
Uchwała Nr XLII/332/18
Rady Powiatu Rawickiego

z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji  „Programu współpracy Powiatu Rawickiego
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 (Dz. U. z 2016 
r., poz. 1817) na rok 2017”.

Na  podstawie  art.  12  pkt  11  ustawy  z  dnia  05  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1868 z poźn. zm.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), Rada 
Powiatu Rawickiego uchwala, co następuje:
 

§  1.  Przyjmuje  się sprawozdanie  z  realizacji  „Programu  współpracy  Powiatu  Rawickiego
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  (Dz.  U.  z  2016  r.,
poz. 1817) na rok 2017”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 

    (-) Ireneusz Młynek



Uzasadnienie
do Uchwały XLII/332/18 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24 maja 2018 r. 

Uchwała  została  wywołana  na  podstawie  art.  5a  ust.  3  ustawy  z  dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 450 z późn. zm.),

w  związku  z  koniecznością  przedłożenia  organowi  stanowiącemu  jednostki  samorządu 

terytorialnego oraz opublikowania w Biuletynie Informacji  Publicznej  przez organ wykonawczy 

jednostki  samorządu  terytorialnego  sprawozdania  z  realizacji  programu  współpracy  za  rok 

poprzedni, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku. 

       Naczelnik

Wydziału Oświaty, Promocji i Rozwoju

   Starostwa Powiatowego w Rawiczu

(-) Maria Wojtkowiak



Załącznik do Uchwały Nr XLII/332/18
Rady Powiatu Rawickiego

                                     z dnia 24 maja 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Rawickiego 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 

2017”.

§  1. Program  współpracy  na 2017 r.  Powiatu  Rawickiego  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  (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), przyjęty został 

Uchwałą Nr XXIII/181/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 24 listopada 2016 r.

§ 2.  Współpraca odbywała się zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. 

zm.) i zasadach:  pomocniczości,  suwerenności  stron,  partnerstwa,  efektywności,  uczciwej 

konkurencji i jawności.

W celu realizacji Programu zrealizowano następujące zadania:

§ 3. W sferze dotyczącej zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w 

tym rozwój przedsiębiorczości podjęte zostały następujące działania:

1) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie 

umożliwiania realizacji przedsięwzięć szkoleniowo – informacyjnych dla przedsiębiorców z terenu 

Powiatu Rawickiego:

a) w dniu 24 marca 2017 r. w Domu Kultury w Rawiczu zorganizowano „Galę Liderów Powiatu”, 

na  której  uhonorowano  m.  in.  przedsiębiorców  z  terenu  Powiatu  Rawickiego,  jako  wyraz 

szczególnego uznania i podziękowania za aktywną działalność, 

b)  pod  koniec  marca  2017  r.  Starosta  Rawicki  wyróżnił  4  przedsiębiorców  z  terenu  Powiatu 

Rawickiego  za  wykształcenie  pracowników  młodocianych  podczas  Gali  Wręczenia  Świadectw 

Czeladniczych,

c)  w  2017  r.  zorganizowano  14  jednodniowych  konsultacji  przez  przedstawicieli  Punktu 

Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego przy Starostwie Powiatowym w Lesznie dla 

przedsiębiorców,  mieszkańców  i  instytucji  z  terenu  powiatu  rawickiego  na  temat  możliwości 

uzyskania środków zewnętrznych oraz funduszy strukturalnych związanych z prowadzeniem lub 

rozpoczynaniem działalności gospodarczej, 

d) w Starostwie Powiatowym w Rawiczu zorganizowano 6 spotkań dla osób otrzymujących dotację 

na  rozpoczęcie  działalności  gospodarczej  celem omówienia  zagadnień  związanych  z  realizacją 

umów, zasad prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o ustawę o systemie ubezpieczeń 



społecznych oraz wręczono certyfikaty potwierdzające przyznanie dotacji, 

e) Starosta Rawicki uczestniczył w 2017 r. w 1 zgromadzeniu zwyczajnym i 2 zgromadzeniach 

nadzwyczajnych  wspólników  Samorządowego  Funduszu  Poręczeń  Kredytowych  Sp.  z  o.  o.  w 

Gostyniu, 

f) podwyższono ilość udziałów z 10 do 12 w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. 

z o. o. w Gostyniu, czyli o 20.000,00 zł., 

g) współpracowano z Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu w 

celu umożliwiania zabezpieczania transakcji dla sektora MŚP, poprzez udzielanie poręczeń dla osób 

ubiegających się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

2) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez aktywizację lokalnego rynku pracy:

a)  podpisano  umowę  pomiędzy  Dyrektorem  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Rawiczu  a 

Samorządowym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu odnośnie ułatwień dla 

MŚP (poręczenia wadialne),

b) udzielono dotacji ze środków Funduszu Pracy oraz środków unijnych na dotacje na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy.

3)  informowanie  za  pośrednictwem strony internetowej  www.powiatrawicki.pl oraz  w  lokalnej 

prasie o przedsięwzięciach stymulujących rozwój gospodarczy subregionu leszczyńskiego:

a)  informowano  za  pośrednictwem  strony  internetowej  www.powiatrawicki.pl  i  portalu 

społecznościowego facebook o szkoleniach i konferencjach dla małych i średnich przedsiębiorców, 

konkursach dla przedsiębiorców, możliwości uzyskania poręczeń kredytowych, itp.

§ 4. W sferze dotyczącej zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego - podjęte 

zostały działania polegające na współorganizowaniu oraz współfinansowaniu następujących 

projektów:

1) W kwietniu 2017 r. Starostwo Powiatowe w Rawiczu we współpracy z Komendą Powiatową 

Państwowej Straży Pożarnej  w Rawiczu zorganizowało XIX edycję Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem: „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni” – 

w eliminacjach  powiatowych wzięło  udział  208 uczniów ze  szkół  podstawowych i  gimnazjów. 

Celem konkursu było ukazanie strażaków – ratowników w szerokim spektrum działań ratowniczo – 

gaśniczych.  Starosta  Rawicki  ufundował  nagrody  dla  laureatów  konkursu  w  3  kategoriach 

wiekowych.  Najlepsze  prace  z  poszczególnych  kategorii  wiekowych  trafiły  na  eliminacje 

wojewódzkie.

2) Starostwo Powiatowe w Rawiczu aplikowało w ramach Programu ograniczania przestępczości

i aspołecznych zachowań - „Razem bezpieczniej”, o środki na realizację projektu o nazwie „Nauka 

przez  działanie”.  Projekt  został  pozytywnie  oceniony  przez  zespół  powołany  przez  Wojewodę 

Wielkopolskiego  i  został  przekazany  do  MSWiA w  celu  dalszego  rozpatrzenia.  Na  poziomie 

http://www.powiatrawicki.pl/


ministerialnym projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania.

3)  Powiat  Rawicki  sfinansował  w kwocie  1.000,00 zł.  spot  profilaktyczny,  który powstał  przy 

współpracy Komendy Powiatowej  Policji  w Rawiczu oraz szkolnej  grupy PATPORT działający 

przy Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu.

