Załącznik do Uchwały Nr XVII/136/16
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 19 maja 2016 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 2015".
§ 1. Program współpracy na 2015 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. 239 z późn. zm.), przyjęty został
Uchwałą Nr XLII/296/14 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 25 września 2014 r.
§ 2. 1. 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. 239 z późn.
zm.) i zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej
konkurencji i jawności.
W celu realizacji ww. programu zrealizowano następujące zadania:
§ 3. 1. W sferze dotyczącej zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości podjęte zostały następujące działania:
1) w dniu 21 marca 2015 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 pierwszym i drugim półroczu 2015 r. zorganizowano osiem jednodniowych konsultacji przez
przedstawicieli Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich działającego przy Starostwie
Powiatowym w Lesznie dla przedsiębiorców, mieszkańców i instytucji na temat możliwości
uzyskania środków zewnętrznych oraz funduszy strukturalnych związanych z prowadzeniem lub
rozpoczynaniem działalności gospodarczej,
3) informowano za pośrednictwem strony internetowej www.powiatrawicki.pl i portalu
społecznościowym facebook o szkoleniach i konferencjach dla małych i średnich przedsiębiorców,
konkursach dla przedsiębiorców, możliwości uzyskania poręczeń kredytowych, itp.,
4) udział przedstawicieli Powiatu Rawickiego w zgromadzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych
wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu,
5) podwyższono ilość udziałów z 5 do 7 w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych
Sp. z o. o. w Gostyniu,
6) podpisano porozumienia pomiędzy SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu a PUP w Rawiczu celem

umożliwienia zabezpieczania transakcji dla sektora MŚP poprzez udzielanie poręczeń dla osób
ubiegających się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
7) realizowano postanowienia umowy o współpracy z Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o.
w celu stymulacji rozwoju społeczno - gospodarczego subregionu leszczyńskiego oraz rozwoju
przedsiębiorczości, wzrostu konkurencyjności i innowacyjności istniejących przedsiębiorstw,
8) realizowano zapisy porozumienia o współpracy z Leszczyńskim Centrum Biznesu Sp. z o.o.
w celu podniesienia innowacyjności i konkurencyjności firm sektora spożywczego w południowo zachodniej Wielkopolsce zrzeszonych w Klastrze Leszczyńskie Smaki.
§ 4. 1. W sferze dotyczącej zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego - podjęte
zostały działania polegające na współorganizowaniu oraz współfinansowaniu następujących
projektów:
1) Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje powiatowe – 42 uczestników,
2) XVII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem:
„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!" – eliminacje powiatowe –
27 uczestników,
3) VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych
i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Tarchalinie - około 250 strażaków ochotników,
4) Debata społeczna pn. „Decydujmy Wspólnie” – około 70 uczestników.
§ 5. 1. W sferze dotyczącej zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego podjęte zostały następujące działania:
1) W dziale 921 – kultura – zaplanowano na 2015 r. środki finansowe w wysokości
67.900,00 zł. W 2015 r. wydano 65.962,01 zł.
2) Kwotę w wysokości 50.000,00 zł (§2310) otrzymała Rawicka Biblioteka Publiczna
w formie dotacji na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej. W 2015 r.
przekazana została kwota 50.000,00 zł (100,00%) zgodnie z warunkami podpisanego
porozumienia.
3) Kwoty w wysokości 4.900,00 zł (rozdział 92105 §4210) oraz 2.000,00 zł (rozdział 92105
§4300) zaplanowano dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, które złożyły wnioski
o dofinansowanie projektu – inicjatywy lub ubiegały się o dofinansowanie imprez z zakresu
kultury w 2015 r. oraz realizację zadań własnych. W 2015 r. wykorzystano kwotę 4.562,77
zł (rozdział 92105 §4210) co stanowi 93,12 % zaplanowanych środków oraz kwotę 1.162,00
zł (rozdział 92105 §4300) co stanowi 58,1 % zaplanowanych środków. Pozostałe kwoty
zaplanowane na dofinansowanie realizacji zadań, nie zostały wykorzystane w 2015 r.
4) Dofinansowane i wsparte w 2015 r. były następujące imprezy:
•

Powiatowy Amatorski Konkurs Rysunku i Malarstwa – Rawicz 2015.

•

III Międzypowiatowy Przedmaturalny Konkurs Matematyczny.

