
Załącznik do Uchwały Nr XXIX/235/17
Rady Powiatu Rawickiego

                                     z dnia 25 maja 2017 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 2014 r., poz. 1118 z późn. 

zm.) na rok 2016".

§  1. Program  współpracy  na 2016 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 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), przyjęty został 

Uchwałą Nr VII/53/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 czerwca 2015 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 2016 r., poz. 1817 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) w dniu 11 marca 2016 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,

2)  w  2016  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,

3) w Starostwie Powiatowym w Rawiczu zorganizowano 7 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,

4)  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.,

5)  Starosta  Rawicki  uczestniczył  w  dniu  22  marca  2016  r.  w  zgromadzeniu  zwyczajnym  i 

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

http://www.powiatrawicki.pl/


Gostyniu,  natomiast Wicestarosta wraz z członkiem Zarządu Powiatu w dniu 5 grudnia 2016 r. 

uczestniczył  w  zgromadzeniu nadzwyczajnym,

6) podwyższono ilość udziałów z 7 do 10 w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. 

z o. o. w Gostyniu, czyli o 30.000 zł,

7) 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. 

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

zostały działania polegające na współorganizowaniu oraz współfinansowaniu następujących 

projektów:

1)  zorganizowano  spotkanie  profilaktyczne  z  młodzieżą  i  rodzicami  w  I  Liceum 

Ogólnokształcącym  w  Rawiczu  dotyczące  przeciwdziałania  alkoholizmowi  i  narkomanii  przy 

współudziale Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Arka Noego” i  Komendy Powiatowej  Policji  w 

Rawiczu - przedstawiciele policji oraz ww. stowarzyszenia przeprowadzili pogadankę z uczniami – 

ok. 120 uczestników - na temat działania substancji psychotropowych i alkoholu oraz wypływu na 

rozwój psychiczny osób uzależnionych,

2) odbyła się debata społeczna współorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Rawiczu i 

Starostwo  Powiatowe  w  Rawiczu  dla  mieszkańców  powiatu  rawickiego,  którzy  podzielili  się 

swoimi spostrzeżeniami na temat poprawy bezpieczeństwa w powiecie rawickim,

3)  zorganizowano  akcje  informacyjną  dotyczącą  pomocy  osobom  bezdomnym,  starszym  i 

niepełnosprawnym w okresie zimowym,

4) we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Rawiczu zorganizowano 

akcję informacyjną w zakresie zapobiegania skażeniom i epidemiom, szczególnie w okresie sezonu 

grypowego - informacje pojawiły się w mediach oraz na stronach internetowych,

5)  we  współpracy  z  Powiatowym  lekarzem  Weterynarii  zorganizowano  akcje  informacyjno-

profilaktyczne  w  zakresie  przeciwdziałania  zagrożeniom  pochodzenia  zwierzęcego  tj.  „ptasiej 

grypie”,  afrykańskiemu  pomorowi  świń  oraz  akcji  szczepienia  lisów  -  ulotki  poprzez  PIW 

rozdawano lokalnym hodowcom, informacje pojawiły się na stronie internetowej oraz w mediach,

6) zakupiono sprzęt specjalistyczny na potrzeby ratownictwa drogowego przekazany Komendzie 

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu,

7)  zakupiono  kamizelki  odblaskowe,  które  funkcjonariusze  Policji  rozdawali  dzieciom  oraz 

seniorom na spotkaniach w szkołach i Uniwersytecie Trzeciego Wieku dotyczących bezpiecznego 

zachowania w ruchu drogowym,

8) zakupiono sprzęt szkoleniowy ratownictwa medycznego (fantom-głowa do intubacji) na potrzeby 

KPPSP  w  Rawiczu,  który  umożliwił  strażakom  doskonalenie  umiejętności  ratownictwa 



medycznego,

9) zakupiono miernik wielogazowy na potrzeby KP PSP w Rawiczu, który informuje o stężeniu 

gazów w powietrzu i umożliwił strażakom bezpieczne wejście w strefę zagrożoną,

10) we współpracy z KPPSP w Rawiczu zorganizowano ćwiczenia dla  pracowników Starostwa 

