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I. Wstęp.
Sprawowanie opieki nad zabytkami przez władze samorządowe ma szczególny charakter. Przede
wszystkim istniejące uwarunkowania prawne dają możliwość kreowania pewnej polityki
w stosunku do obiektów zabytkowych i uprawniają organy samorządowe do podejmowania działań
o odmiennym charakterze niż np. typowa dla właścicieli troska o utrzymanie obiektów
zabytkowych w jak najlepszym stanie. Powiat, ze względu na prawny obowiązek ochrony wartości
społecznie istotnych, posiada instrumenty umożliwiające budowanie i poszerzanie świadomości
społecznej względem ochrony i opieki nad lokalnym dziedzictwem kulturowym. Ponadto poprzez
prowadzone działania ma możliwość wskazywania kierunków rozwoju w stosunku do podmiotów
prywatnych posiadających obiekty zabytkowe i kreowania polityki promocyjnej budującej
wizerunek i prestiż Powiatu Rawickiego, także jako miejsca atrakcyjnego turystycznie nasyconego
zachowanymi elementami kulturowymi. Wobec powyższego objęcie – ze strony Powiatu – należytą
opieką zabytków, stanowi jeden z ważnych aspektów działalności lokalnego samorządu.
Powyższą politykę określa Powiatowy program opieki nad zabytkami Powiatu Rawickiego
na lata 2017-2020, dla realizacji którego priorytetowe jest osiągnięcie celów określonych w art. 87.
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, które przywołane zostały w punkcie 1.1. Programu.
Na potrzeby Powiatowego programu opieki nad zabytkami Powiatu Rawickiego na lata
2017-2020 sformułowane zostały podstawowe priorytety, które poprzez realizowane w ich ramach
działania w całości wypełniają cele ustawowe dla opracowywania powiatowych programów opieki
nad zabytkami oraz sprawozdawczości w tym zakresie. Są to:
Priorytet I – Ochrona i rewaloryzacja obiektów zabytkowych i budynków o wartościach lokalnych.
Priorytet II - Kształtowanie świadomości mieszkańców. Popularyzacja wiedzy o regionie. Edukacja
w zakresie ochrony zabytków.
Priorytet III – Świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego. Dążenie do zachowania ładu
przestrzennego.
Priorytet IV - Promocja zabytków, krajobrazu kulturowego i tradycji lokalnej.
Priorytet V - Dziedzictwo kulturowe jako element rozwoju turystyki.
2. Kierunki działań dla realizacji powiatowego programu opieki nad zabytkami. Podział|
na obszary, projekty, zadania.
W związku z koniecznością realizacji sformułowanych wyżej celów i założeń podjęte zostały
w latach 2017-2018 następujące działania:

Obiekty w rejestrze zabytków:
Zadanie 1. Pałac w Golinie Wielkiej.
Ze względu na zgłoszone do zabytku roszczenia spadkobiercy ostatniego właściciela,
Starostwo Powiatowe w Rawiczu w dalszym ciągu wykonuje bieżące prace porządkowe
i zabezpieczające, jednocześnie wstrzymując się z planowaniem remontów w obiekcie.
We wrześniu 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok utrzymujący
w mocy decyzję Wojewody Wielkopolskiego, orzekającą, że nieruchomość nie podlegała
przejęciu na podstawie dekretu z dnia 06 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
W związku z powyższym nieruchomość będzie przekazana protokolarnie na rzecz spadkobierców
właściciela – Wilhelma Rohra.
Zadanie 2. Kościół poewangelicki w Miejskiej Górce.
Decyzją z dnia 18 kwietnia 2018 r. Wojewoda Wielkopolski potwierdził nabycie z mocy prawa
przez Gminę Miejska Górka nieruchomości położonej w Miejskiej Górce, na której znajduje się
obecnie kościół poewangelicki. Od powyższej decyzji Burmistrz Miejskiej Górki wniósł
odwołanie do Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, która uchyliła zaskarżoną decyzję
i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego. Termin
załatwienia sprawy został przedłużony przez Wojewodę do dnia 31 grudnia 2019 r. Do tego czasu
zostały wstrzymane wszelkie środki przeznaczone na bieżące utrzymanie obiektu.
Zadanie 3. Dwór w Łaszczynie.
W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Mały Dworek” w Łaszczynie w roku 2017 podjęto
następujące przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami poprzez prowadzenie następujących
prac konserwatorskich, zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym
stanie:
Zrealizowane działania z budżetu własnego:
·

wykonano

remont

szatni

(gipsowanie,

szpachlowanie,

malowanie,

montaż

płyt

podłogowych OSB ognioodpornych, wymiana wykładziny pcv, montaż wieszaków na
kurtki),
·

wykonano remont klatki schodowej przy jadalni (gipsowanie, szpachlowanie, malowanie,
montaż płyt podłogowych OSB ognioodpornych na stopniach, wymiana, malowanie
poręczy schodów),

