Załącznik do Uchwały Nr IX/81/19
Rady Powiatu Rawickiego
z dnia 30 maja 2019 r.
Sprawozdanie

z

realizacji

„Programu

współpracy

Powiatu

Rawickiego

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016
r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018”.
§ 1. Program współpracy na 2018 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 2019 r., poz. 688), przyjęty został Uchwałą
Nr XXXV/269/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 listopada 2017 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 2019 r., poz. 688) i na
zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
W celu realizacji Programu zrealizowano następujące zadania:
§ 3. W sferze dotyczącej zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy,
w tym rozwój przedsiębiorczości podjęte zostały następujące działania:
1) współpraca z instytucjami działającymi na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie
umożliwiania realizacji przedsięwzięć szkoleniowo – informacyjnych dla przedsiębiorców z terenu
Powiatu Rawickiego:
a) w dniu 16 marca 2018 r. w Domu Kultury w Rawiczu zorganizowano „Galę Liderów Powiatu”,
na której uhonorowano m. in. przedsiębiorców z terenu Powiatu Rawickiego, jako wyraz
szczególnego uznania i podziękowania za aktywną działalność,
b) w 2018 r. zorganizowano 12 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,
c) w Starostwie Powiatowym w Rawiczu zorganizowano 3 spotkania 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,
d) Starosta Rawicki uczestniczył w 2018 r. w 3 posiedzeniach Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu

(21.03.2018, 24.04.2018, 16.10.2018) oraz 1 posiedzeniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
(04.04.2018),
e) w Starostwie Powiatowym w Rawiczu zorganizowano 3 spotkania dla osób otrzymujących
dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z przedstawicielem Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych celem omówienia zasad prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o ustawę
o systemie ubezpieczeń społecznych,
f) 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,
g) Starosta Rawicki uczestniczył w dniu 6 grudnia 2018 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Lesznie w II Forum Gospodarczym - Leszno 2018; dodatkowo z ramienia Powiatu
Rawickiego przygotowano stoisko promocyjno-informacyjne. Organizatorem tego wydarzenia była
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie. W programie znalazły się dwa bloki
tematyczne obejmujące takie zagadnienia jak: wyzwania dla subregionu leszczyńskiego na lata
2018-2028 oraz partnerstwo publiczno-prywatne szansą rozwoju społeczno-gospodarczego Leszna
i subregionu leszczyńskiego,
2) wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez aktywizację lokalnego rynku pracy:
a) w 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu realizował umowę zawartą w 2017 r. pomiędzy
Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Rawiczu a Samorządowym Funduszem Poręczeń
Kredytowych Sp. z o. o. w Gostyniu dotycząca ułatwień dla MŚP tj. poręczenia wadialne,
b) udzielanie dotacji ze środków Funduszu Pracy, Rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej oraz środków unijnych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób
zarejestrowanych w urzędzie pracy,
3) informowanie za pośrednictwem strony internetowej www.powiatrawicki.pl oraz w lokalnej
prasie o przedsięwzięciach stymulujących rozwój gospodarczy subregionu leszczyńskiego:
Informowano

za

pośrednictwem

strony

internetowej

www.powiatrawicki.pl

i

portalu

społecznościowego facebook o szkoleniach i konferencjach dla małych i średnich przedsiębiorców,
konkursach dla przedsiębiorców, możliwości uzyskania poręczeń kredytowych, itp.
§ 4. W sferze dotyczącej zadań z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego - podjęte
zostały następujące działania:
ZADANIE
Działania profilaktyczne i
zapobiegawcze w zakresie
demoralizacji
i przestępczości nieletnich.

OPIS REALIZACJI – 2018 ROK
W ramach kwalifikacji wojskowej w dniach 12 – 29 marca
2018 r. Powiat Rawicki we współpracy z Komendą
Powiatową Policji w Rawiczu i Powiatową Stacją
Sanitarno - Epidemiologiczną w Rawiczu przeprowadził
pogadanki dot. cyberprzemocy, bezpieczeństwa w ruchu
drogowym, handlu ludźmi oraz zdrowego odżywiania.

