Sprawozdanie
z realizacji Rocznego Programu Współpracy
Powiatu Rawskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w 2017 roku
Rada Powiatu Rawskiego Uchwałą Nr XXI/116/2016 z dnia 18 listopada 2016 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 2017. Program 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 także w
doradztwie prawnym. Współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi o charakterze
niefinansowym odbywała się także w zakresie:
- realizacji imprez wpisanych do Powiatowego Kalendarza Imprez Kulturalnych i
Sportowych:
1) Obchody Święta Konstytucji 3-go Maja – Powiatowa Rada Pożytku Publicznego –
dofinansowanie 5.000 zł.,
2) Święto Ludowo – Strażackie – Zarząd Powiatowy ZOSP w Rawie Mazowieckiej –
dofinansowanie 3.000 zł.,
3) Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej – Zarząd Powiatowy ZOSP w Rawie
Mazowieckiej – dofinansowanie 1.000 zł.,
4) Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Rawskiego – Powiatowe Zrzeszenie LZS –
dofinansowanie 4.800 zł.,
5) Zawody Strzeleckie z Okazji Święta Niepodległości o Puchar Starosty Rawskiego –
Liga Obrony Kraju – dofinansowanie – 463 zł.,
6) Zawody wędkarskie „Grand Prix” – Polski Związek Wędkarski koło „Rawka” w
Rawie Mazowieckiej – dofinansowanie 800 zł.
- realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu
W roku 2017 odbyło się łącznie 85 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 60 imprez sportowych w tym: 42 powiatowe, 15 rejonowych
i 3 finały wojewódzkich (tenis stołowy chłopców Gimnazjów – Biała Rawska, tenis stołowy
chłopców Szkół Podstawowych – Rawa Mazowiecka, tenis stołowy dziewcząt Szkół
Ponadgimnazjalnych – Rawa Mazowiecka ). W ramach Zrzeszenia LZS odbyło się 25
imprez sportowych w tym 24 powiatowe i 1 finał wojewódzki piłka nożna „Piłkarska Kadra
Czeka Dziewcząt (Regnów 17.05.2017r.)
Poza kalendarzami imprez LZS i SZS odbyły się: Zawody strzeleckie o „Puchar Starosty
Rawskiego” z okazji Święta Niepodległości, zawody wędkarskie o „Puchar Starosty
Rawskiego”, Mistrzostwa Polski SZS Szkół Podstawowych w tenisie stołowym dziewcząt i
chłopców (Rawa Mazowiecka 26-27.05.2017r), Mistrzostwa Polski SZS Szkół
Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców (Rawa Mazowiecka 8-9.06.
2017r.) oraz Powiatowa Spartakiada Władz Samorządowych w strzelaniu (Podlas 18.05.2017r.).

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, piłek ręcznych i koszykowych, zakup kompresora do piłek, wynajem obiektów
sportowych, ryczałty sędziowskie na zawodach, zakupiono także getry dla sportowców.
Na powyższe zakupy i opłaty wydatkowano 29.995 zł., między innymi na:
15.800 zł - ryczałty sędziowskie na zawodach
4.390 zł - zakup sprzętu sportowego i nagród dla uczestników
4.760 zł - zakup pucharów, medali, dyplomów, statuetek
2.230 zł - koszty wynajmu obiektów sportowych
345 zł - zabezpieczenie przejazdów, wynajem autokaru
237 zł - zakup napoi chłodzących,
1.152 zł - zabezpieczenie opieki medycznej, w tym karetka pogotowia
480 zł - ochrona zawodów sportowych
600 zł - składki członkowskie do Wojewódzkich LZS i SZS
- z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych , ochrony i promocji zdrowia
W 2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kontynuowało wieloletnią już
współpracę z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. Są to: Stowarzyszenie
Rodzin Wielodzietnych, Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych
„Dobro Dzieci”, Koło Terenowe Polskiego Związku Niewidomych, Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Oddziały Terenowe), Stowarzyszenie Hospicjum, Koło
Powiatowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju
Ziemi Rawskiej, Rawskie Stowarzyszenie Amazonek, Polski Czerwony Krzyż, RawskoBialska Spółdzielnia Socjalna „Nadziei i Praca”, Stowarzyszenie „Nowe Życie”,
Stowarzyszenie Autyzm – Ktoś Zaczarował Mój Świat, Fundacja „Obudźmy Nadzieję”.
Współpraca ta polega na działaniach informacyjnych skierowanych do ww. Stowarzyszeń,
wsparciu technicznym, lokalowym jak i finansowym.
Przedstawiciele Stowarzyszenia Hospicjum oraz Stowarzyszenia „Dobro Dzieci” są
członkami Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Biorą udział w
opiniowaniu podziału środków finansowych PFRON przeznaczonych na realizację zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w danym roku oraz
sposobu ich wydatkowania poprzez określenie procentowego poziomu dofinansowania
osobom niepełnosprawnych poszczególnych zadań czy też ewentualnego obniżenia tych
dofinansowań..
Ze środków Powiatu utrzymywane są pomieszczenia, w których prowadzona jest rehabilitacja
dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu, prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców
i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”. Polskie Towarzystwo Walki z
Kalectwem otrzymało w roku 2017 wsparcie finansowe w wysokości 1.000,00 zł.
Powiat rawski zapewnia także lokal, w którym znajduje się siedziba Stowarzyszenia „Nowe
Życie”. Powiat nieodpłatnie udostępnia sale konferencyjną na comiesięczne spotkania
Stowarzyszeniu Amazonek. Powiatowe Centrum pomagało ww. Stowarzyszeniu w pracach
organizacyjnych spotkania integracyjnego „Październik miesiącem chorych na raka”.
Współpraca o charakterze finansowym
W roku 2017 r. Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej otrzymało środki na
prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości – 622.067,00 ( z czego 559.860,00 zł
to środki PFRON , 62.207,00 zł to środki własne powiatu)

Ze środków Powiatu utrzymywane są pomieszczenia, w których prowadzona jest rehabilitacja
dla dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu prowadzona przez Stowarzyszenie Rodziców i
Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci”. Środki na rehabilitację pozyskano na
organizowanym przez powiat balu charytatywnym.
Po raz drugi w 2017 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 udzielało Stowarzyszenia „Obudźmy Nadzieję”
z Rawy Mazowieckiej . Z programu skorzystało 602 mieszkańców powiatu w tym 288 porad
udzieliło Stowarzyszenie.
Ustalone wskaźniki niezbędne do oceny realizacji Rocznego Programu współpracy powiatu z
organizacjami pozarządowymi
1)liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 2,
2)liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – 7
w tym ilość organizacji - 7
3)liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego – 2
w tym ilość organizacji – 2
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 - 602 osoby
- 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 własny „Radosne Święto”- 5.000 zł
- wkład organizacji „ Radosne Święto” -1.500 zł,
- na rehabilitację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej pozyskano środki finansowe z budżetu
Gmin powiatu rawskiego oraz zorganizowanego balu charytatywnego
- udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej- 0 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 na rehabilitację środki pozyskano na balu charytatywnym,
- 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 16 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