•

XL Wielkopolskie Święto Pieśni i Muzyki Rawicz 2015.

•

IV Powiatowy Konkurs Fryzjerski dla Uczniów.

•

X Konferencja „Kocham Moje Miasto” - Pomniki i Tablice Pamiątkowe w Naszym Mieście.

•

Poznajemy Ziemię Rawicką.

•

Regionalna Olimpiada Matematyczna „Zostań Pitagorasem”.

•

XXII Wielkopolski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

•

XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

•

Rolne Targi Rolnicze – Wiosna 2015.

•

Zlot Hufca ZHP Rawicz.

•

Targi Ekonomi Społecznej „Jarmark Pomysłów”.

•

80-lecie Chóru Mieszanego ARION.

•

Pod Dębami Śpiewanie.

•

15 Rawickie Mosty Sztuki Rawicz – Rokosowo 2015.

•

Koncert świąteczno – noworoczny „Rodzinne kolędowanie”.

•

Konkurs Plastyczny „Mój świat, moje marzenia”.

5) Kwota w wysokości 6.000,00 zł (§2360) została zaplanowana w formie dotacji
na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury. Dotację zgodnie z Uchwałą Nr 10/64/15
Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 05 marca 2015 r. otrzymało:
a) Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich „CHOJNIANKI”, Chojno 32, 63-921 Chojno „Rowerem po tradycje regionalne” w kwocie 1.000,00 zł,
b) Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie, Szymanowo 101,
63-900 Rawicz - „Promocja regionu podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej” w kwocie 2.000,00 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
1.000,00 zł,
e) Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie, Szymanowo 101,
63-900 Rawicz - „Warsztaty nauki gry na dudach wielkopolskich i skrzypcach podwiązanych” w
kwocie 1.000,00 zł.
6) Łącznie w formie dotacji przekazano 6.000,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych
środków. Zgodnie z podpisanymi umowami środki przekazano w I półroczu 2015 r. na

realizację zadań w 2015 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło po złożeniu sprawozdań końcowych
z realizacji ww. zadań.
7) Przedsięwzięcia te skierowane były do mieszkańców Powiatu Rawickiego.
§ 6. 1. W sferze dotyczącej zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży podjęte zostały następujące działania:
1) W dziale 630 – upowszechnianie turystyki – zaplanowano na 2015 r. środki finansowe
w wysokości 9.000,00 zł.
2) Dotację zgodnie z Uchwałą Nr 10/64/15 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 05 marca
2015 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,

szkoleń

oraz

konkursów,

w tym również dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 6.500,00 zł. Rozliczenie dotacji nastąpiło
po złożeniu sprawozdania końcowego z realizacji ww. zadania. 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 – 507 osób oraz dorośli – łącznie 1020 osób. Zorganizowano 5 rajdów, 3
wycieczki oraz 1 zlot i 2 spotkania plenerowe zgodnie z przyjętym Kalendarzem imprez na rok
2015 oraz przeprowadzono Konkurs „Poznajemy Ziemię Rawicką” - dla uczniów gimnazjów z
terenu powiatu rawickiego – kwiecień 2015 r. Przeprowadzono również szkolenia kadry funkcyjnej
PTTK Oddział Rawicz, Kół PTTK Oddział Rawicz oraz Klubu PTTK Oddział Rawicz.
b) Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 9f,
63-900 Rawicz - „Wycieczka – turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży” - w
kwocie 1.500,00 zł. Rozliczenie dotacji nastąpiło po złożeniu sprawozdania końcowego z realizacji
ww. zadania.
c)

Związek

Harcerstwa

Polskiego

Chorągiew

Wielkopolska

Hufiec

Rawicz,

ul. Przyjemskiego 35, 63-900 Rawicz - „Wycieczki krajoznawcze dla dzieci i młodzieży” - w
kwocie 1.000,00 zł. Rozliczenie dotacji nastąpiło po złożeniu sprawozdania końcowego
z realizacji ww. zadania.
3) Przedsięwzięcia te skierowane były do mieszkańców Powiatu Rawickiego.
§ 7. 1. W sferze dotyczącej zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
podjęte zostały następujące działania:
1) W dziale 926 – kultura fizyczna i sport – zaplanowano na 2015 r. środki finansowe
w wysokości 76.000,00 zł (rozdział 92605). W 2015 r. wydano 74 856,46 zł.