W akcji wzięło udział około 400 osób stawających na
kwalifikacji.
1. Powiat Rawicki sfinansował w kwocie 1.000,00 zł zakup
walizki edukacyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w
Rawiczu w ramach Programu ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań - „Razem bezpieczniej” im.
Władysława Stasiaka. Policyjny profilaktyk brał udział w
szkoleniach dla nauczycieli szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, rodziców oraz seniorów, na których
demonstrował przedmioty codziennego użytku oraz atrapy
substancji psychoaktywnych, które może odnaleźć rodzic,
wychowawca lub opiekun w pokoju i rzeczach osobistych
Działania profilaktyczne i
dzieci. Poszerzając wiedzę słuchaczy wyposażono ich w
zapobiegawcze w zakresie
umiejętność
rozpoznawania
i
przeciwdziałania
przeciwdziałania alkoholizmowi i zagrożeniom co pozwoli odpowiednio zareagować.
narkomanii.
2. W Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu odbyła się
Debata Społeczna pod hasłem „Narkotyki, nikotyna,
alkohol - sam decydujesz, czy są dla Ciebie zagrożeniem”.
Organizatorem przedsięwzięcia była Komenda Powiatowa
Policji w Rawiczu, jako kontynuacja realizacji programu
profilaktycznego „Nie spal się na starcie”. W debacie
uczestniczyli mieszkańcy oraz uczniowie ZSZ i I LO.
Podczas debaty asp. Beata Jarczewska, Anna Funka Leciejewska (PATPORT) oraz Izabela Olińska omówiły
praktyczne działania zapobiegające uzależnieniom
realizowane na terenie Powiatu Rawickiego.
1. Powiat Rawicki sfinansował w kwocie 900,00 zł zakup
analizatora zawartości alkoholu dla Komendy Powiatowej
Policji w Rawiczu, który usprawnił pracę funkcjonariuszy i
przyczynił się do ograniczenia zdarzeń o charakterze
Działania profilaktyczne i
zarówno prewencyjnym jak i kryminalnym oraz podniósł
zapobiegawcze w zakresie
poczucie
bezpieczeństwa
mieszkańców
powiatu
przeciwdziałania przestępczości
rawickiego.
przeciwko mieniu i życiu.
2. Powiat Rawicki sfinansował w kwocie 2.398,16 zakup
fotopułapki, umożliwiającej monitorowanie mienia oraz
terenów leśnych. Kamera została użyczona Komendzie
Powiatowej Policji w Rawiczu.
1. Starostwo Powiatowe w Rawiczu zakupiło kamizelki
odblaskowe, które funkcjonariusze Policji rozdali dzieciom
w szkołach w trakcie pogadanek oraz seniorom na
spotkaniach Uniwersytetu Trzeciego Wieku dotyczących
bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym. Na
Działania profilaktyczne i
powyższy cel przeznaczono kwotę 999,61 zł.
zapobiegawcze w zakresie
2. Współorganizowano z Komendą Powiatową Policji w
poprawy bezpieczeństwa w ruchu
Rawiczu
i
dofinansowano
Powiatowy
Konkurs
drogowym.
Bezpieczeństwa w ruchu drogowym na poziomie
powiatowym w kwocie 1.000,00 zł.
3. Powiat Rawicki dofinansował w kwocie 17.500,00 zł
zakup nowego radiowozu Opel Astra dla ogniwa ruchu
drogowego Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu.
Działania profilaktyczne i
1. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – eliminacje
zapobiegawcze w zakresie
powiatowe - 39 uczestników, akcje informacyjno -

ochrony przed pożarami
i miejscowymi zagrożeniami.

