
Sprawozdanie 
z realizacji Rocznego Programu Współpracy 

Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku 

 
Rada Powiatu Rawskiego Uchwałą Nr XXI/150/2012 z dnia 30 listopada 2012 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 2013.  

Program na 2013 rok zakładał współpracę z organizacjami pozarządowymi o 
charakterze niefinansowym.  
 

Współpraca o charakterze niefinansowym polegała na udzielaniu przez powiat 
wsparcia dla organizacji w formie  bezpłatnego udostępniania sal 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:  
 
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu powiat współpracował z Powiatowym 
Szkolnym Związkiem Sportowym i Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów 
Sportowych. W ramach tych działań realizowany był Kalendarz Imprez Sportowych:  
 
- ze Szkolnym Związkiem Sportowym organizowano 69 imprez sportowych w tym: 43 
powiatowe, 23 rejonowe i 3 finały wojewódzkie (mini piłka siatkowa dziewcząt, tenis 
stołowy dziewcząt i chłopców gimnazjów). 
- z Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych zorganizowano 32 imprezy sportowe w 
tym: 27 powiatowych, 2 międzypowiatowe i 3 finały wojewódzkie (Mała Piłkarska Kadra 
Czeka Dziewcząt, spartakiada władz samorządowych województwa łódzkiego w tenisie 
stołowym i drużynowe mistrzostwa LZS województwa łódzkiego w tenisie stołowym open 
kobiet i mężczyzn). 
 
Powiat rawski sfinansował zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród, tabliczek                          
na puchary, statuetek, napoje chłodzące, ochronę zawodów sportowych. Zabezpieczył opiekę 
medyczną na zawodach, zakupił banery reklamowe, zakupił piłki do piłki nożnej, siatkowej i                       
koszykowej, dofinansował letnie obozy sportowe, zapłacił za wynajem obiektów sportowych, 
zapłacił za ryczałty sędziowskie oraz przejazdy  na zawody. Na powyższe zakupy i opłaty 
wydatkowano 55.820 zł między innymi na: 
22840 zł – ryczałty sędziowskie na zawodach 
8200 zł   -  koszty wynajmu obiektów sportowych 
7240zł  -  zakup pucharów, medali, dyplomów, statuetek 
  520 zł -  zabezpieczenie opieki medycznej – karetka pogotowia 
8920 zł  -  zakup sprzętu sportowego  i  nagród dla uczestników 
2400  zł -  zabezpieczenie przejazdu, wynajem autokarów  MUKS „Juvenia” Rawa 
Mazowiecka  i UKS „Sokół”  Regnów 
3900 zł  -  zakwaterowanie i wyżywienie, zakup napoi chłodzących    
  340 zł  -  ochrona zawodów sportowych 
 
- ochrony dóbr kultury i tradycji  
Na realizację Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i Sportowych wydatkowano z 
budżetu powiatu 33.000 zł, m. in. na: Koncert Kolęd w Kościele Parafialnym p.w. 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Regnowie, Koncert w Sanktuarium pw. św. 



Maksymiliana Marii Kolbego w Szczukach upamiętniający bł. Jana Pawła II, językowe 
konkursy powiatowe, konkursy recytatorskie, poetyckie, plastyczne, poezji, VIII Powiatowy 
Przegląd Małych Form Artystycznych, VI Festiwal Gimnazjalny pod hasłem „Kocham moją 
Ojczyznę”, Festiwal Miniatur Teatralnych, festyny, szkolny dzień informatyka, wystawy, 
turnieje sportowe, spotkania kapel i zespołów ludowych, X Turniej piłki siatkowej kadetów o 
puchar Przewodniczącej Rady Powiatu Rawskiego, XV Turniej piłki siatkowej juniorek o 
puchar Starosty Rawskiego, zawody strzeleckie z okazji Święta Niepodległości o puchar 
Starosty Rawskiego, Policyjna Akademia Bezpieczeństwa – IX konkurs sprawności fizycznej 
i wiedzy o bezpieczeństwie.  
 
W 222. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbył się festyn pt. Radosne Święto”. 
Organizacje festynu Zarząd Powiatu powierzył Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku 
oraz organizacjom pozarządowym z terenu powiatu rawskiego. Impreza zorganizowana 
została na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej. Na scenie 
występowały zespoły i grupy artystyczne z naszego powiatu. Na zorganizowanie festynu z 
budżetu powiatu wydatkowano 3500 zł. 
 
20 czerwca 2013 roku z okazji 550.rocznicy utworzenia województwa rawskiego odbyło się 
spotkanie z naukowcami z Instytutu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Dr Kazimierz 
Pacuski wygłosił okolicznościowy referat. Spotkanie przygotowało Stowarzyszenie 
Wychowanków i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej wraz z 
pracownikami Starostwa. Udział finansowy powiatu w tej uroczystości 700 zł. 
 
4 października 2013 roku  odbyły się uroczystości poświecone 150. Rocznicy Wybuchu 
Powstania Styczniowego. Uroczystości przygotował Zarząd Powiatu wraz ze 
Stowarzyszeniem Wychowanków i Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Rawie 
Mazowieckiej. Konferencja i dyskusja poprzedziła otwarcie wystawy pt. Legenda Powstania 
Styczniowego oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Udział finansowy powiatu w tych 
uroczystościach wyniósł 500 zł. Wystawę obejrzeli mieszkańcy a szczególnie uczniowie szkół  
z Rawy Mazowieckiej i terenu powiatu. 
 
-  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 2013 r zgodnie z  umową zawartą z Samorządowym 
Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Rawskiej, który jest organizatorem Warsztatu, 
przeznaczono na ten cel kwotę 57.540,00 zł. Powiat rawski jest członkiem Stowarzyszenia. 



 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej w 2013 r. realizowało  
projekt „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powiecie rawskim”, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego   w ramach Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 
7.1.2  „Rozwój  i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy 
rodzinie”. Ponieważ beneficjentami projektu miały być między innymi osoby 
niepełnosprawne chore na cukrzycę (12 osób) oraz osoby niepełnosprawne z chorobą 
nowotworową( 6 osób) podczas naboru uczestników projektu nawiązano współpracę między 
innymi z Rawskim Stowarzyszeniem Amazonek oraz  Kołem Powiatowym Polskiego 
Stowarzyszenia Diabetyków. Wymienione organizacje pozarządowe pomogły  
rozpropagować  informacje o projekcie oraz o naborze chętnych do udziału   w projekcie. 
Ostatecznie łącznie 18 osób niepełnosprawnych z chorobą nowotworową oraz chorych na 
cukrzycę otrzymało w ramach wyżej wymienionego projektu wparcie w postaci udziału  w:  
turnusie rehabilitacyjnym, wyjazdowych warsztatach psychologiczno – integracyjnych, 
indywidualnej terapii psychologicznej, gimnastyce na basenie, spotkaniach z dietetykiem i 
lekarzem onkologiem,  3 spektaklach teatralnych. Całkowita wartość projektu realizowanego 
w 2013 r.  to kwota   197.696,67 zł., z tego środki UE – 176.938,52 zł., środki własne Powiatu  
-  20.758,15 zł. 

 Fundacja „Obudźmy Nadzieję” była współorganizatorem  XI imprezy integracyjnej   
pod  hasłem „Wszystkie dzieci nasze są” , która odbyła się  w dniu    22 września  2013 r. w 
Rawie Mazowieckiej. Głównymi organizatorami imprezy byli: Starosta Rawski oraz 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej. W imprezie jak co roku 
wzięły licznie udział całe rodziny, uczestniczyło w niej około 1000 osób. 
 

 

. 
 
 

 
 