2) Kwota w wysokości 40.000,00 zł (§2360) została zaplanowana w formie dotacji
na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Dotację zgodnie z Uchwałą
Nr 10/64/15 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 05 marca 2015 r. otrzymały:
a) Rawicki Uczniowski Klub Sportowy „Korona-Rawbud”, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dyscyplinie szachy” w kwocie 2.000,00 zł.
b) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „KADET”, ul. Sportowa 13, 63-900 Rawicz „Organizacja

szkolenia

dzieci

i

młodzieży

uzdolnionych

sportowo

–

dofinansowanie

wynagrodzenia trenera – instruktora” w kwocie 2.000,00 zł,
c) Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” Rawicz, ul. Wały J. Dąbrowskiego 33, 63-900 Rawicz „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo” w kwocie 1.000,00 zł,
d) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu, 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 24.500,00 zł,
e) 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 6.500,00 zł,
f) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Rawiczu, 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.
3) Łącznie w formie dotacji przekazano 40.000,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych
środków. Zgodnie z podpisanymi umowami, środki przekazano w 2015 r. na realizację
zadań w 2015 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło po złożeniu sprawozdań końcowych z
realizacji ww. zadań.
4) Kwotę w wysokości 1.500,00 zł (§4170) oraz 4.000,00 zł (§4300) zaplanowano
na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, których Starostwo Powiatowe w
Rawiczu jest głównym organizatorem. W I półroczu 2015 r. były to imprezy: „XVI
Powiatowy Turnieju Piłki Nożnej „Orlik” o Puchar Starosty Rawickiego”, I Samorządowy
Turniej Piłki Nożnej oraz zgrupowanie Reprezentacji Polski AMP Polska w piłce nożnej.
Kwoty te zostały wykorzystane odpowiednio 1.280,00 zł (§4170) oraz 3.780,00 zł (§4300)
na realizację ww. imprez.
5) Kwotę w wysokości 24.500,00 zł (§4210) zaplanowano dla organizacji pozarządowych
i stowarzyszeń, które złożyły wnioski o wsparcie finansowe organizacji imprez
jednorazowych i cyklicznych przez Starostę Rawickiego lub ubiegały się o dofinansowanie

imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 r. oraz na realizację zadań własnych.
W 2015 r. wydano 24.496,46 zł, co stanowi 99,99 % zaplanowanych środków.
6) Dofinansowane w 2015 r. były następujące imprezy:
•

Turniej Piłkarski OLDBOY o Puchar Starosty.

•

Turniej Amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej.

•

Zawody strzeleckie dla młodzieży do lat 23 o Puchar Starosty Rawickiego.

•

Regionalny Mityng w Lekkiej Atletyce Placówek Kształcenie Specjalnego w Rawiczu.

•

Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Polskiego Towarzystwa Społeczno – Sportowego
Sprawni Razem.

•

V edycja 24 H Rawickiego Festiwalu Sportu.

•

I Rawickie Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc.

•

Turniej Kopa Sportowego o Puchar Anity Włodarczyk.

•

I Rawicki Turniej Siatkówki.

•

VI edycja Wielkopolskiego Turnieju Orlika.

•

Loty Gołębi Pocztowych.

•

XVI Turniej Strzelecki o Miniaturę Buławy Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

•

Zawody Strzeleckie dla młodzieży w ramach akcji LATO z LOK i Dnia Wojska Polskiego o
Puchar Starosty Rawickiego.

•

Zawody strzeleckie o tytuł Młodzieżowy Mistrz Powiatu Rawickiego w strzelaniu z broni
sportowej.

•

Strzelania o Ryngraf Przechodni Świętego Jana Pawła II.

•

Strzelanie Herbowe o Klejnot Herbowy W. F. Małeckich.

•

Towarzyski Turniej Siatkówki.

•

Turniej Kopa Sportowego.

•

XI Rawicki Turniej Judo.

•

Memoriał im. Feliksa Wawrzyniaka – Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi.

•

Puchar Starosty Rawickiego – Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi.

•

IV Ogólnopolski Turniej Koszykówki Młodzików.

•

XXII Ogólnopolski Turniej Koszykówki im. Stanisława Pietraszka.

