
Rawa Mazowiecka kwiecień 2016 

 

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014r.  poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy Rawa 
Mazowiecka  przedstawia   

„Sprawozdanie z realizacji,, Programu Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z 
Organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015”. 

I. Wprowadzenie. 

       Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 zpóżn.zm.) nakłada na organy administracji 
publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy (rozumianymi w tym sprawozdaniu jako „organizacje 
pozarządowe”). Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5 ust. 3, na mocy którego na 
organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania 
rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 
        Uchwałą Nr  XLVI/262/10 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 
2010r  przyjęto szczegółowy sposób konsultacji z radami pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 (ustawa z dnia 24 
kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)  projektów aktów 
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W 
związku z tym, że na terenie gminy, nie działa rada pożytku publicznego, przedstawiciele  
organizacji pozarządowych uczestniczyli w procesie konsultacji społecznych, treści 
proponowanego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ogłoszenie  
o spotkaniu, wyznaczonym na dzień  05 listopada 2014r było ogólnie dostępne  w BIP, na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka i na tablicy ogłoszeń w urzędzie. Na 
spotkaniu pracownik Urzędu Gminy Irmina Grzywka przedstawiły projekt programu 
współpracy  przedstawicielom  organizacji przybyłych na spotkanie, na bieżąco omawiając 
poszczególne elementy . Projekt zdobył akceptację przedstawicieli środowisk przybyłych na 
spotkanie w proponowanej formie, nie wniesiono do niego poprawek. 
         W dniu  14 listopada 2014r  Rada Gminy Rawa Mazowiecka podjęła Uchwałę Nr 
XLIV/234/14  w sprawie programu współpracy Gminy Rawa Mazowiecka 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( zwanego 
dalej programem współpracy). 

Realizacja Programu pozwoliła na szeroko rozumianą promocję aktywności lokalnej 
społeczności i wielu jej liderów. Podstawową formą współpracy było różnorodne wspieranie 
tej działalności, w formie finansowej i niefinansowej. Współpraca ta odbywała się przede 



wszystkim na zasadach pomocniczości, suwerenności , partnerstwa, efektywności, uczciwej 
konkurencji oraz jawności. Strategicznym celem ww. uchwał jest  polepszenie jakości życia 
mieszkańców Gminy poprzez efektywną współpracę samorządu terytorialnego  
i organizacji pozarządowych. Realizacja programu odbywa się przy udziale organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego  i o wolontariacie, prowadzących działalność na terenie Gminy Rawa 
Mazowiecka bądź też na rzecz jej mieszkańców. 
 

II. Formy współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Program współpracy podaje katalog   form współpracy  Gminy  Rawa Mazowiecka  
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

W programie współpracy wyznaczono  4 podstawowe priorytety:                                                           
1.W zakresie  kultury fizycznej ,turystyki i krajoznawstwa.                                                                                 
2. W zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 
3. W zakresie kultury i sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
4. W zakresie ekologii i ochrony  zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
     Powyższe priorytety brane były pod uwagę przy ogłaszaniu konkursów na wsparcie 
realizacji zadań publicznych. 

 
 

Dane na temat organizacji, które pozyskały w konkursach środki finansowe na wsparcie realizacji 
zadań przedstawia tabela poniższa. 

LP Nazwa zadania Nazwa organizacji Wysokość 
środków  
przekazana w 
konkursie 

Wysokość środków 
zaangażowanych przez 
organizację 

1 Pomoc rodzinom  w których 
występuje problem 
alkoholowy realizowana w 
szczególności w formie: 
-terapii dla osób 
uzależnionych (warsztaty, 
grupy terapeutyczne,  
maratony trzeźwościowe, 
szkolenia) 
-terapii dla osób 
współuzależnionych (grupy 
wsparcia, grupy 
terapeutyczne, spotkania 
integracyjne) 

 

Rawskiego 
Stowarzyszenia 
Abstynencyjnego 
,,SZANSA” 
  96-200 Rawa 
Mazowiecka ul. 
Tomaszowska 10J  
 