Powiatowego w Rawiczu z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i obsługi gaśnic proszkowych,

11)  zorganizowano:  Ogólnopolski  Turniej  Wiedzy  Pożarniczej  –  eliminacje  powiatowe  –  39 

uczestników, XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod 

hasłem: „W trosce o nasze bezpieczeństwo” – eliminacje powiatowe – 192 uczestników  oraz VII 

Powiatowe  Zawody  Sprawnościowe  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  działających  w  ramach 

Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 42 uczestników (strażaków-ochotników).

§  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 

2016 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 2016 r. były następujące imprezy:

• II Amatorski Konkurs Plastyczny – Rawicz 2016,

• IV Międzypowiatowy Przedmaturalny Konkurs Matematyczny,

• V Powiatowy Konkurs Fryzjerski dla Uczniów,

• XI Konferencja „Kocham Moje Miasto” - Zabytki Naszego Miasta,

• Konkurs Poznajemy Ziemię Rawicką,

• Regionalna Olimpiada Matematyczna „Zostań Pitagorasem”,

• XXIII Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym,

• Wymiana polsko – niemiecka „Wędrując po Ziemi Rawickiej”,

• Rolne Targi Rolnicze – Wiosna 2016,

• XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Piękno i Brzydota w Szarości” Rawicz 2016,

• Wystawa Gołębi i Drobnego Inwentarza,

• 70-lecie powstania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,

• Obchody 1050 lecia Chrztu Polski,

• XVII Powiatowy Konkurs Muzyczno – Plastyczny o znanych kompozytorach – Johanes 

Brahms,



• Konkurs Plastyczny „Mój świat, moje marzenia”,

• 16 Międzynarodowe Mosty Sztuki Rawicz – Pakosław 2016,

• Jubileusz 65-lecia Koła Łowieckiego 13 „DROP”,

• Wystawa Gołębi Pocztowych Okręgu Leszno,

• III Konkurs Plastyczno – Rysunkowy „Piękno Naszej Przyrody”.

3) Powiat Rawicki wsparł realizację zadań publicznych. Zgodnie z Uchwałą Nr 49/309/16 Zarządu 

Powiatu Rawickiego z dnia 10 marca 2016 r. dotację otrzymało: 

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

Miejska Górka - „Festyn integracyjny” w kwocie 1.300,00 zł,

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

63-900 Rawicz - „Promocja Regionu podczas występów, wyjazdów, uczestnictwa w konkursach” w 

kwocie 1.700,00 zł,

c)  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 1.000,00 zł,

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

63-900 Rawicz - „Rozwój Zespołu „Wisieloki” - warsztaty taneczno–śpiewacze” w kwocie 800,00 

zł,

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

63-900 Rawicz - „Warsztaty nauki gry na dudach wielkopolskich i skrzypcach podwiązanych” w 

kwocie 1.200,00 zł.

Łącznie  w  formie  dotacji  przekazano  6.000,00  zł.  Zgodnie  z  podpisanymi  umowami  środki 

przekazano w I półroczu 2016 r. na realizację zadań w 2016 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 49/309/16 

Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 10 marca 2016 r. otrzymało Polskie Towarzystwo Turystyczno 

-  Krajoznawcze  Oddział  Rawicz,  ul.  Przyjemskiego  4,  63-900  Rawicz  -  „Wspieranie  działań 

popularyzujących  turystykę  kwalifikowaną  -  organizacja  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży, 

organizacja  rajdów,  szkoleń  oraz  konkursów,  w  tym  również  dla  osób  niepełnosprawnych”  w 

kwocie  9.000,00  zł.  Środki  finansowe  przekazane  zostały  w  I  półroczu  2016  r.  i  zostały 

wykorzystane  zgodnie  z  warunkami  podpisanej  umowy.  Rozliczenie  nastąpiło  po  złożeniu 

sprawozdania  końcowego.  Polskie  Towarzystwo  Turystyczno  –  Krajoznawcze  Oddział  Rawicz 



przygotowało dla mieszkańców powiatu rawickiego imprezy turystyczne,  zapewniające aktywne 

spędzanie wolnego czasu,  poznawanie okolicy zamieszkania,  jej  historii  i  regionalnych tradycji. 