Działania profilaktyczne i
zapobiegawcze w zakresie
zabezpieczenia infrastruktury
powiatu

Działania profilaktyczne i
zapobiegawcze w zakresie
zapobiegania skażeniom i
epidemiom

Działania profilaktyczne i
zapobiegawcze w zakresie
przeciwdziałania zagrożeniom
pochodzenia zwierzęcego.
Działania profilaktyczne i
zapobiegawcze w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.

profilaktyczne dot. ochrony przed pożarami i miejscowymi
zagrożeniami wspólnie z Komendą Powiatową PSP w
Rawiczu, Komendą Powiatową Policji w Rawiczu,
Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego –
informacje w mediach, na stronach internetowych, ulotki
rozdawane mieszkańcom powiatu rawickiego, VIII
Powiatowe Zawody Sprawnościowe jednostek OSP
włączonych do KSRG w Miejskiej Górce – 70 strażaków
ochotników, akcja informacyjna dotycząca pomocy
osobom bezdomnym, starszym i niepełnosprawnym w
okresie zimowym.
2. Powiat Rawicki dofinansował w kwocie 2.100,00 zł
zakup opryskiwacza spalinowego dla Komendy
Powiatowej PSP w Rawiczu na potrzeby ratownictwa
technicznego.
3. Powiat Rawicki zakupił w kwocie 2.589,15 zł szlifierkę
oraz pilarkę dla Komendy Powiatowej PSP w Rawiczu na
potrzeby ratownictwa technicznego.
Starostwo Powiatowe w Rawiczu współorganizowało z
Komendą Powiatową PSP w Rawiczu oraz ratownikami
medycznymi firmy MED GROUP - podmiotem
wspierającym system Państwowe Ratownictwo Medyczne,
ćwiczenia
ewakuacyjne
zgodnie
z
przepisami
przeciwpożarowymi, które odbyły się na obiektach: w dniu
28 lutego i 10 października 2018 r. Zespołu Szkół
Zawodowych w Rawiczu oraz w dniu 17 września 2018 r.
Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy Szpitalu
Powiatowym w Rawiczu. Główny nacisk położono na
sprawdzenie działania urządzeń przeciwpożarowych oraz
organizację ewakuacji w sytuacji wystąpienia zagrożenia
pożarowego.
Akcje informacyjno – profilaktyczne w zakresie zdrowego
żywienia, szczepień ochronnych i higieny osobistej w celu
zapobiegania chorobom zakaźnym, które prowadzone były
w placówkach oświatowo – wychowawczych, ochrony
zdrowia oraz instytucjach publicznych. Celem tych działań
była poprawa kondycji zdrowotnej ludności i
wypracowanie zachowań prozdrowotnych. Organizatorem
ich była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w
Rawiczu, przy współudziale Starostwa Powiatowego w
Rawiczu.
Akcje informacyjno - profilaktyczne w zakresie
przeciwdziałania zagrożeniom pochodzenia zwierzęcego
we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii tj.
tzw. „ptasiej grypie”, ASF i innym chorobom zwierzęcym
na stronach internetowych, informacje w mediach.
Z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeszkolono
wstępnie 14 osób, w tym 4 nowo przyjętych pracowników,
8 stażystów oraz 2 praktykantów, natomiast szkolenie
okresowe odbyło 11 pracowników.
Po przeprowadzonej kontroli stanu przeciwpożarowego
budynku Starostwa Powiatowego przy Rynku nr 17, do