3.000 zł Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi 
sumę kwot dotacji, 
środków finansowych 
własnych, środków 
finansowych z innych 
źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym 
świadczeń wolontariuszy 
i pracy społecznej 
członków), wynosi  
77,494,36, 



Pomoc ofiarom przemocy w 
rodzinie realizowana w 
szczególności w formie: 
-udzielanie pomocy 
terapeutycznej, 
psychologicznej, prawnej- w 
tym udział w sprawach 
karnych jako przedstawiciel 
organizacji społecznych , 
-pomoc w pisaniu pism 
procesowych, doradztwo 
prawne oraz przygotowanie 
klienta do współpracy z 
organami ścigania i wymiaru 
sprawiedliwości, 
-interwencje domowe w celu 
powstrzymania przemocy i 
nawiązania kontaktu z 
rodziną 

 

Stowarzyszenia 
,,Pogotowie 
Rodzinne” im. 
Jolanty Fadecki 
 96-200 Rawa 
Mazowiecka ul. 
Kościuszki 5/21 
 

5.000 zł Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi 
sumę kwot dotacji, 
środków finansowych 
własnych, środków 
finansowych z innych 
źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym 
świadczeń wolontariuszy 
i pracy społecznej 
członków), wynosi  
5,943,00 

2 Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród  
młodzieży i dorosłych z 
terenu sołectwa Wołucza i 
okolice, poprzez  
prowadzenie  działalności  
szkoleniowej, udział w 
zawodach i rozgrywkach, w 
dyscyplinie piłki nożnej, 

Gminno-Ludowy 
Klub Sportowy w 
Wołuczy 

21.000 zł Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi 
sumę kwot dotacji, 
środków finansowych 
własnych, środków 
finansowych z innych 
źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym 
świadczeń wolontariuszy 
i pracy społecznej 
członków), wynosi  
23,300,00 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej  i sportu wśród 
młodzieży i dorosłych z 
terenu  sołectwa Konopnica i 
okolice, poprzez prowadzenie 
działalności  szkoleniowej, 
udział w zawodach 
 i rozgrywkach, w dyscyplinie 
piłki nożnej, 

Ludowy Klub 
Sportowy ,, 
Sobpol” Konopnica 
 
 

21.000zł.  Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi 
sumę kwot dotacji, 
środków finansowych 
własnych, środków 
finansowych z innych 
źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym 
świadczeń wolontariuszy 
i pracy społecznej 
członków), wynosi  
23,300,00 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród 
młodzieży i dorosłych z 
terenu sołectwa Pukinin i 
okolice, poprzez prowadzenie 
działalności szkoleniowej, 
udział w zawodach i 
rozgrywkach, w dyscyplinie 
piłki nożnej, 

Ludowy Klub 
Sportowy ,,Start” 
Pukinin 

16,000 zł  Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi 
sumę kwot dotacji, 
środków finansowych 
własnych, środków 
finansowych z innych 
źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym 
świadczeń wolontariuszy 
i pracy społecznej 
członków), wynosi  



18,000,00 
Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród 
młodzieży i dorosłych z 
terenu sołectwa Boguszyce i 
okolice, poprzez prowadzenie 
działalności szkoleniowej, 
udział w zawodach i 
rozgrywkach, w dyscyplinie 
piłki nożnej 

Ludowy Klub 
Sportowy ,,All-
Stars” Boguszyce 

16.000 zł Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi 
sumę kwot dotacji, 
środków finansowych 
własnych, środków 
finansowych z innych 
źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym 
świadczeń wolontariuszy 
i pracy społecznej 
członków), wynosi  
17,400,00 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży z terenu 
sołectwa Boguszyce 
 i okolice, poprzez 
prowadzenie działalności 
szkoleniowej, udział w 
zawodach i rozgrywkach,  w 
lekko atletyce 