Uczestnikami rajdów, wycieczek i  konkursów byli:  dzieci  i  młodzież szkolna – 561 osób oraz 

dorośli  –  łącznie  1092  osób.  Zorganizowano  5 rajdów,  3  wycieczki  oraz  1  zlot  i  2  spotkania 

plenerowe zgodnie z przyjętym Kalendarzem imprez na rok 2016,

2) przeprowadzono  Konkurs  „Poznajemy Ziemię  Rawicką”  -  dla  uczniów gimnazjów z  terenu 

powiatu rawickiego – kwiecień 2016 r,

3) przeprowadzono 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 49/309/16 

Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 10 marca 2016 r. otrzymali: 

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

„Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w dyscyplinie szachy” w kwocie 2.000,00 zł.

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

„Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo” w kwocie 3.000,00 zł,

c)  Powiatowe  Zrzeszenie  Ludowe  Zespoły  Sportowe  w Rawiczu,  ul.  Piłsudskiego  21,  63-900 

Rawicz - „Przygotowanie i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych ujętych w 

Wojewódzkim  Kalendarzu  Zrzeszenia  LZS  oraz  Powiatowym  Kalendarzu  Zrzeszenia  LZS”  w 

kwocie 6.000,00 zł.

Dotację zgodnie z Uchwałą Nr 56/355/16 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 06 maja 2016 r.  

otrzymał: 

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

Rawicz - „Przygotowanie i uczestnictwo dzieci i młodzieży w imprezach sportowych ujętych w 

Wojewódzkim  Kalendarzu  Szkolnego  Związku  Sportowego  oraz  Powiatowym  Kalendarzu 

Szkolnego Związku Sportowego” - w kwocie 25.000,00 zł,

b)  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.

Łącznie  w  formie  dotacji  przekazano  40.000,00  zł.  Zgodnie  z  podpisanymi  umowami  środki 

przekazano w 2016 r. na realizację zadań w 2016 r. Rozliczenie nastąpiło po złożeniu sprawozdań 

końcowych,

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

„Orlik” o Puchar Starosty Rawickiego” oraz zgrupowanie Reprezentacji Polski AMP Polska w piłce 



nożnej,

3) wyróżniono i nagrodzono osoby wyróżniające się w działalności sportowej.  Starosta Rawicki 

przyznał  nagrody  finansowe  Panu  Ryszardowi  Kapłonowi  -  trenerowi,  za  wyróżnianie  się 

szczególną  aktywnością  w  działalności  sportowej  oraz  uzyskanie  wybitnych  osiągnięć  w 

strzelectwie sportowym, w kwocie 1.500,00 zł oraz Panu Tomaszowi Mikołajczykowi - trenerowi, 

za  wyróżnianie  się  szczególną  aktywnością  oraz  uzyskanie  wysokich  osiągnięć  w  działalności 

sportowej na rzecz osób niepełnosprawnych, w kwocie 1.500,00 zł,

4) dofinansowane w 2016 r. były następujące imprezy:

• Turniej Piłkarski OLDBOY o Puchar Starosty Rawickiego,

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

• Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu z broni pneumatycznej,

• Regionalny Mityng Lekkoatletyczny,

• Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Sprawni Razem,

• Turniej strzelecki – Integracyjny Dzień Dziecka,

• II Rawickie Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc,

• XVII Powiatowy Turniej  Piłki Nożnej „ORLIK” o Puchar Starosty Rawickiego 06 maja 