4) W dniu 17 marca 2017 r.  w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu odbyła 

się Debata Społeczna „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie 

dotyczyło szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Do dyskusji na temat związany z pomocą ofiarom 

przemocy zostali  zaproszeni  przedstawiciele  władz samorządowych,  instytucji  jak i  mieszkańcy 

naszego powiatu. Podczas spotkania poruszone zostały tematy związane z Krajową Mapą Zagrożeń 

Bezpieczeństwa,  aplikacją  mobilną  „Moja  Komenda”,  programem  „Dzielnicowy  bliżej  nas”. 

Tematem przewodnim debaty była, pomoc ofiarom przemocy. W związku z podjętą tematyką, na 

spotkanie zaproszono także przedstawicieli instytucji współpracujących z Policją w tym zakresie. 

Każdy z prelegentów w swoim wystąpieniu zaznaczył istotną rolę oraz sposób działania i rodzaj 

niesionej pomocy osobom pokrzywdzonym.

5)  Za  kwotę  4.304,00  zł.  zakupiono  defibrylator  AED,  który  został  zainstalowany w budynku 

Starostwa  Powiatowego  w  Rawiczu  przy  ul.  Rynek  17  oraz  zorganizowano  szkolenie  dla 

pracowników  Starostwa  z  zakresu  udzielania  pierwszej  pomocy  i  obsługi  defibrylatora,  które 

przeprowadził Pan Piotr Chudy współwłaściciel firmy MED GROUP.

6)  Powiat  Rawicki  dofinansował  w  kwocie  10.000,00  zł.  zakup  ubrania  gazoszczelnego  dla 

Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu.

7)  Powiat  Rawicki  zakupił  mierniki  wielogazowe za  kwotę  7.200,00 zł.  dla  jednostek:  OSP w 

Pakosławiu i OSP w Bojanowie.

8) Starostwo Powiatowe w Rawiczu zakupiło kamizelki odblaskowe, które funkcjonariusze Policji 

rozdali  dzieciom w szkołach  w trakcie  pogadanek  oraz  seniorom na  spotkaniach  Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku dotyczących bezpiecznego zachowania  w ruchu drogowym.  Na powyższy cel 

przeznaczono kwotę 1.591,87 zł.

9)  Dofinansowano  w  kwocie  17.500,00  zł  zakup  samochodu  oznakowanego  dla  Komendy 

Powiatowej Policji w Rawiczu (Wydział Ruchu Drogowego).

10)  Współorganizowanie  i  dofinansowanie  Powiatowych  Konkursów  Bezpieczeństwa  w  ruchu 

drogowym na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 797,00 zł.

11) Starostwo Powiatowe w Rawiczu współorganizowało z Komendą Powiatową PSP w Rawiczu 

oraz ratownikami medycznymi firmy MED GROUP - podmiotem wspierającym system Państwowe 

Ratownictwo Medyczne, ćwiczenia ewakuacyjne zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, które 

odbyły się na obiektach: Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w dniu 29 września i 7 listopada 

2017 r. oraz Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy Szpitalu Powiatowym Sp. z o. o. w Rawiczu 



w  dniu  11  grudnia  2017  r.  Główny  nacisk  położono  na  sprawdzenie  działania  urządzeń 

przeciwpożarowych oraz organizację ewakuacji w sytuacji wystąpienia zagrożenia pożarowego.

12)  Uchwałą  Nr  XIII/95/16  Rady Powiatu  Rawickiego  z  dnia  28  stycznia  2016  r.  w  sprawie 

przyjęcia  do  realizacji  „Powiatowego  programu  zapobiegania  przestępczości  oraz  ochrony 

bezpieczeństwa obywateli  i  porządku publicznego na lata 2016 – 2019” zobowiązano podmioty 

wymienione w ww. programie do realizacji zadań w ramach swoich kompetencji w celu poprawy 

stanu  bezpieczeństwa.  Co  rocznie  Komisja  Bezpieczeństwa  i  Porządku  Powiatu  Rawickiego 

otrzymuje  sprawozdania  z  realizacji  zadań  określonych  w  programie  od  przedstawicieli 

powiatowych  służb,  inspekcji  i  straży,  a  także  podmiotów  zewnętrznych  m.in.  Państwowej 

Inspekcji Pracy Oddział w Lesznie, Prokuratury Rejonowej w Rawiczu. 

§  5.  W  sferze  dotyczącej  zadań  z  zakresu  kultury,  sztuki,  ochrony  dóbr  kultury

i dziedzictwa narodowego podjęte zostały następujące działania:

1) Powiat Rawicki powierzył Gminie Rawicz realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w 

2017 r.  Gmina  Rawicz  poprzez  Rawicką  Bibliotekę  Publiczną  realizowała  zadania  Powiatowej 

Biblioteki Publicznej wymienione w Uchwale Rady Powiatu Rawickiego Nr XXIV/206/08 z dnia 

19 grudnia 2008 r. Rawicka Biblioteka Publiczna w formie dotacji na realizację zadań Powiatowej 

Biblioteki  Publicznej  otrzymała  kwotę  50.000,00  zł,  zgodnie  z  warunkami  podpisanego 

porozumienia. Rozliczenie nastąpiło po złożeniu sprawozdania końcowego.

2) Dofinansowane i wsparte w 2017 r. były następujące imprezy:

• VI Powiatowy Konkurs Fryzjerski dla Uczniów,

• Regionalna Olimpiada Matematyczna „Zostań Pitagorasem”,

• XXIV Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,

• XIX Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce,

• III Amatorski Konkurs Plastyczny – Rawicz 2017,

• Wystawa Gołębi Pocztowych,

• Integracyjny Dzień Dziecka,

• XXI Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce,

• Pod Dębami Śpiewanie,

• Jubileusz 40-lecia Regionalnego Zespołu Chojnioki,

• Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój Świat, Moje Marzenia”,

• Jubileusz 10-lecia istnienia RUTW,

• Śpiewamy Kolędy i Pastorałki,

• Turniej, wystawa gołębi rasowych i drobnego inwentarza,

• Wystawa specjalistyczna gołębi rasowych KING.