Ludowo 
Uczniowski Klub 
Sportowy 
,,BOGUSZYCE” 

15.000 zł  Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi 
sumę kwot dotacji, 
środków finansowych 
własnych, środków 
finansowych z innych 
źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym 
świadczeń wolontariuszy 
i pracy społecznej 
członków), wynosi  
18,900,00 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród 
młodzieży i dorosłych z 
terenu sołectwa Stary Dwór i 
okolice, poprzez prowadzenie 
działalności szkoleniowej, 
udział w zawodach i 
rozgrywkach, w dyscyplinie 
piłki nożnej 

Gminny Klub 
Sportowy 
,,Korona” Stary 
Dwór 

16.000 zł Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi 
sumę kwot dotacji, 
środków finansowych 
własnych, środków 
finansowych z innych 
źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym 
świadczeń wolontariuszy 
i pracy społecznej 
członków), wynosi  
17,800,00 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród 
dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Rawa Mazowiecka, 
poprzez prowadzenie 
działalności szkoleniowej, 
udział w zawodach i 
pokazach,  w  judo 
 
 
 
 
 
 

Uczniowskiego 
Klubu Sportowego 
,, JUDO-RAWA 

7.000 zł Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi 
sumę kwot dotacji, 
środków finansowych 
własnych, środków 
finansowych z innych 
źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym 
świadczeń wolontariuszy 
i pracy społecznej 
członków), wynosi  
46,150,00 

3 Zorganizowanie na terenie 
Gminy Rawa Mazowiecka 
imprezy kulturalnej o zasięgu 
ponadlokalnym promującej  

Stowarzyszenie 
INFAS 

5.000 zł Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi 
sumę kwot dotacji, 
środków finansowych 



dziedzictwo kulturowe wśród 
dzieci i młodzieży w trakcie 
dożynek powiatowych  w 
Boguszycach.  
Przewidywana liczba 
odbiorców 150. 
 

własnych, środków 
finansowych z innych 
źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym 
świadczeń wolontariuszy 
i pracy społecznej 
członków), wynosi   
5600,00 

4 Zapewnieniu opieki 
bezdomnym zwierzętom 
odłowionym z terenu Gminy 
Rawa  Mazowiecka przed 
dniem zawarcia umowy, jak i 
w trakcie obowiązywania 
umowy  polegającej w 
szczególności na: 
a) przyjęciu psów do 
schroniska polegające  w 
szczególności na 
szczepieniach, obligatoryjnej 
kastracji lub sterylizacji, 
znakowaniu odłowionych 
zwierząt (chipowaniu); 

b) wyżywieniu; 
c) opiece 
weterynaryjnej, w tym w 
szczególności: badaniach, 
leczeniu, usypianiu ślepych 
miotów. Zabiegi na 
zwierzętach, w tym usypianie 
ślepych miotów powinny być 
przeprowadzone w sposób 
humanitarny, polegający na 
zadawaniu przy tym 
minimum cierpienia 
fizycznego i psychicznego; 
2) Poszukiwaniu  
nowych właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt.,  
3) Przejęciu 

przebywających w Schronisku 
dla zwierząt w Boguszycach 
Małych 25 gmina Rawa 
Mazowiecka zwierząt 

Fundacja Ostatnia 
Szansa 

90.000 zł Całkowity koszt zadania 
publicznego stanowi 
sumę kwot dotacji, 
środków finansowych 
własnych, środków 
finansowych z innych 
źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym 
świadczeń wolontariuszy 
i pracy społecznej 
członków), wynosi   
120,000,00 

 

 

Gmina udzielała również dotacje dla organizacji pozarządowych na podstawie odrębnych 
przepisów.                                                                                                                                          
Poniżej wymienione stowarzyszenia otrzymują dotację na prowadzenie innych form 
wychowania przedszkolnego na podstawie art. 90 ust. 2d z dnia 7 września 1991 roku 
 o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 roku. , poz. 2156 z późn. zm.). 