2016 r,

• II Rawicki Festiwal Siatkówki,

• VII edycja Wielkopolskiego Turnieju Orlika,

• Loty Gołębi Pocztowych,

• Towarzyski Turniej Siatkówki,

• XVIII Turniej Strzelecki o  Buławy Marszałka Województwa Wielkopolskiego,

• Jubileusz XXV – lecia reaktywowania działalności Bractwa Kurkowego w Rawiczu,

• Turniej Strzelecki o godność Króla Kurkowego i Mistrza Karabinu Okręgu Leszczyńskiego 

Kurkowych Bractw Strzeleckich RP,

• Turniej Strzelecki o godność Króla Żniwnego i Mistrza Pistoletu Okręgu Leszczyńskiego 

Kurkowych Bractw Strzeleckich RP,

• V  Ogólnopolski  Turniej  Koszykówki  Chłopców  im.  T.  Konata  o  Puchar  Starosty 

Rawickiego,

• Mistrzostwa ZSZ w Rawiczu w Piłce Siatkowej i Koszykowej,

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

• Strzelanie o Ryngraf Przechodni Świętego Jana Pawła II,

• Międzyzakładowy Turniej Siatkówki,



• Zawody  strzeleckie  o  tytuł  Młodzieżowy Mistrz  Powiatu  Rawickiego  z  okazji  10-lecia 

Klubu BOCK w strzelaniu z broni sportowej,

• Zawody Strzeleckie dla młodzieży w ramach akcji LATO z LOK i Dnia Wojska Polskiego o 

Puchar Starosty Rawickiego,

• Turniej Kopa Sportowego o Puchar Mera Potigny,

• Puchar Starosty Rawickiego – Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi,

• XII Rawicki Turniej Judo,

• Powiatowa Wystawa Koni Hodowlanych,

• XVII Rawicki Otwarty Turniej Szachowy,

• VII Powiatowe Zawody Sprawnościowe OSP w Rawiczu KSRG,

• Turniej Kopa Sportowego.

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 49/309/16 

Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 10 marca 2016 r. otrzymało: 

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

Miejska Górka - „Dzień zdrowia” w kwocie 2.000,00 zł,

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

„Rehabilitacja zdrowotna seniorów” w kwocie 4.000,00 zł,

c) Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku”, ul. Jana Pawła II 6, 63-910 Miejska Górka - 

„Organizacja  przedsięwzięć  wspierających  rehabilitację  zdrowotną,  w  tym  również  dla  osób 

niepełnosprawnych” w kwocie 1.500,00 zł,

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

„Działania  na  rzecz  integracji  z  osobami  niepełnosprawnymi  i  intelektualnie  chorymi  –  jeden 

wspólny świat” w kwocie 4.000,00 zł,

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

ul.  Grota  Roweckiego 6,  63-900 Rawicz – „Rehabilitacja  Osób Niepełnosprawnych na basenie 

OSiR Rawicz” w kwocie 2.500,00 zł.

Łącznie  w  formie  dotacji  przekazano  14.000,00  zł.  Zgodnie  z  podpisanymi  umowami, środki 

przekazano w I półroczu 2016 r. na realizację zadań w 2016 r. Rozliczenie nastąpiło po złożeniu 

sprawozdań końcowych.

2) W pierwszej połowie 2016 r. wsparto nagrodami rzeczowymi:



• Turniej  Wiedzy o Pierwszej  Pomocy Przedmedycznej,  którego celem było kształtowanie 

prawidłowych zachowań poprzez propagowanie potrzeby i konieczności niesienia pomocy, 

budowanie odpowiedzialności za siebie i  innych, upowszechnianie wiedzy teoretycznej  i 

praktycznej w zakresie pierwszej pomocy,

• 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,

• „Integracyjny  Dzień  Dziecka”,  którego  celem  była  integracja  dzieci  i  osób 

niepełnosprawnych z otoczeniem,

• Happening  pn.  „Serce  –  maszyna  dająca  życie”,  którego  celem  było  uświadomienie 

społeczności lokalnej problemu wad serca u dzieci i dorosłych oraz promowanie zdrowego 

stylu życia,

• Konkurs pn. „Nie daj szansy AIDS” oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego 

Stylu Życia PCK z zakresu zdrowia realizowanych co najmniej na etapie powiatowym.