3) Powiat Rawicki wsparł realizację zadań publicznych. Zgodnie z Uchwałą Nr 90/575/17 Zarządu 

Powiatu Rawickiego z dnia 20 marca 2017 r. otrzymało: 

a) Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-100 

Leszno - „Tadeusz Kościuszko w pieśni i muzyce” w kwocie 1.740,00 zł.

b) Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910 

Miejska Górka - „Festyn integracyjny” w kwocie 1.440,00 zł.

c) Stowarzyszenie  Zespołu  Regionalnego  „Wisieloki”  w  Szymanowie,  Szymanowo  101,

63-900  Rawicz  -  „Promocja  kultury  chazackiej  podczas  Festiwali  i  Przeglądów 

Folklorystycznych” w kwocie 1.430,00 zł.

d) Stowarzyszenie Klub Biegacza „Wartko”, ul. Plac Kazimierza Wielkiego 2, 62-590 Golina - 

„Znam zabytki  sakralne mojego powiatu – wakacyjne warsztaty zabytkowej architektury 

sakralnej Powiatu Rawickiego dla jego najmłodszych mieszkańców” w kwocie 1.390,00 zł.

e) Stowarzyszenie  Zespołu  Regionalnego  „Wisieloki”  w  Szymanowie,  Szymanowo  101,

63-900 Rawicz - „Rozwój Zespołu Wisieloki – warsztaty Zespołu i Kapeli Dudziarskiej” w 

kwocie 1.420,00 zł.

f) Stowarzyszenie „Orkiestra Dęta Miejska Górka” w Miejskiej Górce, ul.  Jana Pawła II 6,

63-910  Miejska  Górka  –  „Organizacja  szkolenia  dzieci  i  młodzieży  uzdolnionych 

muzycznie” w kwocie 1.320,00 zł.

g) Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 37, 64-100 

Leszno  -  Warsztaty  artystyczne  „Wielkopolska  w  pieśni  patriotycznej”  dla  chórów  ze 

środowiska wiejskiego w kwocie 1.260,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 9.980,00 zł przekazane zostały w 2017 r.  Rozliczenie dotacji 

nastąpiło po złożeniu sprawozdań końcowych z realizacji ww. zadań. Wszystkie przedsięwzięcia 

skierowane były do mieszkańców Powiatu Rawickiego.

§ 6. W sferze dotyczącej zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i 

młodzieży podjęte zostały następujące działania:

1) Powiat Rawicki wsparł realizację zadań publicznych. Dotację zgodnie z Uchwałą Nr 90/575/17 

Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 marca 2017 r. otrzymało:

a)  Polskie  Towarzystwo Turystyczno -  Krajoznawcze Oddział  Rawicz,  ul.  Przyjemskiego 4,

63-900 Rawicz - „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną - organizacja 

wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, wycieczek, szkoleń oraz konkursów, w tym 

również dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 7.000,00 zł.

b) Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910 

Miejska Górka - „Rajd po stolicy” w kwocie 1.500,00 zł.

c) Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Rawicz, ul. Wały J. Dąbrowskiego 33, 63-900 Rawicz 



-  „Wspieranie działań popularyzujących turystykę kwalifikowaną – organizacja wypoczynku 

dzieci i młodzieży, organizacja rajdów, biwaków, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla 

osób niepełnosprawnych” w kwocie 1.500,00 zł.

d) Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław - 

„W poszukiwaniu gwary poznańskiej” w kwocie 1.000,00 zł.

Dotację zgodnie z Uchwałą Nr  102/652/17 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 07 lipca 2017 r. 

otrzymało Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Rawicz, ul. Przyjemskiego 4, 

63-900 Rawicz - „Odtwarzanie i tworzenie szlaków turystycznych” w kwocie 3.000,00 zł.

Środki finansowe w kwocie 14.000,00 zł przekazane zostały w 2017 r.  Rozliczenie dotacji 

nastąpiło po złożeniu sprawozdań końcowych z realizacji ww. zadań. Wszystkie przedsięwzięcia 

skierowane były do mieszkańców Powiatu Rawickiego.

Przeprowadzono również konkurs dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu rawickiego pn. 

„Poznajemy Ziemię Rawicką” oraz szkolenie kadry funkcyjnej PTTK Oddział Rawicz, Kół  PTTK 

Oddział Rawicz oraz Klubu PTTK Oddział Rawicz.

§ 7.  W sferze  dotyczącej  zadań z zakresu wspierania  i  upowszechniania kultury fizycznej 

podjęte zostały następujące działania:

1) Powiat Rawicki wsparł realizację zadań publicznych. Dotację zgodnie z Uchwałą Nr 90/575/17 

Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 marca 2017 r. otrzymały podmioty: 

a) Stowarzyszenie  Sportowe  CRC Leszno,  ul.  Szyszkowa  10,  64-100  Leszno  -  „Organizacja 

szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia trenera – 

instruktora” w kwocie 1.730,00 zł.

b) Rawicki  Uczniowski  Klub  Sportowy  „Korona-Rawbud”,  ul.  Targowa  1,  63-900  Rawicz  - 

„Organizacja  szkolenia  dzieci  i  młodzieży  uzdolnionych  sportowo  –  dofinansowanie 

wynagrodzenia trenera - instruktora” w kwocie 1.340,00 zł.

c) Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Rawicz, ul. Wały J. Dąbrowskiego 33, 63-900 Rawicz - 

„Organizacja  szkolenia  dzieci  i  młodzieży  uzdolnionych  sportowo  –  dofinansowanie 

wynagrodzenia trenera - instruktora” w kwocie 1.930,00 zł.

d) Powiatowe  Zrzeszenie  Ludowe  Zespoły  Sportowe  w  Rawiczu,  ul.  Piłsudskiego  21,

63-900  Rawicz  -  „Organizacja  przygotowań  i  uczestnictwo  w  gminnych,  powiatowych, 

regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych” w kwocie 6.500,00 

zł.

e) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,  ul.  Wały J.  Dąbrowskiego 29,  63-900 

Rawicz  -  „Przygotowanie  do  udziału  dzieci  i  młodzieży  w  imprezach  sportowych  ujętych

w  Wojewódzkim  Kalendarzu  Szkolnego  Związku  Sportowego  i  Powiatowym  Kalendarzu 

Szkolnego Związku Sportowego oraz organizowanie lub współorganizowanie tych imprez” - w 



kwocie 24.500,00 zł.

f) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu,  ul.  Wały J.  Dąbrowskiego 29,  63-900 

Rawicz  -  „Organizacja  obozów  sportowych  w  celu  kształcenia  kadr  młodzieżowych 

organizatorów  sportu  oraz  sędziów  młodzieżowych  we  wszystkich  dyscyplinach  sportu”

- w kwocie 4.000,00 zł.

Dotację zgodnie z Uchwałą Nr 92/588/17 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 13 kwietnia 2017 r.  

otrzymały podmioty: 

a) Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Rawicz, ul. Wały J. Dąbrowskiego 33, 63-900 Rawicz - 

wspieranie działań stowarzyszeń kultury fizycznej zmierzających do rozwoju sportu na terenie 

powiatu  rawickiego,  poprzez  realizację  zadań  z  zakresu  sportu  masowego  i  sportu  dla 

wszystkich, promocję sportu dzieci i młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych – 

tytuł  zadań:  „XIII  Rawicki  Turniej  Judo”,  „Turniej  Funny  Judo”,   „III  Rawicki  Festiwal 

Siatkówki”, „Międzyzakładowy Turniej Siatkówki”, „Turniej Dwójek Siatkarskich” w kwocie 

3.200,00 zł.

b) Akademia Taekwon-do „IN-NAE”, ul. Grunwaldzka 58/2, 63-900 Rawicz - wspieranie działań 

stowarzyszeń  kultury  fizycznej  zmierzających  do  rozwoju  sportu  na  terenie  powiatu 

rawickiego,  poprzez  realizację  zadań  z  zakresu  sportu  masowego  i  sportu  dla  wszystkich, 

promocję  sportu  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  również  dla  osób  niepełnosprawnych  –  tytuł 

zadania: „Rodzinne Mikołajkowe Zawody Taekwon-do” w kwocie 1.700,00 zł.