czasu wykonania obowiązku wynikającego z decyzji
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Rawiczu, tj. wykonania pionowej drogi ewakuacyjnej
(klatki schodowej) jako obudowanej, zamkniętej drzwiami
i wyposażonej w urządzenia do usuwania dymu, dokonano
zakupu i montażu 12 gaśnic oraz zapoznano pracowników
z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i zasadami
ewakuacji. Osprzęt gaśniczy został sprawdzony przez
autoryzowany serwis.
Uchwałą Nr XIII/95/16 Rady Powiatu Rawickiego z dnia
28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji
„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
na lata 2016 – 2019” zobowiązano podmioty wymienione
Opracowanie Powiatowego
w ww. programie do realizacji zadań w ramach swoich
Programu Zapobiegania
kompetencji w celu poprawy stanu bezpieczeństwa.
Przestępczości oraz Ochrony
Corocznie Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Bezpieczeństwa Obywateli i
Porządku Publicznego na kolejne Rawickiego otrzymuje sprawozdania z realizacji zadań
określonych w programie od przedstawicieli powiatowych
lata.
służb, inspekcji i straży, a także podmiotów zewnętrznych
m.in. szkół ponadpodstawowych, Państwowej Inspekcji
Pracy Oddział w Lesznie, Prokuratury Rejonowej w
Rawiczu.
§ 5. W sferze dotyczącej zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego podjęte zostały następujące działania:
1) Powiat Rawicki powierzył Gminie Rawicz realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej
w 2018 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 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.
3) Powiat Rawicki wsparł realizację zadań publicznych. Zgodnie z Uchwałą Nr 125/825/18 Zarządu

Powiatu Rawickiego z dnia 05 marca 2018 r. dotację 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.
Środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł przekazane zostały w 2018 r.
Stowarzyszenie Spotkań Twórczych Strojownia, ul. Z. Ryblewskiej – Cichońskiej 7D/10,

63-900 Rawicz złożyło sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego pn.: „Wystawienie
widowiska poetycko – muzycznego pt.: Jedna trzecia, wraz z wydaniem książki z płytą” oraz
zwróciło dotację w kwocie 800,00 zł.
Pozostałe zadania zostały rozliczone po złożeniu sprawozdań końcowych w terminie do 30
dni po zakończeniu ich realizacji. 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 podjęte zostały
następujące działania:
1) Powiat Rawicki wsparł realizację zadań publicznych. 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.
Środki finansowe w kwocie 16.000,00 zł przekazane zostały w 2018 r.
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy SZOK Bojanowo, ul. Lipowa 2, 63-940

Bojanowo złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania publicznego pn.: „Organizacja rajdu
rowerowego z okazji upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania niepodległości” oraz zwrócił
niewykorzystane środki finansowe w kwocie 237,54 zł.
Stowarzyszenie K. L. A. R., Kawcze 32, 63-940 Bojanowo złożyło sprawozdanie końcowe
z realizacji zadania publicznego pn.: „Sport i zabawa między nami pokoleniami” oraz zwróciło
niewykorzystane środki finansowe w kwocie 152,64 zł.
Pozostałe zadania publiczne zostały rozliczone prawidłowo, a środki finansowe zostały

wykorzystane w całości. Wszystkie przedsięwzięcia skierowane były do mieszkańców Powiatu
Rawickiego.
Przeprowadzono również konkurs dla uczniów gimnazjów z terenu powiatu rawickiego pn.
„Poznajemy Ziemię Rawicką” oraz szkolenie kadry funkcyjnej PTTK Oddział Rawicz, Kół PTTK
Oddział Rawicz oraz Klubu PTTK Oddział Rawicz.
§ 7. W sferze dotyczącej zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
podjęte zostały następujące działania:
1) Powiat Rawicki wsparł realizację zadań publicznych. Dotację zgodnie z Uchwałą
Nr 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.
Środki finansowe przekazane zostały w 2018 r. Rozliczenie dotacji nastąpiło po złożeniu

sprawozdań końcowych z realizacji ww. zadań. Wszystkie przedsięwzięcia skierowane były do
mieszkańców Powiatu Rawickiego.
2) Starostwo Powiatowe w Rawiczu zorganizowało „XIX Powiatowy Turnieju Piłki Nożnej „Orlik”
o Puchar Starosty Rawickiego”.
3) 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.