3) W drugiej  połowie 2016 roku w ramach realizacji  zadań wynikających ze Strategii  Rozwoju 

Powiatu  Rawickiego  na  lata  2016-2025  w  szkołach  ponadgimnazjalnych  prowadzonych  przez 

Powiat Rawicki przeprowadzono program profilaktyczny pn. „Łatwo zacząć, trudno skończyć …” 

–  przeciwdziałanie  uzależnieniom wśród  młodzieży.  Ponadto  w ramach  działań  programu  PAT 

promujących  wśród  dzieci  i  młodzieży  m.  in.  modę  na  życie  bez  uzależnień,  wsparto  wyjazd 

wolontariuszy z  PATPORTU Zespołu Szkół  Zawodowych w Rawiczu na Ogólnopolską Wigilię 

organizowaną w Warszawie.

4) W ramach obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi zakupiono nagrody dla odznaczonych 

honorowych krwiodawców, w kwocie 3 000 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 49/309/16 

Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 10 marca 2016 r. otrzymali: 

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

Miejska Górka - „Praktyczne wykłady rękodzielnicze” w kwocie 700,00 zł,

b)  Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. J. Dąbrowskiego 29a, 63-900 Rawicz - „Szerzenie 

oświaty dorosłych poprzez dofinansowanie organizacji wykładów dla osób dorosłych – z różnych 

dziedzin nauki i techniki” w kwocie 3.000,00 zł,

c) Stowarzyszenie „Uniwersytet Drugiego Wieku”, 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 1.300,00 zł.



Łącznie  w  formie  dotacji  przekazano  5.000,00  zł.  Zgodnie  z  podpisanymi  umowami, środki 

przekazano w I półroczu 2016 r. na realizację zadań w 2016 r. Rozliczenie nastąpiło po złożeniu 

sprawozdań końcowych.

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

działania opisane w „SPRAWOZDANIU ZA 2016 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.  W sferze  dotyczącej  zadań  z  zakresu  pomocy  społecznej  podjęte  zostały  następujące 

działania:

1)  Zgodnie  z  Uchwałą  Nr  42/250/15  Zarządu  Powiatu  Rawickiego  z  dnia  10  grudnia  2015  r. 

zlecono Stowarzyszeniu Inicjatyw Społecznych "Wsparcie, Informacja, Rozwój", Ligota 28C/1, 56-

200 Góra, realizację zadania publicznego pn.: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla 

mieszkańców Powiatu Rawickiego w 2016 roku" i przekazano środki finansowe w kwocie 59.946,00 

zł.  Zadanie  zostało  zrealizowane w całości  i  skierowane było  do  uprawnionej  grupy odbiorców, 

mieszkańców powiatu rawickiego. Rozliczenie nastąpiło po złożeniu sprawozdania końcowego.

2) W ramach realizacji przez Powiat Rawicki "Programu wyrównywania różnic między regionami 

III"  ze  środków finansowych  PFRON dofinansowano  zakup  samochodu  dla  Warsztatów Terapii 

Zajęciowej  w  Miejskiej  Górce  w  kwocie  228.165,00  zł,  Stowarzyszenie  Dzieci  i  Osób 

Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce przekazało środki finansowe własne w kwocie 13.969,29 zł, a 

z budżetu Powiatu Rawickiego i budżetów poszczególnych Gmin Powiatu Rawickiego przekazano 

łącznie środki finansowe w kwocie 83.815,68 zł.

3) Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce w roku 2016 otrzymało z 

budżetu  Powiatu  Rawickiego  na  rehabilitację  zdrowotną  i  społeczną  osób  niepełnosprawnych  – 

Warsztaty Terapi Zajęciowej - środki finansowe w kwocie 97.754,00 zł jako 10 % dofinansowania do 

działalności.