c) Towarzystwo  Sympatyków  Baseballu  „Demony”,  ul.  Ignacego  Buszy  30,  63-910  Miejska 

Górka - wspieranie działań stowarzyszeń kultury fizycznej zmierzających do rozwoju sportu na 

terenie powiatu rawickiego, poprzez realizację zadań z zakresu sportu masowego i sportu dla 

wszystkich, promocję sportu dzieci i młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych – 

tytuł  zadania:  „Organizacja  Mistrzostw  Europy  Baseballu  w  Miejskiej  Górce”  w  kwocie 

2.000,00 zł.

d) Powiatowa  Organizacja  Ligi  Obrony Kraju  w  Rawiczu,  ul.  Wiśniowa 5,  63-900 Rawicz  - 

wspieranie działań stowarzyszeń kultury fizycznej zmierzających do rozwoju sportu na terenie 

powiatu  rawickiego,  poprzez  realizację  zadań  z  zakresu  sportu  masowego  i  sportu  dla 

wszystkich, promocję sportu dzieci i młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych – 

tytuł zadania: „Zawody strzeleckie z okazji święta Wojska Polskiego w ramach Akcji Lato z 

LOK 2017” w kwocie 600,00 zł.

e) Uczniowski  Klub  Sportowy  „Start”,  ul.  Gen.  Grota  Roweckiego  9F,  63-900  Rawicz  - 

wspieranie działań stowarzyszeń kultury fizycznej zmierzających do rozwoju sportu na terenie 

powiatu  rawickiego,  poprzez  realizację  zadań  z  zakresu  sportu  masowego  i  sportu  dla 

wszystkich, promocję sportu dzieci i młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych – 



tytuł  zadania:  „Organizacja  imprez  dla  osób  z  niepełnosprawnością  –  Regionalny  Mityng 

Lekkoatletyczny” w kwocie 1.000,00 zł.

f) Rawicki  Uczniowski  Klub  Sportowy  „Korona-Rawbud”,  ul.  Targowa  1,  63-900  Rawicz  - 

wspieranie działań stowarzyszeń kultury fizycznej zmierzających do rozwoju sportu na terenie 

powiatu  rawickiego,  poprzez  realizację  zadań  z  zakresu  sportu  masowego  i  sportu  dla 

wszystkich, promocję sportu dzieci i młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych – 

tytuł zadania: „XVIII Otwarty Rawicki Turniej Szachowy” w kwocie 500,00 zł.

g) Rawicki  Koszykarski  Klub  Sportowy „Rawia”  Rawicz,  ul.  Kopernika  9,  63-900  Rawicz  - 

wspieranie działań stowarzyszeń kultury fizycznej zmierzających do rozwoju sportu na terenie 

powiatu  rawickiego,  poprzez  realizację  zadań  z  zakresu  sportu  masowego  i  sportu  dla 

wszystkich, promocję sportu dzieci i młodzieży, w tym również dla osób niepełnosprawnych – 

tytuł  zadań:  „XXIV  Ogólnopolski  Turniej  Koszykówki  im.  Stanisława  Pietraszka”,  „VI 

Ogólnopolski  Turniej  Koszykówki  Chłopców  im.  Tadeusz  Konata”, „Ogólnopolski  Turniej 

Koszykówki Chłopców o Puchar Firmy PAGMER” w kwocie 2.500,00 zł.

h) Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno, ul. Szyszkowa 10, 64-100 Leszno - wspieranie działań 

stowarzyszeń  kultury  fizycznej  zmierzających  do  rozwoju  sportu  na  terenie  powiatu 

rawickiego,  poprzez  realizację  zadań  z  zakresu  sportu  masowego  i  sportu  dla  wszystkich, 

promocję  sportu  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  również  dla  osób  niepełnosprawnych  –  tytuł 

zadania:  „Międzywojewódzkie  Zawody  w  Akrobatyce  Sportowej  AKRO-TALENT  2017”

w kwocie 1.300,00 zł.

i) Rawicki  Klub Sportowy „Kolejarz” Rawicz,  ul.  Spokojna 1A, 63-900 Rawicz -  wspieranie 

działań stowarzyszeń kultury fizycznej zmierzających do rozwoju sportu na terenie powiatu 

rawickiego,  poprzez  realizację  zadań  z  zakresu  sportu  masowego  i  sportu  dla  wszystkich, 

promocję  sportu  dzieci  i  młodzieży,  w  tym  również  dla  osób  niepełnosprawnych  –  tytuł 

zadania: „I Memoriał im. Floriana Kapały” w kwocie 1.200,00 zł.

Łącznie w formie dotacji przekazano 53.999,13 zł.  Środki finansowe przekazane zostały w 

2017 r.  Rozliczenie dotacji nastąpiło po złożeniu sprawozdań końcowych z realizacji ww. zadań. 

Wszystkie przedsięwzięcia skierowane były do mieszkańców Powiatu Rawickiego.

2)  Starostwo  Powiatowe  w  Rawiczu  zorganizowało  „XVIII  Powiatowy  Turnieju  Piłki  Nożnej 

„Orlik” o Puchar Starosty Rawickiego”.

3) Dofinansowane w 2017 r. były następujące imprezy:

• Mecz piłki nożnej OLDBOJÓW o Puchar Starosty Rawickiego,

• VI edycja Amatorskiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej w Pakosławiu,

• Mistrzostwa Wielkopolski w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej,

• Mistrzostwa  Wielkopolski  w  Pływaniu  Towarzystwa  Społeczno  –  Sportowego  Sprawni 



Razem,

• III Rawickie Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc,

• VIII edycja Wielkopolskiego Turnieju Orlika,

• Loty Gołębi Pocztowych,

• Turnieje strzeleckie w 2017 roku,

• Turniej Kopa Sportowego o Puchar Wielkopolski,

• Półfinał B Mistrzostw Wielkopolski w Koszykówce Chłopców,

• Mistrzostwa  Polski  Służb  Mundurowych,  Mistrzostwa  Polski  Policji  w  Wędkarstwie 

Spławikowym,

• Strzelanie Herbowe o Klejnot Herbowy W. F. Małeckich,

• Strzelanie o Ryngraf Przechodni Świętego Jana Pawła II,

• Piknik Motokrosowy,

• Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta KPP w Rawiczu,

• Świąteczne Turnieje Piłkarskie dla Dzieci XMAS CUP 2017.

Przedsięwzięcia  skierowane  były  do  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  -  mieszkańców  Powiatu 

Rawickiego.

