Uchwała Nr 49/309/16
Zarządu Powiatu Rawickiego
z dnia 10 marca 2016 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom wyłonionym w drodze otwartego
konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2016.
Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z poźn. zm.), w związku
z Protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 10 lutego 2016 r. opiniującym złożone
oferty w „Otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku
2016” oraz opinią Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu, Zarząd Powiatu
Rawickiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zleca się realizację zadań publicznych niżej wskazanym podmiotom poprzez wsparcie
wymienionych zadań z udzieleniem na ten cel dotacji na dofinansowanie ich realizacji w podanych
kwotach:
1) Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910
Miejska Górka - „Festyn integracyjny” w kwocie 1.300,00 zł.
2) 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.
3) 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.
4) Stowarzyszenie Zespołu Regionalnego „Wisieloki” w Szymanowie, Szymanowo 101,
63-900 Rawicz - „Rozwój Zespołu „Wisieloki” - warsztaty taneczno–śpiewacze” w kwocie
800,00 zł.
5) 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.
6) 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.
7) 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.
8) 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.
9) 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.
10) Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910
Miejska Górka - „Dzień zdrowia” w kwocie 2.000,00 zł.
11) Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wały J. Dąbrowskiego 29a, 63-900 Rawicz „Rehabilitacja zdrowotna seniorów” w kwocie 4.000,00 zł.
12) 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.
13) 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.
14) 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.
15) Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910
Miejska Górka - „Praktyczne wykłady rękodzielnicze” w kwocie 700,00 zł.
16) 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.
17) 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.
§ 2. Odmawia się zlecenia realizacji zadania publicznego niżej wskazanemu podmiotowi:
1) 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” we wnioskowanej kwocie 3.000,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Rawickiemu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Starosta Rawicki
(-) Adam Sperzyński
Członkowie Zarządu:
1. Jacek Gwizdek (-)
2. Antoni Jórdeczka (-)
3. Zdzisław Maćkowiak – nieobecny.
4. Józef Niemczynowski (-)

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 49/309/16
Zarządu Powiatu Rawickiego
z dnia 10 marca 2016 r.
Uchwała w sprawie zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom wyłonionym w drodze
otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2016,
została wywołana w celu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
Powiatu Rawickiego w roku 2016.
Podjęcie niniejszej Uchwały stanowi konsekwencję wejścia w życie Ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), Uchwały
Nr VII/53/15 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2016” oraz Uchwały Nr 45/268/16
Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2016. Niniejsza uchwała
obejmuje zadania wymienione w ww. ogłoszeniu.
Komisja Konkursowa zapoznała się z 18 złożonymi ofertami, 17 zaopiniowała pozytywnie,
a 1 uzyskała ocenę negatywną. Wszystkie 17 ofert rozpatrzonych i zaopiniowanych pozytywnie
przez Komisję Konkursową w dniu 10 lutego 2016 r. spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.
239) oraz w ogłoszonym konkursie zatwierdzonym Uchwałą Nr 45/268/16 Zarządu Powiatu
Rawickiego z dnia 07 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2016 i uzyskały pozytywną ocenę formalną,
merytoryczną i finansową.
Mając na uwadze powyższe, ustawowy obowiązek współpracy samorządu terytorialnego
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) działającymi w sferze pożytku publicznego oraz opinię Powiatowej Rady Działalności
Pożytku Publicznego w Rawiczu, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
Naczelnik
Wydziału Oświaty, Promocji
i Rozwoju
(-) Maria Wojtkowiak