·

naprawa i malowanie schodów głównych prowadzących z holu na piętro budynku,

·

naprawa wykładziny pcv na korytarzach (uzupełnianie ubytków po wymianie grzejników
i usunięciu krat po dawnej izolatce), montaż wykładziny na klatce schodowej (15 stopni),

doczyszczanie wykładziny i jej impregnacja,
·

wymieniono instalację sanitarną, system wentylacyjny, ścianki działowe i natryski oraz
podłogę w łazience dziewcząt,

·

przeprowadzono remont korytarza przy obieralni,

·

przeprowadzono remont w sali nr 5,

·

przeprowadzono remont holu oraz przedsionka do placówki,

·

dokonano renowacji drzwi wahadłowych przy wejściu do placówki,

·

przeprowadzono remont sali konferencyjnej,

·

uprzątnięto obłamane gałęzie na terenie parku,

·

dodatkowo na bieżąco naprawiane były usterki związane z utrzymaniem obiektu.

Przedsięwzięcia finansowane ze środków otrzymanych od Fundacji Rodziny Duda im.
Maksymiliana Duda z siedzibą w Grąbkowie:
· przeprowadzono kompleksowy remont pokoju wychowawców (gipsowanie, szpachlowanie,
malowanie, montaż płyt podłogowych OSB ognioodpornych, wymiana wykładziny pcv,
uzupełnienie mebli),
· przeprowadzono kompleksowy remont aneksu kuchennego, służącego zarazem jako świetlica
dla

dzieci

(gipsowanie,

szpachlowanie,

malowanie,

montaż

płyt

podłogowych

OSB

ognioodpornych, wymiana wykładziny pcv, założenie płytek ściennych, wymiana mebli, zakup
stołu i 14 krzeseł, zestawu wypoczynkowego, zakup sprzętu AGD),
· wymieniono 5 par drzwi zabytkowych (w 3 pokojach wychowanków, aneksie kuchennym
i pokoju wychowawców) zgodnie z Pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura Leszno,
· zamontowano drzwi przeciwpożarowe przy zejściu na jadalnię oraz oświetlenie awaryjne na
korytarzach.
W roku 2018 podjęto następujące przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami poprzez
prowadzenie następujących prac konserwatorskich, zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego
otoczenia w jak najlepszym stanie:
 wydzielono drewnianą klatkę schodową przy kuchni drzwiami przeciwpożarowymi (3 pary),
 główny wyłącznik prądu usytuowano przy głównym wejściu do placówki,
 przeprowadzono remont aneksu kuchennego przy kuchni głównej,
 przeprowadzono remont pomieszczeń, które wcześniej stanowiły mieszkanie służbowe utworzono pokój nauki oraz odwiedzin dla wychowanków, szatnię, wyremontowano 2 okna
oraz korytarz,

 odmalowano 8 pokoi wychowanków,
 dodatkowo na bieżąco naprawiane były usterki związane z utrzymaniem obiektu.
Zadanie 4. Pałac w Osieku.
W Domu Pomocy Społecznej w Osieku w latach 2017 – 2018 realizacja zadań przyjętych
w „Powiatowym Programie Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017 – 2020”
przebiegała w następujący sposób:
1. Przyjęty remont mostu na drodze dojazdowej do budynku DPS – zadanie nie zostało

wykonane z uwagi na duży nakład środków finansowych.
2. Utwardzenie masą asfaltową lub kostką brukową wokół budynku pałacowego – zadanie nie

zostało wykonane z uwagi na duży nakład środków finansowych. W latach 2017-2018
wykonane zostały bieżące naprawy w nawierzchni asfaltowej wokół budynku DPS.
3. Montaż windy z platformą dla osób niepełnosprawnych przy budynku pałacowym zadanie