§  8.  W  sferze  dotyczącej  zadań  z  zakresu  ochrony  i  promocji  zdrowia  podjęte  zostały  

następujące działania:

1) Powiat Rawicki wsparł realizację zadań publicznych. Dotację zgodnie z Uchwałą Nr 90/575/17 

Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 marca 2017 r. otrzymało: 

a) Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910 

Miejska Górka - „Dzień zdrowia” w kwocie 1.800,00 zł.

b) Stowarzyszenie Rawicki Klub Amazonka, ul. Sarnowska 9A, 63-900 Rawicz - „Organizacja 

przedsięwzięć  wspierających  rehabilitację  zdrowotną,  w  tym  również  dla  osób 

niepełnosprawnych” w kwocie 700,00 zł.

c) Rawicki  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku,  ul.  Wały  J.  Dąbrowskiego  29a,  63-900  Rawicz  - 

„Rehabilitacja zdrowotna seniorów RUTW” w kwocie 3.340,00 zł.

d) Stowarzyszenie  „Uniwersytet  Drugiego  Wieku  45+”,  ul.  Jana  Pawła  II  6,  63-910  Miejska 

Górka - „Organizacja przedsięwzięć wspierających rehabilitację zdrowotną, w tym również dla 

osób niepełnosprawnych” w kwocie 2.240,00 zł.

e) Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość”, ul. Gen. Grota Roweckiego 9, 63-900 Rawicz – 

„Zawsze uwierz, że będzie lepiej, jest czas na nasze marzenia” w kwocie 2.180,00 zł.

f) Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 9F, 

63-900 Rawicz - „Turystyka rehabilitacyjna” w kwocie 2.100,00 zł.



g) Stowarzyszenie  Osób  Sprawnych  Inaczej,  Ich  Rodzin  i  Przyjaciół  „Pomocna  Dłoń”,

ul.  Gen.  Grota Roweckiego 6,  63-900 Rawicz – „Organizacja  przedsięwzięć wspierających 

rehabilitację zdrowotną, w tym również osób niepełnosprawnych – 10 dniowy pobyt wczasowo 

- rehabilitacyjny” w kwocie 3.380,00 zł.

h) Stowarzyszenie  Osób  Sprawnych  Inaczej,  Ich  Rodzin  i  Przyjaciół  „Pomocna  Dłoń”,

ul.  Gen.  Grota Roweckiego 6,  63-900 Rawicz – „Organizacja  przedsięwzięć wspierających 

rehabilitację  zdrowotną,  w  tym  również  osób  niepełnosprawnych  -  rehabilitacja  osób 

niepełnosprawnych na basenie” w kwocie 2.260,00 zł.

Łącznie  w  formie  dotacji  przekazano  18.000,00  zł.  Środki  finansowe  przekazano  w  2017  r. 

Rozliczenie dotacji nastąpiło po złożeniu sprawozdań końcowych z realizacji ww. zadań. Wszystkie 

przedsięwzięcia skierowane były do mieszkańców Powiatu Rawickiego.

2) Powiat Rawicki organizował i współorganizował nw. przedsięwzięcia:

• X Turniej  Wiedzy  o  Pierwszej  Pomocy  Przedmedycznej,  którego  celem było  szerzenie 

wiedzy i umiejętności udzielania I pomocy przedmedycznej, 

• Konkurs  plastyczny  „Palić  nie  palić  –  oto  jest  pytanie?”,  którego  celem  było  m.in. 

poszerzenie  wiedzy  uczniów  na  temat  negatywnych  skutków  palenia  tytoniu  oraz 

kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy,

• w ramach realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025 zorganizowa-

no spotkanie o charakterze profilaktycznym pn. „Narkotyki dotyczą wszystkich – chrońmy 

nasze dzieci”, w którym uczestniczyli pedagodzy oraz uczniowie I LO w Rawiczu, ZSZ w 

Rawiczu, ZS im. Jana Pawła II w Rawiczu oraz ZSPT CKU w Bojanowie. Koszt 960,00 zł.

• w ramach obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi zakupiono nagrody dla odznaczonych 

honorowych krwiodawców, w kwocie 3000,00 zł.

§ 9.  W sferze  dotyczącej  zadań  z  zakresu nauki,  szkolnictwa wyższego,  edukacji,  oświaty

i wychowania podjęte zostały następujące działania:

1) Powiat Rawicki wsparł realizację zadań publicznych. Dotację zgodnie z Uchwałą Nr 90/575/17 

Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 marca 2017 r. otrzymało: 

a) Stowarzyszenie Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wały J. Dąbrowskiego 29a, 63-900 

Rawicz -  „Zajęcia edukacyjne dla seniorów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w 

kwocie 5.900,00 zł.

b) Stowarzyszenie  „Uniwersytet  Drugiego  Wieku  45+”,  ul.  Jana  Pawła  II  6,  63-910  Miejska 

Górka - „Szerzenie oświaty dorosłych poprzez dofinansowanie organizacji wykładów dla osób 

dorosłych – z różnych dziedzin nauki i techniki” w kwocie 3.100,00 zł.

Łącznie  w  formie  dotacji  przekazano  9.000,00  zł.  Środki  finansowe  przekazano  w  2017  r. 

Rozliczenie dotacji nastąpiło po złożeniu sprawozdań końcowych z realizacji ww. zadań. Wszystkie 



przedsięwzięcia skierowane były do mieszkańców Powiatu Rawickiego.

§ 10. W sferze dotyczącej zadań z wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej podjęte zostały 

działania opisane w „SPRAWOZDANIU ZA 2017 ROK Z REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU 

PIECZY  ZASTĘPCZEJ  NA LATA 2015  -  2017  W  POWIECIE  RAWICKIM”,  które  zostało 

przygotowane  przez  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Rawiczu.  Sprawozdanie  stanowi 

załącznik do niniejszego dokumentu.

§  11.  Tryb  powoływania  i  zasady  działania  Komisji  Konkursowych  do  opiniowania  ofert

w otwartych konkursach ofert:

1) W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i  o  wolontariacie  (Dz.  U.  z  2018  r.,  poz.  450  z  późn.  zm.),  przyjęciem przez  Radę  Powiatu 

Rawickiego Uchwały Nr XXIII/181/16 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

współpracy  Powiatu  Rawickiego  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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017” oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 60/16 

Starosty Rawickiego z dnia 06 grudnia 2016 r., ogłoszono nabór kandydatów na członków komisji  

konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego.

Warunkiem  zgłaszania  kandydatów  do  komisji  konkursowych  było  złożenie  w  formie 

pisemnej pod rygorem nieważności w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 30 grudnia 2016 r. do 

godz. 15:00  formularza, w siedzibie ogłaszającego - Starostwie Powiatowym w Rawiczu – Punkt 

Obsługi Interesantów lub przesłanie na adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Rawiczu

ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz.

2)  W  dniu  09  stycznia  2017  r.  Zarząd  Powiatu  Rawickiego  podjął  Uchwałę  Nr  84/527/17

w  sprawie  powołania  składu  Komisji  Konkursowej  opiniującej  złożone  oferty  w  otwartych 

konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2017.