4)  Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie  w  Rawiczu  w  ramach  środków finansowych  PFRON 

wsparło Stowarzyszenie Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Razem Raźniej 

w Bojanowie” w realizacji zadania pn: „Wyjazd do Aqua Parku w Trzebnicy” w kwocie 1.436,00 

zł,  Stowarzyszenie Rawicki Klub „Amazonka” w Rawiczu w realizacji zadania pn: "Jednodniowa 

wycieczka  do  Częstochowy”  w  kwocie  1.320,00  zł  i  Stowarzyszenie  Dzieci  i  Osób 

Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce w realizacji zadania pn: "Wycieczka integracyjna" w kwocie 

2.500,00 zł.

5) W dniu 08 maja 2016 r.  w Rawiczu zorganizowany został  Powiatowy Dzień Integracji,  który 

poświęcony był twórczości osób niepełnosprawnych oraz prezentacji dokonań instytucji działających 



na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  na  terenie  powiatu  rawickiego.  Udział  w  obchodach  wzięły 

organizacje  pozarządowe:  Stowarzyszenie  Dzieci  i  Osób  Niepełnosprawnych  w  Rawiczu, 

Stowarzyszenie  „Pomocna Dłoń” w Rawiczu,  Stowarzyszenie Dzieci  i  Osób Niepełnosprawnych

w Miejskiej Górce, Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Jutrosinie, Stowarzyszenie 

„Z Nadzieją w Przyszłość” w Rawiczu, Stowarzyszenie  „Wsparcie Dla Każdego”  w Pakosławiu, 

Stowarzyszenie  Rawicki  Klub  „Amazonka” w  Rawiczu,  Stowarzyszenie  Rodzin  oraz  Przyjaciół 

Dzieci i Osób Niepełnosprawnych "Razem Raźniej w Bojanowie”.

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

w otwartych konkursach ofert:

1) w związku z przyjęciem przez Zarząd Powiatu Rawickiego Uchwały Nr 39/234/15 z dnia 16 

listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2016 

oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 79/15 Starosty Rawickiego z dnia 23 listopada 2015 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 03 grudnia 2015 r. do godz. 15.00 formularza, w siedzibie ogłaszającego - Starostwie 

Powiatowym  w  Rawiczu  –  Punkt  Obsługi  Interesantów  lub  przesłanie  oferty  na  adres 

korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Rawiczu ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz (decydowała data 

wpływu formularza do urzędu),

2)  w  dniu  07  grudnia  2015  r.  Zarząd  Powiatu  Rawickiego  podjął  Uchwałę  Nr  41/238/15

w sprawie powołania składu oraz określenia Regulaminu działania Komisji Konkursowej opiniującej 

złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w 

roku 2016,

3) w dniu 08 grudnia 2015 r. obradowała Komisja Konkursowa w składzie: Pan Jacek Gwizdek, Pan 

Józef Niemczynowski, Pani Izabela Sarnowska, Pan Adam Waresiak, Pani Magdalena Łakomy, Pan 

Radosław Zuter, Pan Tadeusz Antkowiak i Pan Ryszard Kapłon, która zaopiniowała złożoną ofertę w 

„Otwartym  konkursie  ofert  na  realizację  zadania  publicznego  z  zakresu  udzielania  nieodpłatnej 

pomocy  prawnej  na  terenie  Powiatu  Rawickiego  w  roku  2016”.  Przewodniczący  Komisji 

Konkursowej  przedstawił  Protokół  z  posiedzeń  Komisji  Konkursowej  Zarządowi  Powiatu 

Rawickiego w dniu 10 grudnia 2015 r,

4) w dniu 10 lutego 2016 r. obradowała Komisja Konkursowa w składzie: Pan Jacek Gwizdek, Pan 

Józef Niemczynowski, Pan Adam Waresiak, Pani Magdalena Łakomy, Pani Maria Wojtkowiak i Pan 

Ryszard Kapłon, która zaopiniowała złożone oferty w „Otwartym konkursie ofert na realizację zadań 



publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2016”. Przewodniczący Komisji Konkursowej przekazał 

Protokół  wraz  z  projektem Uchwały do zaopiniowania  Powiatowej  Radzie  Działalności  Pożytku 

Publicznego w Rawiczu.  Protokół,  projekt  Uchwały oraz opinia  Powiatowej  Radzie Działalności 

Pożytku Publicznego w Rawiczu zostały przekazane i przedstawione Zarządowi Powiatu Rawickiego 

w dniu 10 marca 2016 r.