•

Półmaraton Złota Setka „Bieg ku Wolności”.

•

Finał Mistrzostw Europy w Baseballu w kat. U-12.

7) Przedsięwzięcia te skierowane były do dzieci, młodzieży i dorosłych - mieszkańców
Powiatu Rawickiego.

§ 8. 1. W sferze dotyczącej zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia podjęte zostały
następujące działania:
1) W dziale 851 – ochrona zdrowia – zaplanowano na 2015 r. środki finansowe w wysokości
14.000,00 zł (rozdział 85195). W 2015 r. wydano 14.000,00 zł.
2) Kwota w wysokości 14.000,00 zł (§2360) została zaplanowana w formie dotacji
na wsparcie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia. Dotację zgodnie z Uchwałą Nr
10/64/15 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 05 marca 2015 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 3.000,00 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 2.000,00 zł,
d) Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość”, ul. Gen. Grota Roweckiego 9, 63-900 Rawicz –
„Działanie na rzecz poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych i intelektualnie chorych –
alternatywa na lepsze jutro” 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” w kwocie
3.000,00 zł.
3) Łącznie w formie dotacji przekazano 14.000,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych
środków. Zgodnie z podpisanymi umowami, środki przekazano w I półroczu 2015 r. na
realizację zadań w 2015 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło po złożeniu sprawozdań końcowych
z realizacji ww. zadań.
4) W pierwszej połowie 2015 roku w ramach realizacji zadań wynikających z „Powiatowego
Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego” w Zespole Szkół Przyrodniczo-Technicznych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bojanowie zorganizowano warsztaty z zakresu
profilaktyki zdrowia psychicznego. Natomiast w drugiej połowie 2015 roku w ramach
realizacji zadań wynikających z „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego”
w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Rawicki przeprowadzono
program profilaktyczny pn. „Czym skorupka za młodu nasiąknie …” – przeciwdziałanie
uzależnieniom wśród młodzieży – 1 000 zł. Ponadto w ramach działań programu PAT
wspólnie z KPP w Rawiczu promujących wśród dzieci i młodzieży m.in. modę na życie bez
uzależnień zapłacono za usługę przewozową uczniów – Sympatyków PAT do Bydgoszczy w
kwocie 1 400 zł. Zlecono również wykonanie apteczek w pokrowcu, celem promocji

Powiatu Rawickiego podczas różnych akcji o tematyce zdrowotnej – 800 zł.
5) Ponadto wsparto nagrodami rzeczowymi:
•

Ogólnopolską Olimpiadę pn. „Zdrowy Styl Życia PCK”, której celem było m.in.
wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz
kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia.

•

Konkurs na temat profilaktyki HIV/AIDS, którego celem było m.in. wskazanie
bezpiecznych zachowań chroniących przed zakażeniem, a także do używania substancji
psychoaktywnych.

•

VIII Turniej Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, której celem było m.in.
kształtowanie prawidłowych zachowań poprzez propagowanie potrzeby i konieczności
niesienia pomocy oraz poszerzanie i upowszechnianie wiedzy oraz umiejętności w zakresie
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

•

Konkurs plastyczny „Palić nie palić – oto jest pytanie?”, którego celem było m.in.
przekazanie wiedzy uczniom w zakresie szkodliwości palenia tytoniu i jego następstwami
groźnymi dla zdrowia i życia.

6) Wsparte zostały również nw. zadania:
a) „Zlot PATportów w Bydgoszczy” - zadanie to było realizowane w ramach działań
programu PAT wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Rawiczu promujących wśród
dzieci i młodzieży m. in. modę na życie bez uzależnień,
b) „Dni Honorowych Dawców Krwi”.
7) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu realizowało zadania wskazane w pkt 7.7.
Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz w pkt 9. Niefinansowe formy
współpracy „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 2015”. Powyższe zadania realizowane były w ramach:
a) „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020”
- zadaniem Programu jest udostępnienie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom
środowiska fizycznego oraz wprowadzenie rozwiązań ułatwiających dostęp do informacji
i środków komunikacji międzyludzkiej, wyrównywanie szans w każdej dziedzinie życia
społecznego oraz zawodowego. W 2015 roku zostały podjęte następujące działania:
•

realizacja zadań zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier
funkcjonalnych oraz do środków ortopedycznych i pomocniczych dla indywidualnych osób
niepełnosprawnych),