3) Komisja Konkursowa w składzie: Pan Jacek Gwizdek,  Pan Józef Niemczynowski,  Pani Maria 

Wojtkowiak,  Pan Adam Waresiak,  Pani  Magdalena  Łakomy,  Pani  Krystyna  Andrzejewska,  Pan 

Krzysztof Osiński, Pan Jerzy Andrzejewski, Pani Elżbieta Matuszewska, Pan Ryszard Kapłon i Pan 

Tadeusz Antkowiak opiniowała oferty złożone w otwartych konkursach ofert  na realizację  zadań 

publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2017.  Przewodniczący Komisji  Konkursowej  przekazał 

Protokoły wraz z  projektami Uchwał do zaopiniowania Powiatowej  Radzie Działalności  Pożytku 

Publicznego  w Rawiczu.  Protokoły,  projekty Uchwał  oraz  opinie  Powiatowej  Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Rawiczu zostały przekazane i przedstawione Zarządowi Powiatu Rawickiego.

4) W dniu 08 grudnia 2017 r. członkowie Komisji Konkursowej powołanej Uchwałą Nr 116/749/17 

Zarządu  Powiatu  Rawickiego  z  dnia  07  grudnia  2017  r.,  w  składzie:  Pan  Jacek  Gwizdek,  Pan 



Zdzisław Maćkowiak, Pani Izabela Sarnowska, Pani Maria Wojtkowiak, Pan Adam Waresiak, Pani 

Magdalena Łakomy, Pani Krystyna Andrzejewska, Pan Krzysztof Osiński, Pani Lucyna Stelmaszyk 

i  Pan  Tadeusz  Antkowiak  opiniowali  złożone  oferty  w  otwartym konkursie  ofert  na  realizację 

zadania  publicznego  z  zakresu  udzielania  nieodpłatnej  pomocy  prawnej  oraz  zwiększania 

świadomości  prawnej  społeczeństwa  na  terenie  Powiatu  Rawickiego  w roku 2018 ogłoszonym 

Uchwałą Nr 114/737/17 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 15 listopada 2017 r. 

Komisja Konkursowa w ustalonym składzie przystąpiła do prac związanych z oceną formalną, 

merytoryczną  i  wyrażeniem  opinii,  co  do  złożonych  ofert  i  propozycji  przyznania  środków 

finansowych na realizację przedmiotowego zadania.

§ 12. Niefinansowe formy współpracy. 

1)  Współpraca  pomiędzy  Powiatem  Rawickim,  a  organizacjami  pozarządowymi  odbywała  się 

również  na  zasadach  pomocy  niefinansowej.  W  tym  celu  podejmowano  na  bieżąco  działania 

opisane  w  „Programie  współpracy  Powiatu  Rawickiego  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  (Dz.  U.  z  2016  r.,  poz.  1817) na  rok  2017”.

Do  najważniejszych  działań  należy  zaliczyć,  zorganizowaną  w  dniu  12  stycznia  2017  r.

w  Starostwie  Powiatowym  w  Rawiczu  konferencję  podsumowującą  współpracę  Powiatu 

Rawickiego  z  organizacjami  pozarządowymi,  połączoną  z integracją  środowisk  lokalnych 

wszystkich  gmin  Powiatu  Rawickiego  ze  szczególnym  uwzględnieniem  działających  tam 

organizacji III sektora. Podczas spotkania podsumowano współpracę Powiatowej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Rawiczu z organizacjami pozarządowymi.  Pozostałe działania realizował 

Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

2) W październiku 2017 r. prace zakończyła Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

w Rawiczu powołana na lata 2015 – 2017 r. 

§ 13. Ocena realizacji Programu. 

1) Ocena realizacji  „Programu współpracy Powiatu Rawickiego 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) na rok 2017”:

a)  Zarząd  Powiatu  Rawickiego  ogłosił  5  otwartych  konkursów  ofert  na  realizację  zadań 

publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2017,

b) w ogłoszonych otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego 

złożono 42 oferty, przez 28 podmiotów.

c)  Zarząd  Powiatu  Rawickiego  podpisał  38  umów  na  realizację  zadań  publicznych  Powiatu 

Rawickiego,



d) Zarząd Powiatu Rawickiego w trybie małych zleceń – pominięcia procedury konkursowej nie 

podpisał żadnej umowy,

e)  Beneficjentami  działań  podejmowanych  przez  organizacje  pozarządowe  we  współpracy

z  Powiatem  Rawickim  były  dzieci,  młodzież  szkolna  i  dorośli  uczący  się,  pracujący

i mieszkający na terenie Powiatu Rawickiego, a także zaproszeni goście z terenu całej Polski

i zagranicy – około 4200 osób,

f)  wysokość  środków  finansowych  Powiatu  Rawickiego  zaangażowanych  w  realizację  zadań 

publicznych w wyniku zawarcia stosownych umów z organizacjami pozarządowymi stanowią 

kwotę 105.000,00 zł,

g)  wysokość  środków  finansowych  Powiatu  Rawickiego  wykorzystanych  w  realizacji  zadań 

publicznych w wyniku zawarcia stosownych umów z organizacjami pozarządowymi stanowią 

kwotę 104.979,13 zł,

h) wysokość  środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację 

zadań publicznych w związku z podpisanymi umowami stanowi kwotę 279.299,13 zł. Koszty do 

pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy 

stanowią kwotę 34.242,50 zł,

i) w realizację zadań publicznych zaangażowanych było ok. 720 osób, w tym ok. 100 wolontariuszy,

j) ze szkoleń, doradztwa i innych przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju trzeciego sektora, 

oferowanych przez samorząd, skorzystali przedstawiciele 15 organizacji pozarządowych z terenu 

powiatu rawickiego,

k) ze szkoleń, doradztwa i innych przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju trzeciego sektora, 

oferowanych przez inne podmioty,  skorzystali przedstawiciele 15 organizacji pozarządowych z 

terenu powiatu rawickiego,

l) konsultacjom społecznym poddany został 1 akt normatywny w dziedzinie dotyczącej działalności 

statutowej organizacji pozarządowych.

§ 14. Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji.

W dniu 14 czerwca 2017 r. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu 

wraz  z  Wydziałem Oświaty,  Promocji  i  Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu zaprosili 

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. 

zm.) do składania w formie pisemnej propozycji  zadań publicznych do realizacji  w roku 2018. 

Informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie: na oficjalnej stronie 

Powiatu Rawickiego www.powiatrawicki.pl, na portalu społecznościowym facebook oraz przesłana 

drogą  elektroniczną  do  zainteresowanych podmiotów.  Wypełnione  formularze  propozycji  zadań 

można było przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Rawiczu, ul. Rynek 17, 

http://www.powiatrawicki.pl/


63-900  Rawicz,  złożyć  osobiście  w  Punkcie  Obsługi  Interesantów  Starostwa  Powiatowego  w 

Rawiczu  lub  przekazać  pocztą  elektroniczną  na  adres  skrzynki  pocztowej 

a.waresiak@powiatrawicki.pl, w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. Do Starostwa Powiatowego w 

Rawiczu nie złożono żadnego formularza. Sytuacja ta została przedstawiona Powiatowej Radzie 

Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu w dniu 18 października 2017 r. 

Powiatowa  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  w  Rawiczu  po  zapoznaniu  się  z 

propozycjami zadań publicznych do realizacji w 2018 r. omówiła projekt „Programu współpracy 

Powiatu Rawickiego 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 (Dz. 