 STOWARZYSZENIE INFANS                                                                                                                             
Garłów 12 96-200 Rawa Mazowiecka                                                                                                           
Prowadzi Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Boguszycach                                          
STOWARZYSZENIE ,, Bądźmy Razem”                                                                                                            
Kurzeszyn 12     96-200 Rawa Mazowiecka                                                                                                     
Prowadzi Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Kurzeszynie                                                -
STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ,,Mały Obywatel”                                                         
Konopnica 76 96-200 Rawa Mazowiecka                                                                                                   
Prowadzi Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Konopnicy                                                          
STOWARZYSZENIE ROZWOJU PUKININA I OKOLICY                                                                                      
Pukinin 31  96-200 Rawa Mazowiecka                                                                                                         
Prowadzi Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Pukininie    
STOWARZYSZENIE ISKIERKA 
Stara Wojska 30b 96-200 Rawa Mazowiecka   
Prowadzi Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Starej Wojskiej                                                       
   Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne mieszkańców gminy są jednym 
 z Beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Osi IV LEADER - Małe projekty, w  LGD „Kraina Rawki”, którego Gmina Rawa 
Mazowiecka jest członkiem. W roku 2015 z  z terenu naszej gminy dofinansowanie uzyskało 
5 wniosków po cztery w każdym naborze w terminach kwiecień i czerwiec. W ramach składki 
członkowskiej jaką Gmina wpłaciła w ramach stowarzyszeń. 

 

Lp. Wnioskodawca Kwota Otrzymana Tytuł operacji 
 

Nabór 1 
 

1 Julianów – Wieś Dębowa 2 000,00 „Przyrodnicze i kulinarne osobliwości 
wsi Julianów jako Wioski Dębowej 
połączone ze spotkaniem 
przedstawicieli innych wsi 
tematycznych” 

2 Stowarzyszenie 
Aktywności Lokalnej 

„Mały Obywatel” 

2 000,00 „Uroczyste otwarcie gminnego 
przedszkola przy Szkole Podstawowej 
w Konopnicy połączone z rodzinnym 
piknikiem integracyjnym” 

3 Zespół Ludowy 
„Linkowiacy” 

1 000,00 „Podtrzymywanie lokalnej tradycji i 
obyczajów poprzez zorganizowanie 
integracyjnej imprezy świętojańskiej” 

4 Koło Gospodyń z 
Żydomic 

1 000,00 „Wzrost aktywności mieszkańców 
Żydomic poprzez zorganizowanie 
pierwszego spotkania integracyjnego 
połączonego z konkursem 
kulinarnym” 

5 Koło Związku Dużych 
Rodzin Trzy Plus w 

Gminie Rawa 
Mazowiecka 

1 000,00  „Kolejką 3+ po Krainie Rawki” 



6 Obrzędowy Zespół 
Ludowy „Wilkowianie” 

1 000,00  „Organizacja jubileuszu 10-lecia 
majówki w Wilkowicach” 

7 Komitet Organizacyjny 
VII Rodzinnego Turnieju 

w Piłce Nożnej i 
Siatkowej o Puchar Ojca 

Przeora Klasztoru oo 
Pasjonistów w Rawie 

Mazowieckiej 

1 000,00  „Organizacja VII Rodzinnego 
Turnieju w Piłce Nożnej i Siatkowej o 
Puchar Ojca Przeora Klasztoru oo 
Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej” 

8 Zespół „Wspomnienie” 1 000,00  „Kultywowanie starych tradycji i 
zwyczajów poprzez zakup męskiego 
stroju ludowego” 

Nabór 2 
 

1   
Grupa muzyczno-
teatralna Quercus 
Melodica  
 

3 000,00 Uzupełnienie wyposażenia 
akustycznego, oświetlenia 
teatralnego i instrumentów 
muzycznych, niezbędnych do 
realizacji koncertów i spektakli 
muzycznych realizowanych przez 
grupę muzyczno-teatralną Quercus 
Melodica w świetle przygotowań do 
następnej edycji „Kolorów Polski” i 
koncertów muzyki filmowej w 
Boguszycach.”  