nie zostało wykonane z uwagi na duży nakład środków finansowych.
W latach 2017 – 2018 wykonane zostały prace pielęgnacyjne w kompleksie pałacowo – parkowych
(usuwanie suchych drzew oraz wiatrołomów, prześwietlanie koron drzew).
Zadanie 5. Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych. CKU w Bojanowie.
W 2017 roku naprawiono częściowo tynki zewnętrzne budynku A i zlikwidowano zawilgocenie po
stronie zachodniej. Dokonano renowacji drzwi wejściowych i klatki schodowej. Pomalowano
i odnowiono korytarze szkolne. Wykonano prace naprawcze kanalizacji przy budynku A, położono
nowe rury kanalizacyjne. Renowacji poddano ogrodzenie okalające budynek, uzupełniono tynki
i wypełniono braki w ogrodzeniu z siatki na słupkach stalowych. Przeprowadzono rozbiórkę
i położono nowy chodnik w przejściu pomiędzy budynkiem A i B szkoły.
Zadanie 6. Obiekty I Liceum Ogólnokształcącego w Rawiczu.
W I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu, Wały J. Dąbrowskiego 29, 63-900 Rawicz – w roku
2017 zostały zrealizowane następujące prace remontowe:
 kompleksowo wyremontowane zostało sześć sal dydaktycznych (21, 22, 10, 15, 3, 8),
 wyremontowano sufity w salach 25 i 28,
 w sali sportowej wymalowano korytarz oraz zacieki w kilku pomieszczeniach,
 w sekretariacie oraz sali nr 10 zamontowano nowe drzwi,
 w związku z występującymi problemami z więźbą dachową w budynku dydaktycznym,
prowadzone były działania mające zapobiec dalszej degradacji konstrukcji,
 wykonano montaż „zielonej klasy” na boisku szkolnym.
Natomiast w roku 2018 zostały zrealizowane następujące prace remontowe:
 utwardzono teren przy budynku dydaktycznym liceum,

 dokonano remontu dachu sali sportowej,
 kompleksowo wyremontowano pierwsze piętro w budynku dydaktycznym,
 wymieniono podłogę w trzech salach,
 dokonano remontu sali lekcyjnej oraz pomieszczenia zajmowanego przez Centrum
Multimedialne w wyniku czego powstały dwie sale lekcyjne,
 wyremontowano pomieszczenia w budynku przyległym do liceum i ich adaptacja na
archiwum.
Szkoła prowadzi działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o zasobach kulturalnych
i przyrodniczych oraz rozwoju sportu i turystyki:
 organizowane są akademie i okolicznościowe wystawy, upamiętniające

przełomowe

wydarzenia z historii Polski oraz Powiatowy Dzień Kadeta,
 delegacje uczniów biorą udział w lokalnych obchodach ważnych świąt państwowych, klasa
mundurowa pełni wartę podczas uroczystości patriotycznych,
 w dniu 8 września 2018 r. w sobotnie popołudnie 30 osobowa grupa uczniów i nauczycieli
I LO wzięła udział w uroczystej paradzie z okazji 380-lecia lokacji Rawicza,
 w dniu 9 listopada 2018 r. w sali sportowej I LO społeczność szkolna obejrzała niezwykły
koncert pieśni patriotycznych „Dla Ciebie Polsko”,
 społeczność naszej szkoły wzięła udział w powiatowo-gminnych uroczystościach z okazji
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
 uczniowie pogłębiają swoją wiedzę uczestnicząc i odnosząc sukcesy, w konkursach
historycznych, Olimpiadzie Historycznej, Misyjnej Olimpiadzie Znajomości Afryki,
Konkursie Przyrodniczym PTOP Salamandra, w Powiatowym Konkursie Historycznym
„Drogi Polski do niepodległości”,
 w październiku 2018 r. odbyła się szósta edycja szkolnego konkursu wiedzy o historii naszej
szkoły: „Historia Seminarium Nauczycielskiego i I Liceum Ogólnokształcącego
w Rawiczu”,
 od kilku lat w szkole odbywa się Szkolna Liga Historyczna - cykliczny konkurs historyczny
dla uczniów, zgłoszony do kuratorium jako innowacja i przykład dobrych praktyk,
 w roku 2017 i 2018 uczniowie uczestniczyli w lekcji

historii z Wojewodą – zajęcia

w Poznaniu w Pałacu Działyńskich oraz zajęcia w Zakładzie Karnym w Rawiczu,
 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w cyklu dwudniowych wykładów i warsztatów
historycznych organizowanych przez Instytut Historii UAM oraz Poznański Oddział
Polskiego Towarzystwa Historycznego,
 uczniowie klas biologiczno-chemicznych wzięli udział w cyklu interdyscyplinarnych zajęć