Przedsięwzięcia skierowane były do dzieci, młodzieży i dorosłych - mieszkańców Powiatu
Rawickiego.
§ 8. W sferze dotyczącej zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności
leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) podjęte zostały następujące działania:
1) Powiat Rawicki wsparł realizację zadań publicznych. Dotację zgodnie z Uchwałą Nr 125/828/18
Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 05 marca 2018 r. otrzymało:


Stowarzyszenie „Z nadzieją w przyszłość”, ul. Gen. Grota Roweckiego 9, 63-900 Rawicz –
„Po zdrowie i sprawność fizyczną nad polskie morze” w kwocie 2.500,00 zł.



Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń”,
ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz – „Organizacja przedsięwzięć wspierających
rehabilitację zdrowotną, w tym również osób niepełnosprawnych – 10 dniowy pobyt
wczasowo – rehabilitacyjny” w kwocie 2.500,00 zł.



Stowarzyszenie Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń”,
ul. Gen. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz – „Organizacja przedsięwzięć wspierających
rehabilitację zdrowotną, w tym również osób niepełnosprawnych - rehabilitacja osób
niepełnosprawnych na basenie” w kwocie 2.000,00 zł.



Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Wały J. Dąbrowskiego 29a, 63-900 Rawicz „Rehabilitacja zdrowotna seniorów RUTW” w kwocie 4.500,00 zł.



Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego
9F, 63-900 Rawicz - „Rehabilitacja zdrowotna” w kwocie 3.500,00 zł.



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 3.500,00 zł.


Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910
Miejska Górka - „Dzień zdrowia” w kwocie 1.500,00 zł.
Łącznie w formie dotacji przekazano 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych

środków. Zgodnie z podpisanymi umowami środki przekazano w 2018 r. na realizację zadań
w 2018 r. Zadania rozliczone zostały po złożeniu sprawozdań końcowych w terminie do 30 dni po
zakończeniu ich realizacji. Wszystkie przedsięwzięcia skierowane były do mieszkańców Powiatu
Rawickiego.
2) Powiat Rawicki organizował i współorganizował nw. przedsięwzięcia:
a) XI Turniej Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, którego celem było szerzenie wiedzy
i umiejętności udzielania I pomocy przedmedycznej.
b) Integracyjny Dzień Dziecka Osób Niepełnosprawnych promujący m.in. zdrowy styl życia.
c) Konkurs „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.
d) Konferencję „Współczesne problemy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”, która odbyła się
w dniu 24 października 2018 r. w rawickim Kinie Promień. Jej współorganizatorem było Starostwo
Powiatowe w Rawiczu, a wydarzeniem towarzyszącym była organizacja konkursu pn. „Dbam
o zdrowie psychiczne”.
e) Dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. zakupiono rejestrator cyfrowy, holter
EKG 3-kanałowy – 2 szt. wraz z systemem analizującym.
f) W ramach obchodów Dni Honorowych Dawców Krwi w dniu 23 listopada 2018 r. zakupiono
nagrody rzeczowe, które zostały wręczone odznaczonym honorowym krwiodawcom.
g) W ramach realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Rawickiego na lata 2016-2025 oraz
Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 zorganizowano
spotkanie o charakterze profilaktycznym pn. „Nie zaczynaj bo źle skończysz …”. W spotkaniu
uczestniczyli pedagodzy oraz uczniowie I LO w Rawiczu, ZSZ w Rawiczu, ZS im. Jana Pawła II
w Rawiczu oraz ZSPT CKU w Bojanowie.
h) Zgodnie z realizacją projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,
powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające
wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między
podmiotami leczniczymi samorządu województwa” przekazano dotację celową Województwu
Wielkopolskiemu na usługę Inżyniera Kontraktu oraz na dostawę urządzeń dostępowych, systemów
operacyjnych klienckich, drukarek i skanerów (cz. I zamówienia – komputery) i na dostawę

urządzeń dostępowych, systemów operacyjnych klienckich, drukarek i skanerów (cz. II zamówienia
– drukarki).
§ 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 125/829/18
Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 05 marca 2018 r. otrzymały:


