
 

 

Sprawozdanie 

z realizacji programu współpracy Miasta Rawa Mazowiecka  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,                                                                           

o których mowa w art.3ust.3 ustawy                                                                                               

z dnia 24 kwietnia 2003r.                                                                                                                    

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rawa Mazowiecka, maj 2021 roku 

 

 

 



1. Współpraca organizacji pozarządowych z samorządem Miasta Rawa Mazowiecka 

oparta jest na zapisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, która nakłada na organy administracji 

publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej we współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 cytowanej ustawy.  

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala corocznie program współpracy                             

z organizacjami pozarządowymi, który określa obszary i zasady oraz formy 

współpracy oraz zawiera wykaz zadań priorytetowych, stanowiących podstawę 

dla władz Miasta do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na 

dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu 

Miasta, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

2. Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka w każdym roku przeprowadza konsultacje 

projektu programu współpracy, w roku 2019 trwały one od 18 do 25 

października. Celem przeprowadzonych konsultacji było umożliwienie 

wszystkim zainteresowanym włączenia się do współtworzenia dokumentu, który 

regulował w 2020 roku współpracę Miasta Rawa Mazowiecka ze środowiskiem 

III sektora.  

Program współpracy Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przyjęty uchwałą Nr 

XIII/103/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 21 listopada 2019 r. 

3. Zgodnie z programem na 2020 rok współpraca Miasta Rawa Mazowiecka                           

z organizacjami pozarządowymi miała charakter: 

 finansowy - polegający na udzielaniu dotacji organizacjom, które w 

wyniku postępowania konkursowego wykonywały zadania publiczne;  

 pozafinansowy - oparty na współpracy merytorycznej w zakresie 

realizowanych zadań zawartych w Programie. 

4. Współpraca o charakterze finansowym odbywała się w postaci wspierania 

wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie 

jego realizacji. Głównym trybem zlecania organizacjom realizacji zadań 

publicznych były otwarte konkursy ofert.  

Współpraca o charakterze pozafinansowym polegała na udzielaniu wzajemnej pomocy                  

w zdobywaniu środków ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań publicznych miasta. 

Wspólne działania zaowocowały formalnym i nieformalnym partnerstwem w projektach 

samorządu oraz organizacji pozarządowych, a także w promowaniu wizerunku 

organizacji pozarządowych. Niestety ze względu na panujące obostrzenia spowodowane 

sytuacją epidemiczną nie udało się zrealizować takiej liczby projektów jak w latach 

poprzednich, tj. zrealizowano: 



1. Rawska Feriada -  zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – organizator: Miasto 

Rawa Mazowiecka. Partnerstwo: OSiR, kluby sportowe – MLUKS Dwójka, MUKS 

Juvenia, RKK Kiokushinkai, MUKS Jedynka, WOPR Rawa Mazowiecka. 

2. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Triathlonie – Mistrzostwa Polski Sztafet w 

Triathlonie, Mistrzostwa Polski na dystansach: sprinterskim i olimpijskim. 

Organizatorzy: KS Triathlon Rawa, OSiR, Łódzka Federacja Sportu, Polski Związek 

Triathlonu. 

3. Turniej tenisa ziemnego o Puchar Burmistrza Rawy Mazowieckiej. Partnerstwo 

Miasta z Rawskim Towarzystwem Tenisa Ziemnego. 

4. Otwarte Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w tenisie stołowym. Partnerstwo 

Miasta i MLUKS Dwójka. 

5. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Partnerstwo Miejskiego Domu Kultury i 

Stowarzyszenia Rawa i Przyjaciele. 

6. Koncertowanie w altanie –  wystąpili m.in. Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Rawie Mazowieckiej, Chóru Senior z Polskiego Związku Emerytów Rencistów i 

Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, wydarzeniu towarzyszył 

kiermasz produktów Nieformalnego Stowarzyszenia Artystów i Twórców 

Rawskich. 

