
Rawa Mazowiecka 31.01.2020 
 
 
 
Zd.1431.1.2020 

 
 
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej  
( Dz.U.z 2019 poz.1429) w odpowiedzi na Pana Pismo przekazuję informację, których 
dotyczyło zapytanie. 
 

1. W rocznym  programie 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 2020 na 
realizację jednego z zadań priorytetowych   

       ,,W zakresie  wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej „ zabezpieczono środki w 
budżecie w wysokości 106.000.00 zł. 

 
2. W wyniku postępowania konkursowego wsparcie otrzymały następujące kluby: 
-Gminno- Ludowy  Klub Sportowy  z siedzibą w Wołuczy 46,96-200 Rawa   
Mazowiecka  - kwota wsparcia realizacji zadania  38.000,00 zł. 
-Gminno -Ludowy  Klub Sportowy ,,SOBPOL” z siedzibą w Konopnicy 46a, 96-200 
Rawa  Mazowiecka - kwota wsparcia realizacji zadania  19.000,00 zł. 
-Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ,, Boguszyce” z siedzibą w Garłowie 12, 96-200 
Rawa  Mazowiecka- kwota wsparcia realizacji zadania  17.000,00 zł. 
- Ludowy  Klub Sportowy ,,Start” Pukinin z siedzibą w Pukininie 60, 96-200 Rawa  
  Mazowiecka- kwota wsparcia realizacji zadania  16.000,00 zł.  
- Gminnym  Klubem Sportowy ,,Korona” Stary Dwór z siedzibą w Byszewicach 34B, 
96-200 Rawa Mazowiecka- kwota wsparcia realizacji zadania  16.00,000 zł. 

 
3. Kluby korzystają z 2 boisk gminnych w miejscowościach Konopnica i Wołucza, 

orlika w Pukininie oraz z sal sportowych przy szkołach, dla których organem 
założycielskim jest Gmina Rawa Mazowiecka. Nie posiadamy innych hal sportowych 
poza tymi przy szkołach . Kluby sportowe korzystają z nich nieodpłatnie. 
 

5. W ofercie składanej w postępowaniu konkursowym kluby korzystające z boisk 
sportowych uwzględniają  bieżący koszt konserwacji boisk ( wapno do linii, paliwo do 
kosiarki itp.) 
 

6. Gmina nie udostępnia boisk sportowych w celach komercyjnych. Szkoły nie 
udostępniają hal sportowych w celach komercyjnych. Gmina nie posiada  cennika 
wynajmu tych obiektów. 

 
 
                                                                                                                  Informacji udzieliła 

Irmina Grzywka -inspektor 
                                                                                                                          

 
 


