenie przejazdów, wynajem autokarów, dofinansowanie klubów  

                    sportowych (obozów sportowych) 

   444 zł   -  zakup napoi chłodzących 

 1042 zł   -  zabezpieczenie opieki medycznej – karetka pogotowia  +  leki  i  lód syntetyczny    

                    do apteczki 

    324 zł   -  ochrona zawodów sportowych 

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

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od wielu lat 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". 

- Stowarzyszenie „Nowe Życie” 

- Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja  i Praca,  

- Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział w Kutnie 

Do organizacji tych rozsyłane są wszelkie informacje napływające do Centrum,  

które dotyczyły osób niepełnosprawnych. Organizacje  informowane są o terminach składania 

wniosków, możliwościach skorzystania z udziału w szkoleniach, konferencjach, 

paraolimpiadach, programach skierowanych do tych organizacji, konkursach oraz o  

możliwościach kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  

W 2016 r. Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej prowadziło 

działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej. Osoby niepełnosprawne 

mieszkające poza Rawą Mazowiecką oraz z terenu miasta, które muszą być dowożone, 

korzystają ze specjalnie do tego celu przystosowanego środka transportu. Warsztat jest 

placówką pobytu dziennego. W WTZ-tach uczestniczy 35 osób niepełnosprawnych. Koszt 

działalności WTZ w roku 2016 to kwota  622.067zł. Z środków PFRON pokryto koszt 

działalności w wysokości 90%  tj. 559.860 zł. Powiat Rawski finansuje 10% kosztów to 

kwota 62.207 zł. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej było organizatorem  

XIII imprezy integracyjnej   pod  hasłem „Wszystkie dzieci nasze są”. Impreza odbyła się 18 

września  2016 r. w Rawie Mazowieckiej. W organizacji imprezy współuczestniczyli: 

Stowarzyszenie „MOSIK” i Warsztaty Terapii Zajęciowej.  W imprezie jak co roku wzięły 

liczny udział całe rodziny, uczestniczyło w niej około 700 osób. 

 

 

 

 



Współpraca o charakterze finansowym 

1. W 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbył się festyn pt. „Radosne Święto”. 

Organizację festynu Zarząd Powiatu Rawskiego  powierzył Stowarzyszeniu „Uniwersytet 

Trzeciego Wieku”. Festyn połączony został z obchodami 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Z 

okazji tych rocznic, wspólnie z Miastem Rawa Mazowiecka i Gminą Rawa Mazowiecka 

zorganizowano na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich obchody uroczystości. 

Stowarzyszenie przy współpracy 21 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu 

powiatu rawskiego zorganizowało imprezę. W ramach tego projektu : 

1) przeprowadzono IV Bieg Flagi i Konstytucji na dwóch dystansach: 1500 m ( symboliczny) 

i 3 km. Na dystansie symbolicznym startowały 154 osoby , zaś w biegu głównym 97 

zawodników, 

2) przeprowadzono „Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Rawskiego”, w których wzięło 

udział 24 uczestników w kategorii Junior i 27 w kategorii Senior, łącznie 51 uczestników, 

3) przeprowadzono piknik historyczny składający się z cyklu imprez o charakterze 

artystyczno–muzycznym. Zorganizowano różne wystawy.  13 stoisk promowało organizacje 

pozarządowe, które uczestniczyły w festynie. Na scenie występowały zespoły i grupy 

artystyczne z naszego powiatu. Zorganizowane imprezy dostępne były dla wszystkich 

mieszkańców. 

 Na organizację festynu z budżetu powiatu wydatkowano 5000 zł., koszt własny 

organizatorów imprezy to kwota 1500 zł.  

2. W rocznym Programie na 2016 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. Powiat  

ponosi koszty utrzymania pomieszczeń przy ul. Niepodległości 8, w których odbywa się 

rehabilitacja  dzieci z terenu powiatu. Stowarzyszenie zatrudnienia 2 rehabilitantów, którzy w 

roku 2016 rehabilitowali  40 dzieci niepełnosprawnych. 

Po raz pierwszy w 2016 roku realizowano w powiecie rawskim program udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej. Projekt realizowany był w dwu punktach w Rawie 

Mazowieckiej i w Białej Rawskiej. W Białej Rawskiej pomoc prawną  udzielała Fundacja 

Honeste Vievere z Warszawy. Z programu skorzystało 430 mieszkańców powiatu w tym 151 

porad udzieliła Fundacja. 

 

Ustalone wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Rocznego Programu współpracy powiatu z 

organizacjami pozarządowymi 

1)liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 3, 

2)liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – 4 

w tym ilość organizacji - 4 

3)liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego – 3  

w tym ilość organizacji – 3 

4)liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy, w tym liczba organizacji - 0 

5)liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn zależnych 

od organizacji - 0 

6)beneficjenci zrealizowanych zadań (wielkość grupy odbiorców); 

- nieodpłatna pomoc prawna 430 osób 

- Integracyjna impreza „Wszystkie dzieci nasze są”-700 osób 

- „Radosne Święto” 1500 osób  

7)wielkość własnego wkładu finansowego i pozafinansowego organizacji w realizację zadań 

publicznych; 

- wkład organizacji w„ Radosne Święto”  -1.500 zł,  

- na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pozyskano środki finansowe z budżetu 

Gmin powiatu rawskiego, 



- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 7.560 zł 

 

 

- wkład pozafinasowy organizacji pozarządowych to praca woluntariuszy, koszty 

przygotowania posiłków, pieczenia ciast, przejazdu samochodem na teren Zamku, opłaty za 

energię i wodę, 

8)wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach; 

- wkład powiatu 18.000 zł, 

- nieodpłatne użyczenie lokalu przez powiat na rehabilitację dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnej, 

- pomoc pracowników Starostwa w organizacji imprez, 

9) liczba ofert wspólnych złożonych przez organizacje; 

- „Radosne Święto” realizowało 21 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.  