5) w dniu 22 kwietnia 2016 r. obradowała Komisja Konkursowa w składzie: Pan Jacek Gwizdek, Pan 

Józef Niemczynowski, Pan Adam Waresiak, Pani Magdalena Łakomy, Pani Maria Wojtkowiak, Pan 

Radosław Zuter, Pan Tadeusz Antkowiak i Pan Ryszard Kapłon, która zaopiniowała złożone oferty w 

„Otwartym konkursie  ofert  na  realizację  zadań publicznych Powiatu  Rawickiego w roku 2016”. 

Przewodniczący  Komisji  Konkursowej  przekazał  Protokół  wraz  z  projektem  Uchwały  do 

zaopiniowania Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu. Protokół, projekt 

Uchwały  oraz  opinia  Powiatowej  Radzie  Działalności  Pożytku  Publicznego  w  Rawiczu  zostały 

przekazane i przedstawione Zarządowi Powiatu Rawickiego w dniu 06 maja 2016 r.

§ 13. 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 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016". 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  w  2016  r.,  współpracę  Powiatu  Rawickiego  z 

organizacjami  pozarządowymi,  omówiono  możliwości  pozyskania  funduszy  europejskich  dla 

organizacji pozarządowych, przedstawiono harmonogram naboru wniosków na 2017 r., omówiono 

ofertę usług Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Lesznie, przedstawiono możliwości 

współpracy organizacji pozarządowych z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie ze szczególnym 

uwzględnieniem przedsięwzięć o charakterze powiatowym. Również swój dorobek prezentowały 

wybrane organizacje pozarządowe: Rawicki Klub Sportowy „BOCK” w Rawiczu, Stowarzyszenie 

Dzieci  i  Osób  Niepełnosprawnych  w  Miejskiej  Górce,  Uniwersytet  Drugiego  Wieku  45+  w 

Miejskiej Górce oraz Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Rawicz.  W 

2016 r.  odbywały  się  stałe  posiedzenia  Powiatowej  Rady Działalności  Pożytku  Publicznego  w 



Rawiczu, na których rozwiązywano problemy dotyczące działalności III sektora oraz współpracy 

samorządu  z  organizacjami  pozarządowymi.  Pozostałe  działania  realizował  Wydział  Oświaty, 

Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

§ 14. 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 2014 r.. poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016”:

a) Zarząd Powiatu Rawickiego ogłosił 2 otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych 

Powiatu Rawickiego w roku 2016 oraz monitorował realizację zadania publicznego z zakresu 

udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2016,

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

złożono  20  ofert,  przez  12  podmiotów,  natomiast  w  ogłoszonym  otwartym  konkursie  na 

realizację  zadania publicznego z zakresu udzielenia  nieodpłatnej  pomocy prawnej  na terenie 

Powiatu Rawickiego w roku 2016, złożona została 1 oferta przez 1 podmiot,

c)  Zarząd  Powiatu  Rawickiego  podpisał  19  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 3800 osób,

f)  wysokość  środków  finansowych  Powiatu  Rawickiego  zaangażowanych  w  realizację  zadań 

publicznych w wyniku zawarcia stosownych umów z organizacjami pozarządowymi stanowią 

kwotę 74.000,00 zł,

g)  wysokość  środków  finansowych  Powiatu  Rawickiego  wykorzystanych  w  realizacji  zadań 

publicznych w wyniku zawarcia stosownych umów z organizacjami pozarządowymi stanowią 

kwotę 73.990,80 zł,

h) wysokość  środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację 

zadań publicznych w związku z podpisanymi umowami stanowi kwotę 135.198,74 zł. Koszty do 

