
Rawa Mazowiecka marzec 2017 

 

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 2016”. 

 

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  28 listopada 2015r było ogólnie dostępne  w BIP, na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka i na tablicy ogłoszeń w urzędzie. 
Ogłoszenie ukazało się w dniu 02.10.2015 i informowano w nim o dwu sposobach konsultacji 
tj. drogą elektroniczna od 6-28 października na formularzach stanowiących załącznik do 
ogłoszenia i  o  spotkaniu. 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  27 listopada 2015r  Rada Gminy Rawa Mazowiecka podjęła Uchwałę Nr 
XIII/72/15  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 2016 
( 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  7 podstawowych priorytetów:                                                           
1.W zakresie  kultury fizycznej ,turystyki i krajoznawstwa.  
    Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 112.000.00 zł 
 2. W zakresie  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.  
     Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 8.000.00 zł 
3. W zakresie kultury i sztuki , ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  
     Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 10.000.00 zł 
4. W zakresie ekologii i ochrony  zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
     Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 90.000.00 zł 
5. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, polegające na podejmowaniu        
działań,  mających na celu poprawę zdrowia u osób niepełnosprawnych  
    Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 70.000.00zł  
6. W zakresie promocji i organizacji wolontariatu  
    Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 2.000.00 zł 
7.W zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości 
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 
     Na realizację zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 3.000.00 zł 
 

W sumie na realizację programu zabezpieczono w budżecie środki w  wysokości  
295.000.00 zł 
 

     Powyższe priorytety brane były pod uwagę przy ogłaszaniu konkursów na realizację 
zadań publicznych. Wszystkie konkursy były na wsparcie organizacji zadań w związku z 
czym przystępujące do nich organizację musiały wykazać środki finansowe z innych 
źródeł. 
 
 
 

 
 



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

 

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  
82,402,48, 

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  
5,730,00 

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  
19,500,00 

Upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród 
młodzieży i dorosłych z 
terenu sołectwa Stary Dwór i 
okolice, poprzez prowadzenie 

Gminny Klub 
Sportowy 
,,Korona” Stary 
Dwór 

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



działalności szkoleniowej, 
udział w zawodach i 
rozgrywkach, w dyscyplinie 
piłki nożnej 

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  
43,400,00 

3 Zorganizowanie na terenie 
Gminy Rawa Mazowiecka 
przedsięwzięcia plenerowego 
o charakterze ponadlokalnym 
w zakresie edukacji i oświaty 
dotyczącego zdrowego 
modelu wychowania  dzieci 
w wieku 0-6 lat połączonego 
z konferencją dla rodziców. 
Przewidywana liczba 
odbiorców  około 160-200 
osób 
        
 
 

Stowarzyszenie 
Aktywności MAŁY 
Obywatel z 
Konopnicy 

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   
6,000,00 

Zorganizowanie na terenie 
Gminy Rawa Mazowiecka 
przedsięwzięcia z zakresu 
dziedzictwa narodowego, 
polegającego na 
zorganizowaniu spotkania 
edukacyjnego na temat 
historii Grodziska w 
Kurzeszynie, połączonego z 
akcją oczyszczania i 
uporządkowania terenów w 
dolinie rzeki Rawki w 
sąsiedztwie Grodziska 

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 
Działania ,, Kraina 
Rawki” z siedzibą w 
miejscowości Stara 
Rossocha 1 

1.500 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    
10.745,00 

4 Zapewnieniu opieki 
bezdomnym zwierzętom 
odłowionym z terenu Gminy 
Rawa  Mazowiecka przed 
dniem zawarcia umowy, jak i 

Fundacja Ostatnia 
Szansa 

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



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 

finansowych z innych 
źródeł oraz wkładu 
osobowego (w tym 
świadczeń wolontariuszy 
i pracy społecznej 
członków), wynosi   
104,000,00 

5 Wykonywanie zabiegów 
rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych                 
   ( głównie dzieci) z terenu 
Gminy Rawa Mazowiecka 
poprzez zapewnienie 
zabiegów  
   w wymiarze  2 godzin 
tygodniowo dla każdej osoby 
korzystającej z rehabilitacji 
    ( szacunkowo dla 12-15 
osób). 
 

Stowarzyszenie 
Rodziców i 
Opiekunów Dzieci 
Niepełnosprawnych 
,, Dobro Dzieci” z 
siedzibą w Rawie 
Mazowieckiej 

40.000 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 
81,851,64 

Rehabilitacja i opieka nad 
osobami po udarach, 
wylewach, wypadkach 
komunikacyjnych głównie 
takimi, które nie mają 
możliwości dojechać do 
miejsca rehabilitacji.                                                                                                       
Osoby objęte rehabilitacją 
powinny mieć zapewnione 
minimum 4 godziny 
rehabilitacji tygodniowo . 

Fundacja,, 
Obudźmy 
Nadzieję” z 
siedzibą w Rawie 
Mazowieckiej 

30.000 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 



Szacunkowa liczba osób 6- 
10. Rehabilitacja winna być 
realizowana głównie w domu 
osoby nią objętej. 
 

40,708,00 

 

 Konkurs na realizację zadania z zakresu priorytetu 4 ogłaszano trzy krotnie gdyż na dwa 
pierwsze ogłoszenia oferty nie wpłynęły.  

Konkurs na realizację priorytetu  6 zmuszeni byliśmy unieważnić gdyż oferty złożone przez 2 
oferentów wpłynęły na nieobowiązujących drukach. W związku z tym, że zakładano, iż 
realizacja konkursu nastąpi w związku światowym dniem wolontariusza (w grudniu) konkurs 
nie był ogłaszany po raz kolejny, gdyż minąłby planowany czas realizacji. 

Nie ogłoszono konkursu, na zadania, które można by było realizować w ramach priorytetu 7.  

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. Również przedstawiciele organizacji 
pozarządowych uczestniczą w uroczystościach organizowanych przez gminę. 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 2016” 
zaangażowanych było bardzo dużo osób, w tym członkowie stowarzyszeń i organizacji. Od 
kilku lat w   odpowiedzi na  potrzeby mieszkańców  w programie ujmowane są koleje zadania 
co wiąże się  z zwiększaniem nakładów budżetowych na jego realizację .                                                                                                             



          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.  

 

 

 
 

 

 

 

 

    

    


