
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

ogłoszonego przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka na wsparcie realizacji zadania publicznego 
z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku objętego Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

Otwarcie ofert nastąpiło zgodnie z ogłoszeniem w dniu 21.12.2022 o godzinie 10?0.
Otwarcia dokonała Komisja powołana Zarządzenie Nr 97.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 

z dnia 28.11.2022r. w składzie:

1. Pani Anna Jakubiak
2. Pani Małgorzata Dudek
3. Pani Iwona Gierach
4 Pani Agnieszka Mrówczyńska
5. Pani Irmina Grzywka

- przewodnicząca komisji,
- zastępca przewodniczącej komisji,
- członek komisji,
- członek komisji
- członek komisji

I .Rodzaj zadania:
W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

1. Tytuł zadania publicznego
Pomoc rodzinom z terenu Gminy Rawa Mazowiecka 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).

Na realizację zadania zabezpieczono środki w budżecie w wysokości 12.000,00zł
Na realizację tego zadania wpłynęła jedna oferta.

Nazwa oferenta Liczba punktów Wnioskowana kwota 
dotacji

Przyznana kwota dotacji

Rawskie 
Stowarzyszenie 
Abstynenckiego „ 
SZANSA” z siedzibą 
w Rawie 
Mazowieckiej przy 
ul. Tomaszowska 10J

85 12 000,00 12 000,00

2. Tytuł zadania publicznego
Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.

Realizowana w szczególności w formie:
- udzielanie pomocy terapeutycznej, psychologicznej, prawnej, pomoc w pisaniu pism 

procesowych,
- doradztwo prawne oraz przygotowanie klienta do współpracy z organami ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości,
- prowadzenie spotkań indywidualnych i grupy wsparcia, spotkań integracyjnych.
Na realizację zadania przeznacza się kwotę 8.000,00zł

Na realizację tego zadania wpłynęła jedna oferta.



Nazwa oferenta Liczba punktów Wnioskowana kwota
dotacji

Przyznana kwota dotacji

Stowarzyszenie 
Nowe Życie w 
Rawie z siedzibą 
w Rawie 
Mazowieckiej 
przy ul. Tadeusza 
Kościuszki 5

74
8 000,00 8 000,00

Rawa Mazowiecka 2022.12.22

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

khna Jakubiak