ekologicznych w Centrum Edukacji Ekologicznej w Żmigrodzie,
 Szkoła zrealizowała projekty edukacyjne: „Woda znaczy życie”, „Sylwetki znanych
Wielkopolan”, we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej - „Młody Obywatel”,
 obchodzono Światowy Dzień Ziemi, Dzień Drzewa,
 uczniowie uczestniczą w rajdach rowerowych, współpracując z PTTK Oddział Rawicz,
 w dniu 27 października 2018 r. grupa uczniów naszego liceum udała się na rajd rowerowy
po ziemi rawickiej szlakiem Powstańców Wielkopolskich,
 corocznie uczniowie klas pierwszych uczestniczą w spotkaniu w ramach kampanii
edukacyjnej pt. SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy,
 w szkole trwa całoroczna zbiórka makulatury oraz zbiórka zużytych baterii,
 młodzież z dużymi sukcesami bierze udział w różnorodnych zawodach i imprezach
sportowych, młodzież i nauczyciele uczestniczą w Festiwalu Sportu,
 szkoła jest organizatorem zawodów sportowych na szczeblu powiatowym, rejonowym oraz
wojewódzkim,
 szkoła współpracuje z organami samorządowymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami
pozarządowymi działającymi w sektorach edukacji i kultury oraz w sektorze kultury
fizycznej i turystyki,
 uczniowie działali w Młodzieżowej Radzie Gminy Rawicz.
Obiekty w ewidencji konserwatorskiej:
Zadanie 7 i Zadanie 8.
Wykaz prac remontowych przeprowadzonych w budynkach Starostwa Powiatowego w Rawiczu
przy ul. Rynek 17 i Wały J. Dąbrowskiego 2.
Wykaz wykonanych prac remontowych w budynkach Starostwa Powiatowego
w Rawiczu przy ul. Rynek 17 oraz Wały J. Dąbrowskiego 2
przeprowadzonych w latach 2017 - 2018
Rynek 17
1. Remont pomieszczeń biurowych w budynku, obejmujący swym
zakresem szpachlowanie, malowanie wraz z wymianą drzwi
wewnętrznych (pok. 12-15) oraz wymianę instalacji elektrycznej

Rok

Wartość
robót
w zł

2017

62.914,71

2.

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego
w Rawiczu przy ul. Rynek 17, pok. 10, 16, 17.

2017

15.978,39

3.

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego
w Rawiczu przy ul. Rynek 17, pok. 16, 17.

2017

15.611,78

4.

Remont balkonów w budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu przy
ul. Rynek 17

2017

14.543,52

5.

Dostawa klimatyzatorów wraz z ich montażem w budynku przy
ul. Rynek 17 - Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju.

Wały J. Dąbrowskiego 2
1. Dostawa klimatyzatorów wraz z ich montażem w budynku przy
ul. Wały J. Dąbrowskiego 2 (Powiatowy Zespół ds. Orzekania
o Niepełnosprawności).

2018

21.037,06

2018

8.141,37

Zadanie 9.
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 21.12.2017 r. – znak GN.6844.8.2017 przejęło z dniem 01.01.2018 r. na czas nieokreślony nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Rawickiego, zapisaną w księdze
wieczystej Nr P01R/00038565/8 położoną w Rawiczu przy ul. Mikołaja Kopernika 4, oznaczoną
w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka 459/6 o powierzchni 213 m², z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.
Protokół zdawczo – odbiorczy przekazania – przejęcia został podpisany w dniu 02.01.2018 r.
pomiędzy stroną przekazującą – Starostwem Powiatowym w Rawiczu, reprezentowanym przez
Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pana Janusza
Turka, a stroną przejmującą Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, reprezentowanym przez Dyrektora Pana Krzysztofa Głuszaka.
W budynku przy ulicy Mikołaja Kopernika 4, 63-900 Rawicz – w latach 2017-2018 zostały wykonane następujące prace:
w roku 2017:
1. wyremontowano osiem pomieszczeń biurowych oraz korytarz wraz z wymianą gniazdek
i kratek wentylacyjnych – opłacono z budżetu 58.766,40 zł,
2. doprowadzono sieć LAN do ośmiu pomieszczeń biurowych wraz z oprzyrządowaniem –
opłacono z budżetu 1.757,67 zł,
3. wymieniono stolarkę okienną (dostawa okien PCV oraz wymiana okien drewnianych na
okna PCV) w wszystkich pomieszczeniach – opłacono z budżetu 31.586,40 zł.
w roku 2018:
1. naprawa dachu (dachówki i gąsior) – wydatek pokryty z polisy ubezpieczeniowej 690,01 zł,
2. zamontowano oprawy świetlówkowe Panel LED w sześciu pomieszczeniach biurowych
oraz korytarzu – opłacono z budżetu 4.227,65 zł.
Instrukcje, przeglądy, inne:
1. w 2017 roku dokonano badań skuteczności ochrony przeciwpożarowej rezystacji izolacji,
impedancji pętli zwarcia w instalacjach elektrycznych w tym kontroli Przeciwpożarowego

