
 
Sprawozdanie 

z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2020 roku 
 
 

Rada Powiatu Rawskiego Uchwałą Nr XV/94/2019 z 28 listopada 2019 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 2020.  

Program zakładał współpracę niefinansową i finansową powiatu rawskiego 
z organizacjami pozarządowymi. 

I. 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 udzielano wsparcia w doradztwie prawnym.  

 
II. W 2020 r. współpraca powiatu z organizacjami pozarządowymi                                                        

o charakterze finansowym odbywała się  także w zakresie: 
 
- realizacji  imprez wpisanych do Powiatowego Kalendarza  Imprez Kulturalnych 
i Sportowych: 
 

1) Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej -  Zarząd Powiatowy ZOSP                     
w Rawie Mazowieckiej – dofinansowanie 1 500 zł., 

2) Konkurs „Talenty Krainy Rawki” – Koło Gospodyń Wiejskich w Garłowie 
– dofinansowanie 500 zł. 

3) Zawody wędkarskie o Puchar Wicestarosty – Koło Wędkarskie Złoty Karaś 
Biała Rawska - dofinansowanie 800 zł. 

4) Warsztaty Taneczne dla Młodzieży - Szkoła Tańca JAST – dofinansowanie 
5 000 zł.   

5) Turniej Tańca „Move Online” - Klub Tańca Sportowego SPORT DANCE 
– dofinansowanie 2 000. 
 

 
 



- realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu: 
 

W 2020 roku odbyło się łącznie 29 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  21  imprez sportowych w  tym: 17 powiatowych              
i  4 półfinały wojewódzkie.  
W  ramach  Zrzeszenia LZS  odbyło się 8 imprez sportowych w tym                             
8 powiatowych. 
Poza kalendarzami imprez  LZS  i  SZS  odbyły się zawody wędkarskie o Puchar 
Wicestarosty Rawskiego.  

Z dotacji zostało sfinansowane: zakup pucharów, medali, dyplomów, 
nagród rzeczowych , tabliczek na puchary, statuetek, napoje chłodzące, 
zabezpieczenie opieki medycznej na zawodach, zakup piłek nożnych, zakup 
rękawic bramkarskich, zakup getrów piłkarskich, wynajem obiektów sportowych, 
przewóz osób, ryczałty sędziowskie na zawodach, zakup sprzętu wędkarskiego, 
zakup piłeczek do tenisa stołowego oraz zostały zapłacone składki członkowskie 
do Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Łodzi i Wojewódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego. 
Na powyższe zakupy i opłaty wydatkowano 27 782,12 zł., między innymi na: 
  5 590  zł  -   ryczałty sędziowskie na zawodach 
  3 769  zł   -  zakup sprzętu sportowego i nagród dla uczestników 
  7 426  zł   -  zakup pucharów, medali, dyplomów, statuetek 
  4 745  zł   -  koszty wynajmu obiektów sportowych 
     450  zł   -  zabezpieczenie przejazdów, wynajem autokaru 
       69  zł   -  zakup artykułów żywnościowych 
     560  zł   -  zabezpieczenie opieki medycznej, w tym karetka pogotowia 
  2 000  zł   -  dofinansowanie MLUKS „Dwójka” Rawa Mazowiecka zakup 
piłeczek do tenisa stołowego 
      600  zł   -  składki członkowskie do Wojewódzkich LZS  i  SZS 
      365  zł   -  zakup leków do apteczki 
      208  zł   -  zakup i wymiana baterii  
   2 000  zł   -  zakup pucharów i medali (Turniej Tańca  „Move Online”) 
 
- współpracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z organizacjami 

pozarządowymi, stowarzyszeniami i fundacjami:              

 W 2020 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, 
Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja  i Praca”, Stowarzyszenie 
„Nowe Życie”, Stowarzyszenie Autyzm – Ktoś Zaczarował Mój Świat, Fundacja 
„Obudźmy Nadzieję”, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem, Związek 
Dużych Rodzin Trzy Plus.  

Współpraca ta polegała 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 
oni 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 niepełnosprawnym 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”. W 2020 r. Fundacja Obudźmy Nadzieję  
i Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet III Wieku realizowały w partnerstwie  
z Powiatem projekt „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego”.  

W roku 2020 r. Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej 
otrzymało środki na prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości  
– 797.067,00 ( z czego 717.360,00 zł to środki PFRON,  79.707,00 zł to środki 
własne powiatu).  

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych 
„Dobro Dzieci” otrzymało  kwotę 5.000,00 zł. Ze środków PFRON na 
prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach ogłoszonego przez 
Powiat otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego dotyczącego 
podejmowania działań mających na celu prowadzenie rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych realizowanego w formie wsparcia wraz z udzieleniem dotacji 
ze środków PFRON. Powiat zapewnia lokal, w którym znajduje się siedziba 
Stowarzyszenia „Nowe Życie”.  

Powiat nieodpłatnie udostępnia salę konferencyjną na comiesięczne 
spotkania Stowarzyszeniu Amazonek. Ponadto Rawskie Stowarzyszenie 
Amazonek otrzymało dofinansowanie ze środków PFRON w ramach zadania 
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych do 
wycieczki na trasie Toruń – Malbork-Gdańsk- Gdynia – Sopot. 

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”. W 2020 roku środki na rehabilitację  
w wysokości 5.000 zł przekazano z budżetu powiatu. Na powyższą usługę PCPR 
ogłosił  konkurs. 

 
III. Po raz piąty w 2020 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 „Obudźmy Nadzieję” z Rawy Mazowieckiej.  
W punkcie w Rawie Mazowieckiej udzielono 357 porad, w Białej Rawskiej 
(Fundacja „Obudźmy Nadzieję”) – 45. 

 
IV. Ze względu na sytuację pandemiczną w roku 2020 nie odbyły się m.in.: 

- piknik organizacji pozarządowych „Radosne Święto” w ramach obchodów 
Święta Konstytucji 3-go Maja. 
- konkurs pt” Najlepsza inicjatywa pozarządowa powiatu rawskiego  
w 2019 roku”; 
- impreza integracyjna dla dzieci „Wszystkie dzieci nasze są”; 
- Powiatowy Dzień Dziecka. 
 

V. Realizacja Rocznego Programu Współpracy Powiatu Rawskiego  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3  
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie przyczynia się do realizacji celu głównego jakim jest 
kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, 
poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami 
pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz 
wzmocnienia współpracy na rzecz realizacji ważnych celów społecznych. 
 
 
 
 