Jednym z głównych projektów realizowanych w 2020 r. na rzecz rozwoju organizacji 

pozarządowych było funkcjonowanie Rawskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. 

Od 1 czerwca 2020 r. Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych zmieniło swoją 

siedzibę – przenosząc się do Dziennego Domu Seniora na ul. Warszawską 12. 

Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne otrzymały do  dyspozycji salę o 

powierzchni 33,5 m2 oraz zaplecze kuchenne. Lokal przystosowany jest  dla  potrzeb 

osób niepełnosprawnych, wyposażony w profesjonalny sprzęt biurowy.   Z pomieszczeń 

można było korzystać  od poniedziałku do piątku od godz.16.00 do 21.00 oraz  w soboty 

od godz. 8.00 do 21.00. Nadzór nad korzystaniem z  RCOP-u sprawował pracownik 

Wydziału Edukacji  i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka. Dostęp do 

wszystkich usług oferowanych przez Rawskie Centrum Organizacji Pozarządowych był 

bezpłatny. Organizacją, która najczęściej korzystała z pomieszczeń RCOP w roku 2020 

był Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Rawie 

Mazowieckiej. 



W 2020 roku działalność szkoleniowa, warsztatowa, integracyjna RCOP została 

ograniczona z powodu pandemii - realizowano następujące działania: 

1) kontynuacja  współpracy z Instytutem Spraw Obywatelskich w Łodzi (INSPRO) 

prowadzącym Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej centrum KLUCZ w zakresie 

m.in. środowiska przyjaznego ekonomii społecznej poprzez działania doradczo-

szkoleniowe skierowane do organizacji pozarządowych.  

2) 29 września 2020 r. w siedzibie RCOP odbyło się spotkanie warsztatowe na temat: 

Regionalny Konkurs Grantowy  Programu Równać Szanse 2020 - skierowany do 

lokalnych organizacji pozarządowych, domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych 

grup dorosłych z małych miejscowości na działania aktywizujące młodzież, 

prowadziły je przedstawicielki Żywieckiej Fundacji Rozwoju. 

3) Rozpoczęto cykl warsztatów w formule online: 4 grudnia odbył się warsztat pt. 

Śniadanie z biznesem społecznym online pt. Zarządzanie chaosem, zarządzanie w 

chaosie, skąd pieniądze dla przedsiębiorstw społecznych. Organizatorem warsztatu 

był Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum Klucz w Łodzi. 

Koszt funkcjonowania RCOP w roku 2020 wyniósł 9 085,19 zł. 

 

1. W 2020 roku ogłoszono 13 konkursów, złożono 27 ofert, wsparcie finansowe 

uzyskało  27 podmiotów - organizacji pozarządowych. 

Poszczególne Komisje Konkursowe składające się z przedstawicieli Burmistrza 

Miasta Rawa Mazowiecka i organizacji pozarządowych, powołane Zarządzeniem 

Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, dokonały oceny złożonych ofert pod 

względem formalnym  i merytorycznym. Z prac Komisji sporządzone zostały 

protokoły, które przekazano Burmistrzowi Miasta, celem zatwierdzenia 

przyznanych dotacji.  

2. Priorytetowo były realizowane zadania publiczne z następujących dziedzin: 

a) edukacji i wychowania, 
b) kultury i dziedzictwa narodowego, 
c) działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 
d) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej, 
e) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
f) ochrony i promocji zdrowia,  
g) promocji i organizacji wolontariatu, 
h) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
i) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
j) działalności na rzecz organizacji, 
k) działalności na rzecz rodziny. 



 

 

Podmioty realizujące powyższe zadania wykorzystały przyznaną kwotę 

udzielonej dotacji w łącznej wysokości 924 058,72  zł. 

Edukacja i wychowanie – 14 814,16 zł. 

Ochrona zdrowia – 280 562,99 zł. 

Działalność na rzecz rodziny – 117 000 

Pomoc społeczna – 8 000 zł. 