•

bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych, tj:

cykliczne spotkania, współpraca

ze stowarzyszeniem Centrum

Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP, współpraca w ramach partnerstwa
lokalnego „Wspólny Cel”.
b) „Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Rawickim na lata 2015-2017”
- Realizacją programu zajmuje się Zespół ds. Pieczy Zastępczej. W 2015 roku zostały
podjęte następujące działania:
•

prowadzenie kampanii promującą idee rodzicielstwa zastępczego,

•

prowadzenie procesu diagnostyczno - konsultacyjno - kwalifikacyjnego kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub
prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

•

kontynuowano diagnostykę psychologiczną rodzin zastępczych z terenu Powiatu
Rawickiego w zakresie predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

•

organizowanie szkoleń dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

•

prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych,

•

udzielanie rodzinom zastępczym wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, prawnego
oraz terapeutycznego,

•

udzielanie rodzinom zastępczym pomocy w zakresie rozwiązywania problemów
rodzinnych, konfliktowych, budowania prawidłowej więzi emocjonalnej z dziećmi oraz
wsparcia w przygotowaniu ich do usamodzielnienia,

•

organizowanie szkoleń podnoszących kompetencje wychowawcze rodzin zastępczych,

•

zatrudnianie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,

•

zapewnienie wsparcia ze strony rodzin pomocowych w przypadku czasowego
niesprawowania opieki nad dzieckiem przez rodzinę zastępczą,

•

powadzenie procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczych,

•

pomoc osobom usamodzielnianych w pozyskaniu mieszkania i zatrudnienia,

•

organizowanie spotkań integracyjnych i okolicznościowych dla rodzin zastępczych,

•

umożliwianie dostępu do kultury, sportu i rekreacji wychowankom rodzinnej pieczy
zastępczej,

•

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

•

umożliwianie i pomoc w kontaktach dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej z rodziną
biologiczną,

•

doskonalenie zawodowe kadry pieczy zastępczej,

•

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

•

dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy
zastępczej,

•

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

•

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

§ 9. 1. W sferze dotyczącej zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania podjęte zostały następujące działania:
1) W dziale 801 – oświata i wychowanie – zaplanowano na 2015 r. środki finansowe
w wysokości 5.000,00 zł (rozdział 80195 §2360). W 2015 r. wydano 5.000,00 zł.
2) Kwota w wysokości 5.000,00 zł (§2360) została zaplanowana w formie dotacji
na wsparcie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania. Dotację zgodnie z Uchwałą
Nr 10/64/15 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 05 marca 2015 r. otrzymało:
a) Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910
Miejska Górka - „Praktyczne wykłady rękodzielnicze” w kwocie 1.500,00 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 2.500,00 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 1.000,00 zł.
3) Łącznie w formie dotacji przekazano 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych
środków. Zgodnie z podpisanymi umowami środki przekazano w I półroczu 2015 r. na
realizację zadań w 2015 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło po złożeniu sprawozdań końcowych
z realizacji ww. zadań.
§ 10. 1. 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 4/25/15 z dnia 15
stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2015 oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/15
Starosty Rawickiego z dnia 19 stycznia 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 05 lutego 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 06 lutego 2015 r. Zarząd Powiatu Rawickiego podjął Uchwałę Nr 7/49/15 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 2015.
3) W dniach 09 i 24 lutego 2015 r. obradowała Komisja Konkursowa w składzie: Pan Jacek
Gwizdek, Pan Józef Niemczynowski, Pani Maria Wojtkowiak, Pan Adam Waresiak, Pani
Magdalena Łakomy, Pani Paulina Wawrzyniak i Pan Ryszard Kapłon, która zaopiniowała
złożone oferty w „Otwartym konkursie na realizacje zadań publicznych Powiatu Rawickiego
w roku 2015”. Przewodniczący Komisji Konkursowej przedstawił Protokół z posiedzeń
Komisji Konkursowej Zarządowi Powiatu Rawickiego w dniu 05 marca 2015 r.
4) 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).
5) 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.
6) 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.
§ 11. 1. Niefinansowe formy współpracy.
1) Współpraca pomiędzy Powiatem Rawickim, a organizacjami pozarządowymi odbywała się
również na zasadach pomocy niefinansowej. W tym celu podjęto niżej wymienione działania:
a) w dniu 17 grudnia 2014 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu odbyło się spotkanie
w ramach projektu „SILNI I SAMORZĄDNI – WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJI
POZARZĄDOWYCH”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Wielkopolskiej Rady
Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych
z terenu powiatu rawickiego oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Rawiczu. Projekt był
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału III sektora, Poddziałanie 5.4.2
Rozwój dialogu obywatelskiego. Podczas spotkania przedstawiono i omówiono projekt „SILNI I
SAMORZĄDNI – WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH”.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych dokonali analizy SWOT na temat sytuacji organizacji
pozarządowych w Powiecie Rawickim - analiza SWOT została przeprowadzona przez
przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Rawickiego podczas spotkania w dniu
17 grudnia 2014 r. i spotkania w dniu 13 kwietnia 2015 r. W efekcie prowadzonych działań został
sporządzony "Powiatowy Raport Interwencji".
b) pracownicy Starostwa Powiatowego w Rawiczu brali udziału w spotkaniach, szkoleniach
i konferencjach organizowanych dla organizacji pozarządowych,
c) współorganizowano konkursy, festyny, imprezy sportowe, kulturalne, imprezy o charakterze
integracyjnym, spotkania wigilijne itp.,
d) pracownicy Starostwa Powiatowego w Rawiczu brali udział w szkoleniach dotyczących
podnoszenia kwalifikacji i efektywności pracy na rzecz lokalnej społeczności,
e) monitorowano realizację Programu współpracy na 2015 rok, poprzez kontrole w organizacjach
pozarządowych, które otrzymały dotacje,
f) poprzez stronę internetową i facebooka informowano o różnych wydarzeniach organizowanych
na terenie Powiatu Rawickiego, zamieszczano informacje dotyczące zmian w prawie, funduszach,
szkoleniach, konferencjach, itp.
g) Rada Powiatu Rawickiego w dniu 30 lipca 2015 r. podjęła Uchwałę Nr VIII/63/15 w sprawie

określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego. W roku 2012 Rada Powiatu Rawickiego podjęła Uchwałę
Nr XV/100/12 w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Z inicjatywy Starosty Rawickiego, przy
współpracy ze Związkiem Organizacji Sieć Współpracy Barka, w miesiącu czerwcu 2015 r. odbyły
się dwa spotkania dotyczące rozwoju przedsiębiorczości społecznej i Powiatowych Rad
Działalności Pożytku Publicznego. Podczas spotkań omawiano możliwości, perspektywy oraz
aspekty formalne rozwoju przedsiębiorczości społecznej. W dniu 30 czerwca 2015 r. Pani Barbara
Sadowska przedstawiła i omówiła zmiany do Regulaminu trybu powołania członków oraz
organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie
Rawickim. Wprowadzenie zmian związane było również z poddaniem Regulaminu trybu
powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego konsultacjom społecznym, które odbyły się w dniach od 13 do 20 lipca 2015 r. oraz
podjęciem stosownej uchwały.
h) w dniu 30 czerwca 2015 r. do Starosty Rawickiego wpłynął formalny wniosek w sprawie prośby
o powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, podkreślający rosnącą rolę
partnerstwa publiczno – społeczno – prawnego.
i) Zarząd Powiatu Rawickiego w dniu 26 października 2015 r. podjął Uchwałę Nr 35/213/15
w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu. Uchwała
stanowi efekt działań jakie zostały podjęte, w związku z wnioskiem o powołanie Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, złożonym przez przedstawicieli organizacji pozarządowych
z terenu Powiatu Rawickiego: Panią Krystynę Andrzejewską, Pana Wacława Szymczaka i Pana
Andrzeja Wróblewskiego oraz wejściem w życie Uchwały Nr VIII/63/15 Rady Powiatu
Rawickiego z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz
organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Skład
Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu, został ustalony w następujący
sposób:
•

w dniu 17 września 2015 r. podczas obrad IX sesji Rady Powiatu Rawickiego, Rada wybrała
swoich dwóch przedstawicieli,

•

w dniu 25 września 2015 r. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Rawickiego, Zarząd wybrał
swoich dwóch przedstawicieli,