U.  z  2016  r.,  poz.  1817  z  późn.  zm.) na  rok  2018”.  W dniu  13  października  2017  r.  zostały 

ogłoszone  konsultacje  społeczne  „Programu  współpracy  Powiatu  Rawickiego  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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na 

rok  2018”,  zgodnie  z  treścią  Uchwały  Nr  XLII/325/10  Rady  Powiatu  Rawickiego  z  dnia  30 

września 2010 roku w sprawie sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego 

lub  organizacjami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  projektów  aktów  prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji.  Informacja  o 

konsultacjach społecznych została  podana do publicznej  wiadomości  poprzez zamieszczenie:  na 

oficjalnej stronie Powiatu Rawickiego www.powiatrawicki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, 

na portalu społecznościowym facebook oraz przesłana drogą elektroniczną do zainteresowanych 

podmiotów.  Propozycje  zadań  o  charakterze  ponadgminnym  do  realizacji  w  roku  2018,  z 

uwzględnieniem priorytetów zawartych w projekcie „Programu współpracy Powiatu Rawickiego 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z 

późn. zm.) na rok 2018” lub propozycje nowych priorytetów zgodnych z art. 4 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z 

późn.  zm.),  należało  zgłaszać  na  formularzu  załączonym  do  pobrania.   Wszystkie  dokumenty 

można  było  dostarczyć  najpóźniej  do  dnia  26  października  2017  roku  na  adres:  Starostwo 

Powiatowe w Rawiczu, Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub 

adres: oswiata@powiatrawicki.pl. Do Starostwa Powiatowego w Rawiczu nie złożono wniosków w 

sprawie  uwag  i  propozycji  zmian  do  projektu  „Programu  współpracy  Powiatu  Rawickiego  z 

organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami,  o  których  mowa w art.  3  ust.  3  ustawy z  24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z 

późn. zm.), na rok 2018”. W dniu 26 października 2017 r.  Powiatowa Rada Działalności Pożytku 

Publicznego  w  Rawiczu  zapoznała  się  ze  sposobem  przeprowadzenia  i  wynikiem  konsultacji 

mailto:oswiata@powiatrawicki.pl
http://www.powiatrawicki.pl/
mailto:a.waresiak@powiatrawicki.pl


społecznych  „Programu współpracy  Powiatu  Rawickiego  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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018” oraz 

wydała opinię w sprawie ww. Programu.

W  wyniku  prac  nad  Programem  uwzględniono  zmiany  przepisów  prawa,  rozpatrzono

i  omówiono  propozycje  zadań  do  realizacji  w  2018  r.  oraz  przyjęto  opinię  Powiatowej  Rady 

Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu. 



Załączniki:

- „SPRAWOZDANIE ZA 2017 ROK Z REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 

2015 - 2017 W POWIECIE RAWICKIM”.

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE RAWICKIM NA LATA 2015- 2017

– sprawozdanie za rok 2017 -

CEL GŁÓWNY: Rozwój systemu pieczy zastępczej i wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej w powiecie  
rawickim  

CEL:1 Rozwój rodzinnych form pieczy  zastępczej w Powiecie Rawickim

lp DZIAŁANIA: WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU TERMINY REALIZACJI
1. Prowadzenie kampanii 

promującej idee 
rodzicielstwa 
zastępczego 

Liczba  i formy prowadzonych kampanii:
1.Promocja pieczy zastępczej: 30.07.2017 Powiatowy 
Dzień Integracji – namiot promocyjny PCPR,  kampania 
informacyjna– rozdawanie ulotek, gadżetów reklamowych i 
konsultacja specjalistów  podczas festynu 
2.Promocja pieczy zastępczej: 27.08.2017 Dożynki 
Powiatowe w Miejskiej Górce – Kampania informacyjna – 
rozdawanie ulotek podczas festynu, ulotek, gadżetów 
reklamowych i konsultacja specjalistów  podczas festynu 
3.(I-XII 2017) ogłoszenia na stronie internetowej 
o naborze kandydatów na rodziców zastępczych
4. XI 2017 - Artykuł promujący pieczę zastępczą w „Życiu 
Rawicza”  
5. Zamówienie gadżetów promocyjnych do kampanii 
rodzicielstwa zastępczego w 2018 r. (magnesy, długopisy, 
notesy)
Liczba pozyskanych kandydatów na rodziny 
zastępcze:8 osób 

I-XII 2017 

2. Prowadzenie procesu 
diagnostyczno - 
konsultacyjno - 
kwalifikacyjnego 
kandydatów do 
pełnienia funkcji 
rodziny zastępczej 
zawodowej, rodziny 
zastępczej 
niezawodowej lub 
prowadzenia 
rodzinnego domu 
dziecka;

Liczba kandydatów na rodziny zastępcze  poddanych 
procesowi  diagnostyczno-konsultacyjnemu: 0 Realizacja planowana na

I-II 2018

3. Organizowanie szkoleń 
dla kandydatów 
zgłaszających 
gotowość do pełnienia 
funkcji rodziny 
zastępczej lub 
prowadzenia 
rodzinnego domu 
dziecka

Liczba przeprowadzonych szkoleń  dla kandydatów na 
rodziny zastępcze: 0

Liczba osób uczestniczących w szkoleniu:0

Realizacja planowana na
III-VI 2018

4. Tworzenie 
zawodowych rodzin 
zastępczych i 
rodzinnych domów 
dziecka 

Liczba zawartych umów o pełnienie funkcji zawodowej 
RZ  i RDD: 3
1 RDD
2 RZ zawodowe 

VI 2017
X 2017 

CEL:2 Wsparcie istniejących rodzin zastępczych na terenie Powiatu Rawickiego 



lp DZIAŁANIA: WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU TERMINY REALIZACJI
1. Powadzenie grup 

wsparcia dla rodzin 
zastępczych 

Liczba rodzin zastępczych uczestniczących 
w grupach wsparcia: 14 rodzin
Ilość   spotkań grup wsparcia z psychologiem: 11

I-XII  2017

2. Udzielanie rodzinom 
zastępczym wsparcia 
psychologicznego, 
pedagogicznego, 
prawnego oraz 
terapeutycznego

Liczba osób korzystających z poradnictwa:
-psychoterapia dla dzieci z rodzin zastępczych: 4 osoby 
- specjalistyczne poradnictwo psychologa: 

II-XII  2017

I-XII 2017 

3. Udzielanie rodzinom 
zstępczym pomocy w 
zakresie rozwiązywania 
problemów rodzinnych, 
konfliktowych, 
budowania prawidłowej 
więzi emocjonalnej z 
dziećmi oraz wsparcia 
w przygotowaniu ich 
do usamodzielnienia 

Liczba kontaktów koordynatorów/pracowników ORPZ 
z rodzinami zastępczymi:
- 255wizyty w rodzinie
Liczba kontaktów psychologa z rodzinami zastępczymi: 
185
Konsultacje z pracownikami w siedzibie na bieżąco. 