Włącznika Prądu (PWP), gdzie nie stwierdzono uwag,
2. w 2018 roku została sporządzona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego,
3. w 2018 roku została przeprowadzona kontrola obiektu budowlanego dokonywanego raz na
pięć lat mająca także rangę kontroli rocznej. Po kontroli stwierdzono następujący stan
techniczny, rozmiary zużycia lub uszkodzenia: fundamenty – stan techniczny dobry,
konstrukcja budynku jako całość – stan techniczny dobry, gzymsy – stan techniczny dobry,
stropy i stropo-dachy – stan techniczny dobry, pokrycia dachowe – stan techniczny
zadawalający, obróbki blacharskie, opierzenia – stan techniczny dobry, rynny dachowe
i rury spustowe – stan techniczny dobry, schody i podesty – stan techniczny dobry,
balustrady – stan techniczny dobry, tynki i okładziny wewnętrzne – stan techniczny dobry,
podłoża, posadzki, podłogi – stan techniczny dobry, elementy kowalsko – ślusarskie – stan
techniczny dobry, ścianki działowe – stan techniczny dobry, stolarka otworowa
z oszkleniem – stan techniczny dobry, drzwi stalowe do kotłowni o odporności ogniowej EI30 – stan techniczny dobry, spełniają wszystkie określone wymogi p.poż. w zakresie
zarówno właściwości samych drzwi jak i też prawidłowego montażu i działania, malowanie,
ścian, sufitów i stolarki – stan techniczny dobry, izolacje – stan techniczny zadawalający,
lecz w dolnych partiach wewnętrznych tynków ścian piwnic widoczne są ślady po
zawilgoceniach takie jak: miejscowe ubytki i złuszczenia warstw malarskich, oraz
miejscowe wykwity i wysolenia, co świadczy o zawilgoceniu tych ścian w przeszłości obecnie ściany te są powierzchniowo suche, elewacje zewnętrzne i warstwa fakturowa –
stan techniczny dobry, urządzenia oraz elementy zamocowane do ścian i dachu budynku –
stan techniczny dobry, przejście przyłączy przez fundamenty i ściany budynku
– stan techniczny dobry, instalacje zimnej i ciepłej wody – stan techniczny dobry, instalacje
kanalizacji sanitarnej – stan techniczny dobry, instalacje centralnego ogrzewania – stan
techniczny

dobry,

instalacje

kanalizacji

deszczowej

i

odwodnienie

obiektu

– stan techniczny dobry, odwodnienie budynku – stan techniczny dobry, lecz
po stronie zachodniej i południowej brak jest opaski przy budynku, nawierzchnie:
chodników i dróg dojazdowych – stan techniczny dobry, estetyka obiektu budowlanego oraz
otoczenia – stan techniczny dobry. Ocena ogólna obiektu i wnioski końcowe – ogólny stan
techniczny obiektu jest poprawny. Nie stwierdza się nadmiernego stopnia zużycia. Obiekt
nadaje się zatem do dalszej eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem.
4. w 2018 roku została przeprowadzona kontrola okresowa stanu technicznego przewodów
kominowych i stwierdzono, że wszystkie przewody kominowe i pozostałe elementy
wentylacji grawitacyjnej są technicznie sprawne i nadają się do eksploatacji. Stwierdzono
jedynie gniazdo ptaków zbudowane w przewodzie wentylacyjnym zamontowanym

w ścianie frontowej budynku, które należy usunąć po okresie lęgowym,
5. w 2018 roku została przeprowadzona kontrola okresowa instalacji gazowej i stwierdzono, że
instalacja jest sprawna i nadaje się do użytkowania,
6. w 2018 roku została przeprowadzona kontrola Przeciwpożarowego Włącznika Prądu (PWP)
stwierdzono,

że

został

zamontowany

zgodnie

z

obowiązującymi

przepisami

i normami,
7. w 2018 roku dokonano przeglądu gaśnic, zakupiono nowe gaśnice oraz znaki ppoż.
Zadanie 10.
W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 9f w latach 2017-2018
przeprowadzono konieczne bieżące prace remontowe:


remont 4 sal lekcyjnych (wymiana wykładziny, malowanie),



remont gabinetu podstawowej opieki zdrowotnej,



remont sekretariatu,



malowanie pomieszczeń do wydawania i spożywania posiłków,



remont pokoju nauczycielskiego,



utworzenie sali gospodarstwa domowego,



wykonanie remontu piwnicy – prace połączone z wymianą drzwi pod wiatą do piwnicy.

Ponadto wykonano projekty przebudowy i modernizacji zaplecza sali gimnastycznej, projekt
adaptacji piwnicy na świetlicę szkolną oraz projekt placu zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną
i bieżnię do skoku w dal.
Zaplanowaną wymianę okien (8 sztuk w toaletach, i 1 szt. pokój nauczycielski, 12 sztuk w piwnicy,
48 sztuk na strychu), drzwi wejściowych, montaż zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do
budynku, remont 9 łazienek, wymiana drzwi do sal mieszczących się przy windzie (6 sztuk na
trzech kondygnacjach), planuje się przeprowadzić w następnych latach po uzyskaniu odpowiednich
środków.
Zadanie 11.
Na bieżąco prowadzone są działania utrzymujące doskonały stan obiektu po readaptacji na cele
oświatowe budynku powojskowego w byłych Koszarach Korpusu Kadetów, przy ul. Gen. Grota
Roweckiego 9e.
Zadanie 12.
W Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu, ul. Hallera 12 w latach 2017 – 2018 wykonano