•

w dniu 23 października 2015 r. odbyło się zebranie w sprawie wyboru członków Powiatowej
Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu, spośród kandydatów rekomendowanych
przez organizacje pozarządowe z terenu Powiatu Rawickiego, przedstawiciele organizacji
pozarządowych z terenu Powiatu Rawickiego wybrali swoich pięciu przedstawicieli,

j) w dniu 11 czerwca 2015 roku odbyło się podsumowujące wspólne spotkanie pn. „Lokalny Indeks
Jakości Współpracy”, w którym udział wzięli przedstawiciele organizacji pozarządowych z Powiatu
Rawickiego i administracji publicznej. Celem spotkania było zbadanie jakości współpracy
pomiędzy samorządem a organizacjami społecznymi. Spotkanie moderowane było przez Panią
Dr Małgorzatę Kośmicką - przedstawiciela Stowarzyszenia Wielkopolska Rada Koordynacyjna
Związek Organizacji Pozarządowych, które całość swoich działań związanych z jakością
współpracy administracji publicznej i NGO realizuje w ramach Projektu Obywatelska Wielkopolska
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
którego celem jest poprawa jakości współpracy NGO I AP poprzez upowszechnianie i wdrażanie
Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych (MWAPIOP
wypracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspólnie z parterami społecznymi).
Spotkanie odbyło się w I LO w Rawiczu, gdzie miała miejsce burzliwa dyskusja na temat
współpracy. Uczestnicy spotkania postępując zgodnie z metodologią Lokalnego Indeksu Jakości
Współpracy badali wspomnianą współpracę w trzech obszarach: tworzenia polityk publicznych,
realizacji zadań publicznych oraz rozwijania infrastruktury współpracy. Spotkanie zakończone
zostało wspólną dyskusją i oceną oraz licznymi wnioskami i rekomendacjami dotyczącymi
koniecznej ścisłej współpracy w przyszłości.
k) W dniu 20 sierpnia 2015 r. Zarządzeniem nr 55/15 Starosty Rawickiego powołano Powiatową
Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Rada powstała na podstawie art. 44b ust. 1 i 2
oraz art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dni 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania
wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.
W skład Powiatowej Społecznej Rady wchodzą: Pani Anna Hejducka, Pani Agnieszka Sikora, Pani
Elżbieta Koszarek, Pani Violetta Sobik, Pani Danuta Waścińska. W 2015 r. odbyły się 3 spotkania
Społecznej Rady.
§ 12. 1. 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 2015”:
a) Zarząd Powiatu Rawickiego ogłosił 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
Powiatu Rawickiego w roku 2015 oraz ogłosił 1 otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Rawickiego
w roku 2016.
b) w ogłoszonym otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego

złożono 24 ofert, przez 16 podmiotów, natomiast w ogłoszonym otwartym konkursie na
realizację zadania publicznego z zakresu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
Powiatu Rawickiego w roku 2016, złożono została 1 oferta przez 1 podmiot.
c) Zarząd Powiatu Rawickiego podpisał 22 umowy na realizację zadań publicznych Powiatu
Rawickiego,
d) Zarząd Powiatu Rawickiego w trybie art. 19 ustawy 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 4 000 osób,
f) wysokość środków finansowych Powiatu Rawickiego zaangażowanych w realizację zadań
publicznych w wyniku zawarcia stosownych umów z organizacjami pozarządowymi stanowi
kwotę 74.000,00 zł,
g) wysokość środków finansowych Powiatu Rawickiego wykorzystanych w realizacji zadań
publicznych w wyniku zawarcia stosownych umów z organizacjami pozarządowymi stanowi
kwotę 71.644,89 zł,
h) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację
zadań publicznych w związku z podpisanymi umowami stanowi kwotę 149.416,18 zł. Koszty do
pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy
stanowią kwotę 7.119,33 zł,
i) w realizację zadań publicznych zaangażowanych było ok. 500 osób, w tym ok. 80 wolontariuszy.
§ 13. 1. Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji.
1. Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji:
a) w dniu 12 września 2014 r. odbyły się konsultacje „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 2015”, podczas konsultacji omówiono
zasady dobrej współpracy organizacji pozarządowej i jednostki samorządu terytorialnego.
b) w dniu 25 września 2014 roku Rada Powiatu Rawickiego podjęła Uchwałę Nr XLII/296/14
w sprawie przejęcia „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 2015”.