I-XII  2017

Działanie ciągłe 

4. Organizowanie szkoleń 
podnoszących 
kompetencje 
wychowawcze rodzin 
zastępczych 

Liczba rodzin zastępczych objętych szkoleniami i 
warsztatami podnoszącymi umiejętnościopiekuńczo-
wychowawcze:
1. Szkolenie warsztatowe 2 dniowe: „Praca z dzieckiem z 
zaburzeniami więzi” (20 osób)
2. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze 
zawodowe/ pogotowia rodzinne  (4 osoby) 
3. Wyjazdowe  szkolenie dla prowadzących rodzinną pieczę 
zastępczą wraz z otoczeniem zapobiegające wypaleniu 
zawodowemu i podnoszące kompetencje”  w Wieleniu (50 
osób w tym 33 dzieci) 
4. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze 
specjalistyczne (4 osoby) 

III 2017 

IV-V 2017 

20-28.VII.2017 

XII 2017 
5. Zatrudnianie 

koordynatorów 
rodzinnej pieczy 
zastępczej

Liczba koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – 2 
koordynatorów 

I-XII 2017

6. Organizowanie 
wsparcia wolontariuszy 
dla rodzin zastępczych

Liczba wolontariuszy: 0

7. Zapewnienie wsparcia 
ze strony rodzin 
pomocowych w 
przypadku czasowego 
niesprawowania opieki 
nad dzieckiem przez 
rodzinę zastępczą 

Liczba utworzonych rodzin pomocowych 
2 rodziny pełniły czasowo funkcje rodziny pomocowej

VII – VIII2017

CEL:3 Wspieranie usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej 
lp DZIAŁANIA: WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU TERMINY REALIZACJI 

Y
1. Powadzenie procesu 

usamodzielnienia 
wychowanków pieczy 
zastępczych

Liczba usamodzielnianych wychowanków pieczy 
zastępczej: 34

I-XII 2017

2. Wpieranie osób 
usamodzielnianych w 
aktywnym 
uczestniczeniu w życiu 
społecznym, 
kontynuowaniu nauki i 

Liczba  realizowanychIndywidualnych Programów 
Usamodzielnienia:  
w tym:34
pełnoletni w rodzinach zastępczych: 14
usamodzielniani z RZ:12
usamodzielniani z Placówek:6

I-XII 2017



uzyskiwaniu 
kwalifikacji 
zawodowych

usamodzielniani z MOW/MOS: 2

3. Pomoc osobom 
usamodzielnianym w 
pozyskaniu mieszkania 
i zatrudnienia 

Liczba wychowanków:
2 wychowanków(pomoc w otrzymaniu mieszkania) 

I-XII 2017

CEL:4 Integracja środowisk rodzinnej pieczy zastępczej 
lp DZIAŁANIA WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU TERMINY REALIZACJI 
1. Organizowanie spotkań 

integracyjnych i 
okolicznościowych dla 
rodzin zastępczych

Ilość przedsięwzięć: 2
1. Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego – 
Rodzinny Bowling 
w Gołaszynie (100 osób) 
 2.Spotkanie Mikołajkowe : animatorzy, catering, paczki 
dla dzieci (180 osób) 

30.V.2017 

15.XII.2017 

2. Umożliwianie dostępu 
do kultury, sportu i 
rekreacji 
wychowankom 
rodzinnej pieczy 
zastępczej

Ilość przedsięwzięć: 2
1.  Konkurs plastyczny pod patronatemStarosty Rawickiego
pn.”Moje wymarzone święta Bożego Narodzenia” 
(uczestnicy: 21 wychowanków  rodzinnej i instytucjonalnej 
pieczy zastępczej)

XII 2017

CEL:5 Zwiększenie szans dzieci na powrót do środowiska rodzinnego

lp DZIAŁANIA: WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU TERMINY REALIZACJI 
1. Współpraca z 

asystentami 
rodzinnymi 
pracującymi z 
rodzinami 
biologicznymi dzieci 
umieszczonych w 
pieczy zastępczej oraz 
ośrodkami pomocy 
społecznej 

Liczba rodziców biologicznych objętych pracą asystenta 
rodzinnego – 
6 osób 

I-XII 2017

2. Umożliwianie i pomoc 
w kontaktach dzieci 
umieszczonych w 
pieczy zastępczej z 
rodziną biologiczną 

Liczba dzieci powracających pod opiekę rodziców 
biologicznych – 1
Ilość kontaktów rodziców z dziećmi na terenie PCPR: 
28

I-XII 2017

CEL:6 Koordynowanie  systemu  pieczy  zastępczej,  nadzór  nad  realizacją  zadań  i 

doskonalenie kadry  
lp DZIAŁANIA: WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU TERMINY REALIZACJI 
1. Doskonalenie 

zawodowe kadry 
pieczy zastępczej
Szkolenia/konferencje 

- Liczba przeszkolonych pracowników ORPZ: 
II 2017 „Organizacja pracy koordynatora rodzinnej pieczy 
zastępczej” szkolenie w PCPR w Kościanie  (4 
pracowników)
V 2017 Szkolenie „Zaburzenia zachowania u dzieci z 
doświadczeniem traumy” w Gostyniu   (3 pracowników)
X 2017 Szkolenie z zakresu Ochrony Danych Osobowych 
w Pakówce (5 osób)

I-XII 2017



X 2017 Konferencja Stowarzyszenia PCPR w Sarbinowie 
(1 pracownik) 

2. Systematyczna 
współpraca z 
Ośrodkami Pomocy 
Społecznej, 
asystentami 
rodzinnymi, sądem, 
placówkami 
edukacyjnymi, 
specjalistycznymi oraz 
podstawową opieką 
zdrowotną

- kontakty na bieżąco wg. potrzeb I-XII 2017

3. Dokonywanie 
okresowej oceny 
sytuacji dzieci 
przebywających w 
rodzinnej pieczy 
zastępczej

Liczba dokonanych ocen sytuacji dziecka 
umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej: 149

I-XII 2017

4. Dokonywanie ocen 
rodziny. 

Liczba dokonanych ocen rodzin zastępczych:  28 I-XII 2017

5. Diagnozowanie 
psychologiczne 
istniejących rodzin 
zastępczych w zakresie 
predyspozycji i 
motywacji do pełnienia 
funkcji rodziny 
zastępczej lub 
prowadzenia 
rodzinnego domu 
dziecka.

Liczba sporządzonych diagnoz:  14

Liczba sporządzonych diagnoz dziecka: 6 I – XII 2017

6. Zgłaszanie do 
ośrodków adopcyjnych 
informacji o dzieciach 
z uregulowaną sytuacją 
prawną, w celu 
poszukiwania dla nich 
rodzin 
przysposabiających

Liczba  zgłoszonych dzieci do przysposobienia–4

Liczba przysposobionych dzieci:1

I-XII 2017

7. Dalsze funkcjonowanie 
instytucjonalnej pieczy 
zastępczej i 
dostosowanie jej usług 
do potrzeb środowiska 
oraz standardów 
określonych w ustawie 
o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy 
zastępczej

- utrzymany standard opieki i wychowania w placówce 
opiekuńczo-wychowawczej 

Działanie ciągłe 

8. Sprawozdawczość - sporządzenie sprawozdania za 2017 rok XII 2017