nw. zadania zgodnie z „Powiatowym Programem Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na
lata 2017 – 2020”.
W roku 2017 zrealizowano II etap budowy instalacji do usuwania dymu z klatki schodowej
w budynkach A i C oraz zakupiono klimatyzator do gabinetu serwerowni, gabinetu dyrektora
i sekretariatu.
W roku 2018 wykonano III etap budowy instalacji do usuwania dymu z klatki schodowej
w budynkach A i C oraz wykonano zadanie w ramach realizacji inwestycji dotyczącej budowy
instalacji zasilania budynków linii kablowej wraz ze złączem kablowym do zasilania wszystkich
obiektów szkoły.
Ponadto w 2017 roku została rozpoczęta inwestycja pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych
w Rawiczu”. Wybudowano budynek warsztatowy w stanie surowym oraz boisko wielofunkcyjne
wraz z bieżnią okólną. Inwestycja została podzielona na etapy i trwa.
Dotacje

celowe

na

sfinansowanie

lub

dofinansowanie

prac

konserwatorskich,

restauratorskich lub budowlanych przy obiektach zabytkowych z terenu powiatu rawickiego
wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków nie
stanowiących własności powiatu, w szczególności obiektów architektury i budownictwa, zabytków
ruchomych i zabytków archeologicznych (lista działań objętych dotacjami przedstawiona została
w rozdziale 1.2.2 Programu)
W 2018 r. Rada Powiatu Rawickiego w ramach budżetu (rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami), udzieliła dotacji w wysokości 10.000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania pn.:
„Remont
i

cmentarza

restauratorskich

w

Golejewku

Pomnika

polegający

Pamięci”.

na

Beneficjentem

wykonaniu
była

prac

Parafia

konserwatorskich
Rzymskokatolicka

pw. Wszystkich Świętych w Golejewku. Zadania zostało zrealizowane w 2018 r., sprawdzone
i rozliczone w 2019 r.
Powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.
W 2011 r. opracowano Powiatowy plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego
i sytuacji kryzysowych dla Powiatu Rawickiego. Plan ten został uzgodniony z Wielkopolskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Wojewodą Wielkopolskim - Szefem Obrony Cywilnej
Województwa i jest aktualizowany.
Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz ochrony zabytków kulturowych
i przyrodniczych. Upowszechnianie wiedzy o zasobach kulturowych i przyrodniczych powiatu oraz
jego walorach turystycznych m. in. w prasie, radiu i TV i internecie. Edukacja regionalna oraz
nauczanie w zakresie ochrony zabytków. Wspieranie aktywności lokalnej mającej na celu
poszanowanie dziedzictwa kulturowego i opiekę nad nim. Kreowanie tożsamości mieszkańców.

Świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego. Dążenie do zachowania ładu przestrzennego.
Ochrona dziedzictwa kulturowego. Promocja zabytków, krajobrazu kulturowego i tradycji lokalnej.
Dziedzictwo kulturowe jako element rozwoju turystyki.
W sferze dotyczącej zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego podjęte zostały następujące działania:
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.
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.
Powiat Rawicki wsparł realizację zadań publicznych. Zgodnie z Uchwałą Nr 90/575/17 Zarządu
Powiatu Rawickiego z dnia 20 marca 2017 r. otrzymało:


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.



Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910
Miejska Górka - „Festyn integracyjny” w kwocie 1.440,00 zł.



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.



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.



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.



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.


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.

W sferze dotyczącej zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży podjęte zostały następujące działania:
Powiat Rawicki wsparł realizację zadań publicznych. Dotację zgodnie z Uchwałą Nr 90/575/17
Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 marca 2017 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, wycieczek, szkoleń oraz
konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych” w kwocie 7.000,00 zł.



Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910
Miejska Górka - „Rajd po stolicy” w kwocie 1.500,00 zł.



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.



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.
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.
W sferze dotyczącej zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej podjęte
zostały następujące działania:
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:


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.



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.



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.



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.



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.



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:


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.


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.



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.


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.



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.



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.



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.



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.