Kultura fizyczna – 503 681,57 zł. 

Wysokość przekazanych środków finansowych z podziałem na zakres zlecanych 
zadań 

 

 

Załącznik :Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na realizację 

zadań publicznych w roku 2020 
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Załącznik do sprawozdania 

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotację z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na realizację zadań publicznych w roku 2020 

Nazwa zadania Nazwa podmiotu 

Całkowity koszt 
zadania zgodnie 

ze 
sprawozdaniem  

końcowym 

Koszt 
przyznanej 

dotacji 

Wysokość 
finansowych środków 

własnych i 
pochodzących 

z innych źródeł, 
oraz wyceniona praca 
wolontariuszy, wkład 

rzeczowy 

Liczba 
beneficjentów  

zadań 

 
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Zadanie z zakresu edukacji i wychowania, 
polegające na wspieraniu  wszechstronnego 
rozwoju dzieci  i młodzieży (ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci  i młodzieży  
zamieszkałej na obszarze miasta objętym 
Lokalnym Programem Rewitalizacji) poprzez 
działalność wychowawczą, opiekuńczą, 
oświatową  i prozdrowotną 

Stowarzyszenie Harcerstwa 
Katolickiego „Zawisza” Federacja 
Skautingu Europejskiego  Hufiec 
Rawski 
tytuł: Rawscy skauci jak Zawisza 
Czarny 

 
12 800,52 

 
2 576,52 

390,00 śr. własne 
9 834,00 wyceniona 
praca wolontariuszy 

 
ok.70 

 
Stowarzyszenie „Topory” 
tytuł: Rawa Gra dla wszystkich 

17 331,07 10 000,00 
2 971,07 śr. własne 

4360,00 wolontariat 
415 

Zadanie z zakresu promocji i organizacji 
wolontariatu, polegające  na propagowaniu idei 
wolontariatu, zachęcaniu mieszkańców (ze 
szczególnym uwzględnieniem osób 
zamieszkałych na obszarze miasta objętym 
Lokalnym Programem Rewitalizacji) a zwłaszcza 
młodzieży do podejmowania działań na rzecz 
innych 

Parafialny Zespół Charytatywny 
CARITAS Parafii p.w. 
Niepokalanego Poczęcia NMP         
w Rawie Mazowieckiej 
tytuł: Wszyscy razem 

 
2 506,04 

 
 

2 237,64 

 
  268,40 śr. własne 

 

 
20 

Zadanie z zakresu działań na rzecz  osób 
niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie 

Stowarzyszenie Rodziców i 
Opiekunów Dzieci 

 
25  850,43 

 
22 000,00 

 
3850,43 

 
20 



miasta Rawa Mazowiecka, polegające na 
podejmowaniu działań, mających na celu 
poprawę zdrowia osób niepełnosprawnych 

Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” 
w Rawie Mazowieckiej 
tytuł: Działanie na rzecz osób 
niepełnosprawnych SRIODN 2020 
Fundacja „Obudźmy Nadzieję” w 
Rawie Mazowieckiej 
tytuł: Rehabilitacja domowa –
Miasto Rawa Mazowiecka 2020 

56 216,84 44 216,84 
7 000,00 śr. własne 

5 000 wyceniony 
wolontariat 

11 

Zadanie z zakresu działań na rzecz osób 
niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie 
Miasta Rawa Mazowiecka, polegające na 
wspieraniu działań  służących integracji i 
aktywizacji w środowisku osób chorych na 
cukrzycę, chorych na nowotwory 

Rawskie Stowarzyszenie 
Amazonek w Rawie Mazowieckiej 
tytuł: Chcemy zapomnieć 

 
15 041,30 

 
4 400,00 

 
10 641,30 śr. własne 

 
15 

Polskie Stowarzyszenie 
Diabetyków Koło Powiatowe w 
Rawie Mazowieckiej 
tytuł: A my się cukrzycy nie damy  ! 