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

stanowią kwotę 10.454,00 zł,

i) w realizację zadań publicznych zaangażowanych było ok. 600 osób, w tym ok. 120 wolontariuszy,

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

oferowanych przez samorząd, skorzystali przedstawiciele 12 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,

ł)  na  zadanie  pn.:  Prowadzenie  punktu  nieodpłatnej  pomocy prawnej  dla  mieszkańców Powiatu 

Rawickiego w 2016 roku Powiat Rawicki przekazał środki finansowe w kwocie 59.946,00 zł, 

podmiot realizujący zadanie przekazał środki finansowe własne w kwocie 300,00 zł  i poniósł 

koszty pokryte z wkładu osobowego oszacowanego na kwotę 7.800,00 zł.

§ 15. Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji.

Zapisy  Programu  Współpracy  na  rok  2016  opracowywali  w  okresie  I  półrocza  2015  r. 

przedstawiciele  lokalnego  samorządu,  organizacji  pozarządowych  oraz  pozostali  mieszkańcy w 

trakcie spotkań grup roboczych zgodnie z wytycznymi Modelu współpracy administracji publicznej 

z organizacjami pozarządowymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Projekt  programu  podlegał  konsultacji  w  trybie  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.

Ponadto zaproszenie  do udziału w konsultacjach  pojawiło się  na stronie  internetowej  Powiatu 

Rawickiego  oraz  na  stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej,  kierowane  było  bezpośrednio  do 

organizacji  oraz  mieszkańców.  W dniu  11  czerwca 2015 r.  odbyło  się  spotkanie  konsultacyjne 

z przedstawicielami wszystkich sektorów lokalnej wspólnoty. 

W wyniku prac nad Programem oraz konsultacji zawarto zapisy o poszerzeniu zadań przyjętych do 

realizacji,  zaplanowano  działania  na  rzecz  powstania  partnerstwa  lokalnego  oraz  integrację  III 

sektora, a także współtworzenia polityk publicznych przez sektor publiczny i  społeczny. Uwagi i 

opinie zostały uwzględnione w Programie i realizowane.

§ 16. Sposób tworzenia Programu na rok 2017 oraz przebieg konsultacji w 2016 roku.

„Program  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” został opracowany na 

podstawie  „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 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na  

rok  2016”.  W  dniu  14  czerwca  2016  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) do składania w formie pisemnej propozycji zadań publicznych do realizacji w roku 2017. 

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,  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 16 września 2016 r. Do Starostwa Powiatowego 

w Rawiczu wpłynęły 32 formularze, które zostały przedstawione i omówione na VII posiedzeniu 

Powiatowej  Rady  Działalności  Pożytku  Publicznego  w  Rawiczu  w  dniu  29  września  2016  r. 

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu po zapoznaniu się z propozycjami 

zadań  publicznych  do  realizacji  w  2017  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) na rok 2017”. W dniu 19 października 2016 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) na rok 2017”, 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  2017,  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) na rok 2017” lub 

propozycje nowych priorytetów zgodnych z art. 4 ustawy 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 27 

http://www.powiatrawicki.pl/
mailto:a.waresiak@powiatrawicki.pl
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października 2016 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  wpłynął  żaden  wniosek  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), na rok 2017”. W dniu 10 listopada 

2016 r. odbyło się VIII posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu 

podczas którego, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu zapoznała się ze 

sposobem przeprowadzenia i  wynikiem  konsultacji  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) na  rok  2017”  oraz  wydała  pozytywną  opinię  w  sprawie  ww.  Programu.

W wyniku prac nad Programem uwzględniono zmiany przepisów prawa, rozpatrzono i omówiono 

propozycje zadań do realizacji w 2017 r. oraz przyjęto opinię Powiatowej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego w Rawiczu. 

Załączniki:

-  „SPRAWOZDANIE ZA 2016 ROK Z REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 

2015 - 2017 W POWIECIE RAWICKIM”.
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