 

2 Koło Gospodyń 
Wiejskich w Wilkowicach  
 

3 000,00 „Organizacja uroczystości obchodów 
50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w 
Wilkowicach”  
 

3 Koło Gospodyń 
Wiejskich w Linkowie  
 

2 000,00 „Zakup wyposażenia zaplecza 
kuchennego świetlicy wiejskiej w 
Starej Rossosze”  
 

4 Stowarzyszenie „Cztery 
Dęby”  
 

1 000,00 „Cudeńka z dyni i jej koleżanek”  
 

5 Koło Gospodyń 
Wiejskich wsi Niwna i 
Pokrzywna  
 

1 000,00 „Reaktywacja Koła Gospodyń 
Wiejskich wsi Niwna i Pokrzywna – 
wyposażenie pomieszczenia 
socjalnego w siedzibie KGW”  
 

 
 

 

 

 

 

 



Współpraca pozafinansowa 

 
 
Kolejną formą współpracy wymienioną w Programie Współpracy jest.,, Udostępnianie 
organizacjom lokali na spotkania, szkolenia , konferencję.„                                                                                                                             
Wszystkie zainteresowane organizacje mogą korzystać( w miarę wolnych terminów) 
bezpłatnie z Sali konferencyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.                                             
Stowarzyszenia prowadzące punkty przedszkolne  działające na terenie Gminy Rawa 
Mazowiecka na podstawie trójstronnych porozumień korzystają bezpłatnie z pomieszczeń  
w budynkach szkół. Możliwość korzystania z budynków szkolnych ( po wcześniejszym 
uzgodnieniu z dyrektorami) mają wszystkie organizacje i stowarzyszenia działające na terenie 
Gminy Rawa Mazowiecka. Część zespołów ludowych ma swoje siedziby w budynkach 
zarządzanych przez gminę położonych w miejscowościach Boguszyce, Rossocha i   
Wilkowice. 

Pracownicy urzędu  udzielają (w miarę swoich możliwości) pomocy merytorycznej jak  
i organizacyjnej przy realizacji różnych przedsięwzięć np.. Przeglądów. 
  W ramach współpracy przedstawiciele gminy zapraszani są również na spotkania 
okolicznościowe tj. Wigilia, Wielkanoc, rocznice  itd. Wpływa to pozytywnie na zacieśnianie 
współpracy.  Spotkania w luźnej, przyjaznej atmosferze pozwalają również na lepsze, 
wzajemne poznanie się  sprecyzowanie  wzajemnych oczekiwań .                                                                       

 

III. Podsumowanie 

      W realizację zadań określonych w ,,Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka  
z Organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami , o których mowa w art.3 ust.3 ustawy 
 z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” 
zaangażowanych było bardzo dużo osób. W tym członkowie stowarzyszeń i organizacji. 
Największym wydarzeniem o charakterze ponadlokalnym, a wręcz wychodzącym poza teren 
naszego województwa jest ,,Spotkanie Zespołów i Kapel Ludowych na Majówce  
w Wilkowicach” mające na celu promowanie regionalnej kultury ludowej. Na przegląd 
zapraszane są zespoły ludowe z wielu zakątków kraju, po to, aby uświetnić to wydarzenie i by 
mieszkańcy mieli możliwość zapoznania się z kulturą ludową innych regionów.                                                    

          Współpraca samorządów z organizacjami pozarządowymi to temat od kilku lat 
zyskujący na wartości. Również w Gminie Rawa Mazowiecka staje się ona istotnym 
elementem polityki .  Cieszy nas powstawanie coraz to nowych, działających na tak wielu 
polach organizacji skupiających mieszkańców naszej gminy.  Dążymy do modelu gdzie 
organizacje pozarządowe będą  dużym wsparciem  dla  lokalnego samorządu.  

    

    



 

 

 

 

 