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.
Starostwo Powiatowe w Rawiczu zorganizowało „XVIII Powiatowy Turnieju Piłki Nożnej „Orlik”
o Puchar Starosty Rawickiego”.
Dofinansowane w 2017 r. były następujące imprezy:
1. Mecz piłki nożnej OLDBOJÓW o Puchar Starosty Rawickiego,
2. VI edycja Amatorskiej Ligi Halowej w Piłce Nożnej w Pakosławiu,
3. Mistrzostwa Wielkopolski w Strzelaniu z Broni Pneumatycznej,
4. Mistrzostwa Wielkopolski w Pływaniu Towarzystwa Społeczno – Sportowego Sprawni Razem,
5. III Rawickie Mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc,
6. VIII edycja Wielkopolskiego Turnieju Orlika,
7. Loty Gołębi Pocztowych,
8. Turnieje strzeleckie w 2017 roku,
9. Turniej Kopa Sportowego o Puchar Wielkopolski,
10. Półfinał B Mistrzostw Wielkopolski w Koszykówce Chłopców,
11. Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych, Mistrzostwa Polski Policji w Wędkarstwie
Spławikowym,
12. Strzelanie Herbowe o Klejnot Herbowy W. F. Małeckich,
13. Strzelanie o Ryngraf Przechodni Świętego Jana Pawła II,
14. Piknik Motokrosowy,
15. Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta KPP w Rawiczu,
16. Świąteczne Turnieje Piłkarskie dla Dzieci XMAS CUP 2017.
Przedsięwzięcia skierowane były do dzieci, młodzieży i dorosłych - mieszkańców Powiatu
Rawickiego.
W sferze dotyczącej zadań z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
i wychowania podjęte zostały następujące działania:
Powiat Rawicki wsparł realizację zadań publicznych. Dotację zgodnie z Uchwałą Nr 90/575/17
Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 marca 2017 r. otrzymało:


Stowarzyszenie Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wały J. Dąbrowskiego 29a, 63900 Rawicz - „Zajęcia edukacyjne dla seniorów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku” w kwocie 5.900,00 zł.



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.
Upowszechnianie turystyki:
W 2018 r. dotację zgodnie z Uchwałą Nr 125/826/18 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 05 marca
2018 r. otrzymało:


Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910
Miejska Górka - „Wawelskim krokiem” w kwocie 650,00 zł.



Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SZOK Bojanowo, ul. Lipowa 2, 63-940
Bojanowo – „Organizacja rajdu rowerowego z okazji upamiętnienia 100 rocznicy
odzyskania niepodległości” w kwocie 650,00 zł.



Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń”,
ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz – „Wspieranie działań popularyzujących
turystykę kwalifikowaną – organizacja wypoczynku, w tym również dla osób
niepełnosprawnych, dorosłych i seniorów” w kwocie 1.200,00 zł.



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

krajoznawczych, szkoleń oraz konkursów, w tym również dla osób niepełnosprawnych”
w kwocie 5.800,00 zł.


Stowarzyszenie Razem dla Dubina, Dubin 8, 63-930 Jutrosin - „Smaki Wielkopolski”
w kwocie 550,00 zł.



Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wały J. Dąbrowskiego 29a, 63-900 Rawicz „Popularyzacja turystyki wśród seniorów RUTW” w kwocie 1.100,00 zł.



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 i seniorów” w kwocie 1.100,00 zł.



Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław „Operowy wyjazd” w kwocie 650,00 zł.



Stowarzyszenie „Wsparcie dla Każdego” w Pakosławiu, ul. Kolejowa 2, 63-920 Pakosław „Przygoda z decupage” w kwocie 650,00 zł.



Stowarzyszenie K.L.A.R., Kawcze 32, 63-940 Bojanowo - „Sport i zabawa między nami
pokoleniami” w kwocie 650,00 zł.



Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Rawicz, ul. Przyjemskiego 4,
63-900 Rawicz - „Odtwarzanie i tworzenie szlaków turystycznych” w kwocie 3.000,00 zł.

Oświata i wychowanie:

W 2018 r. dotację zgodnie z Uchwałą Nr 125/829/18 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 05 marca
2018 r. otrzymało:


Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wały J. Dąbrowskiego 29a, 63-900 Rawicz „Zajęcia edukacyjne dla seniorów Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” w kwocie
6.000,00 zł.



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 5.000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dofinansowane i wsparte w 2018 r. były następujące imprezy: VII Powiatowy Konkurs Fryzjerski
dla Uczniów. Regionalna Olimpiada Matematyczna „Zostań Pitagorasem”, XXV Wielkopolski
Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, 13 edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„(Nie)sprawność w szarości – Rawicz 2018”, Pod Dębami Śpiewanie, XIII Wystawa Zwierząt
Hodowlanych Pudliszki 2018, Regionalny Konkurs Plastyczny „Mój Świat, Moje Marzenia,
Turniej, wystawa gołębi rasowych i drobnego inwentarza
Dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury zgodnie z Uchwałą Nr 125/825/18 Zarządu
Powiatu Rawickiego z dnia 05 marca 2018 r. otrzymało:


Stowarzyszenie Spotkań Twórczych Strojownia, ul. Z. Ryblewskiej – Cichońskiej 7D/10,
63-900 Rawicz - „Wystawienie widowiska poetycko – muzycznego pt.: Jedna trzecia, wraz
z wydaniem książki z płytą” w kwocie 800,00 zł.



Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie, Szymanowo 101,
63-900 Rawicz - „Promocja kultury chazackiej podczas Festiwali i Przeglądów
Folklorystycznych” w kwocie 2.000,00 zł.



Stowarzyszenie Klub Biegacza „Wartko”, ul. Plac Kazimierza Wielkiego 2, 62-590 Golina „Znam zabytki mojego powiatu – warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu
Rawickiego dla dzieci” w kwocie 1.500,00 zł.



Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910
Miejska Górka - „Festyn integracyjny” w kwocie 1.700,00 zł.



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 3.000,00 zł.



Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie, Szymanowo 101,
63-900 Rawicz - „Rozwój Zespołu Wisieloki – warsztaty Zespołu i Kapeli Dudziarskiej”

w kwocie 3.000,00 zł.
Kultura fizyczna i sport
Dotację na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zgodnie z Uchwałą Nr
125/8275/18 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 05 marca 2018 r. otrzymały podmioty:


Stowarzyszenie Sportowe CRC Leszno, ul. Szyszkowa 10, 64-100 Leszno - „Organizacja
szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo - dofinansowanie wynagrodzenia
trenera – instruktora” w kwocie 910,00 zł.



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 800,00 zł.



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 890,00 zł.



Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SZOK Bojanowo, ul. Lipowa 2, 63-940
Bojanowo – „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej” w kwocie 840,00 zł.



Klub Sportowy Sporty Walki Rawicz, ul. Zapolskiej 18, 63-900 Rawicz – „Treningi
bokserskie w Rawiczu” w kwocie 730,00 zł.



Rawicki Klub Sportowy „BOCK”, ul. Spokojna 1A, 63-900 Rawicz - „Przygotowanie
młodzieży do udziału w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz
Mistrzostwach Wielkopolski w strzelectwie sportowym” w kwocie 830,00 zł.



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” w kwocie 5.000,00 zł.



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” w kwocie 2.000,00 zł.



Rawicki Klub Sportowy „BOCK”, ul. Spokojna 1A, 63-900 Rawicz - „Otwarte
Młodzieżowe Mistrzostwa Klubu BOCK w strzelaniu z broni pneumatycznej” w kwocie
1.500,00 zł.



Uczniowski Klub Sportowy „Start”, ul. Gen. Grota Roweckiego 9F, 63-900 Rawicz „Organizacja imprez dla osób z niepełnosprawnością” w kwocie 1.960,00 zł.



Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SZOK Bojanowo, ul. Lipowa 2, 63-940
Bojanowo – „Organizacja czwartków lekkoatletycznych” w kwocie 3.500,00 zł.



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
7.000,00 zł.

Dotację zgodnie z Uchwałą Nr 130/867/18 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 25 kwietnia 2018 r.
otrzymały podmioty:


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 21.500,00 zł.



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.

Dofinansowane w 2018 r. były następujące imprezy: Mecz piłki nożnej OLDBOJÓW o Puchar
Starosty Rawickiego, Powiatowa Amatorska Liga Halowa, Mistrzostwa Wielkopolski w strzelaniu
z broni pneumatycznej, XIX Powiatowy Turniej Piłki Nożnej „ORLIK” o Puchar Starosty
Rawickiego, Turnieje strzeleckie w 2018 roku, Współzawodnictwo sportowe uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, Turniej im. Łukasza Cieplińskiego, Udział w MŚ zawodnika UKS Ju Jitsu
i Judo, Półfinał i Finał B Województwa Wielkopolskiego w koszykówce chłopców XIX Licealiady,
I Jutrosińska Dycha, Strzelanie Jubileuszowe 20 lecie reaktywacji KBS Jutrosin, Strzelanie
o Ryngraf Przechodni Świętego Jana Pawła II, Loty Gołębi Pocztowych, Puchar Starosty
Rawickiego – Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi, I Rawicki Zlot
Motocyklowy, Premiowanie źrebiąt 2018, Zawody strzeleckie – Lisiarz Roku 2018, II Memoriał
Floriana Kapały w Rawiczu, Mecz 2 LM P Z KOSZ.
Powiat Rawicki wydaje dwumiesięcznik „Orędownik Samorządowy Powiatu Rawickiego” oraz
prowadzi oficjalną stroną internetową gdzie zamieszczane są m. in. informacje o:


możliwościach ubiegania się o taką dotację,



o innych zewnętrznych źródłach (zarówno publicznych jak i prywatnych) dofinansowania
prac konserwatorskich, restauratorskich lub budowlanych przy obiektach zabytkowych,



„Powiatowym Programie Opieki nad Zabytkami Powiatu Rawickiego na lata 2017-2020”,



wydarzeniach kulturalnych, turystycznych, sportowych i innych.