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.
Łącznie w formie dotacji przekazano 11.000,00 zł. Zgodnie z podpisanymi umowami środki

przekazano w 2018 r. na realizację ww. zadań. Rozliczenie dotacji nastąpiło po złożeniu
sprawozdań końcowych z realizacji ww. zadań. Wszystkie przedsięwzięcia skierowane były
do mieszkańców Powiatu Rawickiego.
§ 10. W sferze dotyczącej zadań z wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej podjęte zostały
działania opisane w „SPRAWOZDANIU ZA 2018 ROK Z REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU
PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA 2018 - 2020 W POWIECIE RAWICKIM”, które zostało
przygotowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Sprawozdanie stanowi
załącznik do niniejszego dokumentu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu w dniu 07 lipca 2018 roku w Miejskiej Górce
organizowało wspólnie z organizacjami pozarządowymi działanie pt.: „Powiatowy Dzień
Integracji”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach "Powiatowego Programu Działań na
Rzecz Osób Niepełnosprawnych" na lata 2015-2020. Głównym organizatorem w roku 2018 było
Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, a współorganizatorami
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu wraz z organizacjami pozarządowymi z terenu
powiatu rawickiego działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Patronat nad imprezą objął
Burmistrz Miejskiej Górki. Na scenie wystąpili: uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Rawiczu, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miejskiej Górce, Dziennego Domu Pomocy
Społecznej w Rawiczu, mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Pakówce i Domu Pomocy
Społecznej w Osieku oraz Ewa Kruk przedstawicielka Stowarzyszenia „Razem Raźniej
w Bojanowie". Artyści z wielką wrażliwością pokazali, że mają swoje pasje i olbrzymie talenty.
Impreza została zorganizowana przy zaangażowaniu zarówno instytucji samorządowych z powiatu
rawickiego, pracowników gminy Miejska Górka, organizacji pozarządowych, rodziców i członków

stowarzyszenia.
§ 11. W sferze dotyczącej zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa podjęte zostały następujące działania:
1) Powiat Rawicki wsparł realizację zadań publicznych. Dotację zgodnie z Uchwałą Nr 117/761/17
Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania
publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości
prawnej społeczeństwa na terenie Powiatu Rawickiego w roku 2018 otrzymało Stowarzyszenie
Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, ul. Stefana Batorego 8, 56-200 Góra.
Dotacja została przekazana w miesięcznych transzach, zgodnie z warunkami podpisanej umowy.
Rozliczenie dotacji nastąpiło po złożeniu sprawozdania końcowego. Wszystkie przedsięwzięcia
skierowane były do mieszkańców Powiatu Rawickiego.
§ 12. Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert:
1) W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688), przyjęciem przez Radę Powiatu Rawickiego Uchwały
Nr XXXV/269/17 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia
„Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018” oraz zgodnie
z Zarządzeniem 78/17 Starosty Rawickiego z dnia 23 października 2017 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 listopada 2017 r.
do godz. 15.00 formularza, w siedzibie ogłaszającego - Starostwie Powiatowym w Rawiczu – Punkt
Obsługi Interesantów lub przesłanie na adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Rawiczu
ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz (decyduje data wpływu formularza do urzędu).
2) W dniu 07 grudnia 2017 r. Zarząd Powiatu Rawickiego podjął Uchwałę Nr 116/749/17
w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartych
konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2018.
3) Komisja Konkursowa w składzie: Pan Jacek Gwizdek, Pan Zdzisław Maćkowiak, Pani Izabela
Sarnowska, Pani Maria Wojtkowiak, Pan Adam Waresiak, Pani Magdalena Łakomy, Pani Krystyna
Andrzejewska, Pan Krzysztof Osiński, Pani Lucyna Stelmaszyk i Pan Tadeusz Antkowiak
opiniowała oferty złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu

Rawickiego w roku 2018. Przewodniczący Komisji Konkursowej przekazał Protokoły wraz
z projektami Uchwał do zaopiniowania Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego
w Rawiczu. Protokoły, projekty Uchwał oraz opinie Powiatowej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Rawiczu zostały przekazane i przedstawione Zarządowi Powiatu Rawickiego.
4) W związku z ogłoszonymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań publicznych powiatu
Rawickiego w 2018 roku Komisja Konkursowa obradowała 7 razy.
§ 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 „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018”.
Wszystkie działania koordynował Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego
w Rawiczu.
2) W kwietniu 2018 r. prace rozpoczęła Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
w Rawiczu powołana na lata 2018 – 2021.
§ 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 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) na rok 2018”:
a) Zarząd Powiatu Rawickiego ogłosił 7 otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Rawickiego w roku 2018,
b) w ogłoszonych otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rawickiego
złożono 45 oferty, przez 29 podmiotów,
c) Zarząd Powiatu Rawickiego podpisał 41 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 5000 osób,
f) wysokość środków finansowych Powiatu Rawickiego zaangażowanych w realizację zadań
publicznych w wyniku zawarcia stosownych umów z organizacjami pozarządowymi stanowią

kwotę 175.000,00 zł,
g) wysokość środków finansowych Powiatu Rawickiego wykorzystanych w realizacji zadań
publicznych w wyniku zawarcia stosownych umów z organizacjami pozarządowymi stanowią
kwotę 170.128,08 zł,
h) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację
zadań publicznych w związku z podpisanymi umowami stanowi kwotę 263.944,68 zł. Koszty do
pokrycia z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy
stanowią kwotę 31.498,80 zł. Wkład rzeczowy wynosi 4.800,00 zł,
i) w realizację zadań publicznych zaangażowanych było ok. 800 osób, w tym ok. 150 wolontariuszy,
j) ze szkoleń, doradztwa i innych przedsięwzięć przyczyniających się do rozwoju trzeciego sektora,
oferowanych przez samorząd, skorzystali przedstawiciele 20 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 20 organizacji pozarządowych
z terenu powiatu rawickiego,
l) konsultacjom społecznym poddany został 1 akt normatywny w dziedzinie dotyczącej działalności
statutowej organizacji pozarządowych.
§ 15. Sposób tworzenia Programu oraz przebieg konsultacji.
„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 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019” 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 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)
na rok 2018”. W dniu 27 września 2018 r. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
w Rawiczu po zapoznaniu się z propozycjami zadań publicznych do realizacji w 2019 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 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019”.
W dniu 28 września 2018 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 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019”, 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 2019, 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 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019” lub
propozycje nowych priorytetów zgodnych z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), należało zgłaszać
na formularzu załączonym do pobrania. Wszystkie dokumenty można było dostarczyć najpóźniej
do dnia 05 października 2018 r. na adres: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, Wydział Oświaty,
Promocji i Rozwoju, ul. Rynek 17, 63-900 Rawicz lub adres: oswiata@powiatrawicki.pl.
Do Starostwa Powiatowego w Rawiczu nie złożono wniosków w sprawie uwag i propozycji zmian
do projektu „Programu współpracy Powiatu Rawickiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie ((Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), na rok 2019”. W dniu 18
października 2018 r. 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
2018 r., poz. 450 z późn. zm.) na rok 2019” oraz wydała opinię w sprawie ww. Programu. Treść
opinii stanowi załącznik do niniejszego Programu.
W wyniku prac nad Programem uwzględniono zmiany przepisów prawa, rozpatrzono
i omówiono propozycje zadań do realizacji w 2019 r. oraz przyjęto opinię Powiatowej Rady
Działalności Pożytku Publicznego w Rawiczu.

Załączniki:
- „SPRAWOZDANIE ZA 2018 ROK Z REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ NA LATA
2018 - 2020 W POWIECIE RAWICKIM”.