0 
rezygnacja z 
przyznanej 

dotacji 

0 0 0 

Zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
polegające na wspieraniu działań polegających 
na kompleksowej, domowej opiece nad 
pacjentami  - mieszkańcami Rawy Mazowieckiej 
w terminalnej fazie choroby nieuleczalnej oraz 
ich rodzinami 

Stowarzyszenie Hospicjum                   
w Rawie Mazowieckiej  

59 260,64 10 000,00 

18 860,34 śr. własne 
30 400,00 wyceniony 
wolontariat 

 

28 

Wspomaganie działalności instytucji, 
stowarzyszeń  i osób fizycznych służącej 
rozwiązywaniu problemów alkoholowych i 
narkotykowych. Pomoc osobom  i członkom ich 
rodzin, w których występuje problem 
alkoholowy z terenu miasta Rawa Mazowiecka 
oraz prowadzenie punktu informacyjno-
konsultacyjnego 

Rawskie Stowarzyszenie 
Abstynenckie „Szansa” 

76 821,71 65 000,00 
6 321,71 śr. własne 
5 500,00 środki z 
innych źródeł 

 
ok.20 

 
 

Pomoc profilaktyczna dla dzieci i młodzieży                      
w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi                       
i narkomanii prowadzona przez świetlicę 
środowiskową. 

Stowarzyszenie „Przymierze 
Rodzin „Świetlica im.  Bł. Edmunda 
Bojanowskiego              

169 812,61 114 946,15 54 866,46 śr. własne 60 

Pomoc osobom bezdomnym w formie prowadzenia 

domu dla bezdomnych 

Rawskie Stowarzyszenie 

Abstynenckie „Szansa” tytuł:  

Bezdomność. 

 

30 442,30 

 

20 000,00 

 

10 442,30 śr. własne 

 

16 

 

 



DZIAŁ 855 – RODZINA 
 

Zadanie z zakresu działalności na rzecz rodziny: 
pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej - 
prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci  
z rodzin w trudnej sytuacji życiowej 
 

Stowarzyszenie „Przymierze 
Rodzin „Świetlica im. Bł. Edmunda 
Bojanowskiego w Rawie 
Mazowieckiej 
tytuł:  Realizacja Programu 
Opiekuńczo-Wychowawczego „Ku 
wartościom…” 

 
166 236,00 

 
117 000,00 

 
40 236,00 śr. własne 
5 250,00 wolontariat 
3 750,00 wyceniony 
wkład rzeczowy 

 
60 

 
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 

Zadanie z zakresu działalności na rzecz  osób                    
w wieku emerytalnym polegające na tworzeniu 
warunków do integracji i aktywności osób w 
wieku emerytalnym 

Polski Związek Emerytów, 
Rencistów  i Inwalidów Oddział 
Rejonowy w Rawie Mazowieckiej 
tytuł: Szczęśliwy senior 

 
9 073,52  

 
4 000,00 

3 573,52 śr. własne 
1500, 00 dotacja z 

innych źródeł 

 
ok.100 

Stowarzyszenie Rawski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 
tytuł: Rawscy seniorzy sprawni i 
aktywni. 

 
6 101,78 

 
4 000,00 

 
2 101,78 

 
32 

 
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
Organizacja szkolenia  w rawskich klubach 
sportowych dla dzieci i młodzieży objętej 
systemem współzawodnictwa sportowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczniowski Klub sportowy „Judo 
Rawa” 

 
 

24 097,07 

 
 

19 600,00  

 
 

4 497,07 

 
 

30 
Międzyszkolny Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy „Rawa” 
Lekka Atletyka 

 
95 700 

 
51 000,00  

 
44 700 

 
68 

Rawski Klub Karate „Kiokushinkai” 57 648,35 28 000,00  29 648,35 60 
Międzyszkolny Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Dwójka” – Tenis Stołowy 

 123 378,21 95 000,00  28 378, 21 120 

Międzyszkolny Ludowy 
Uczniowski Klub Sportowy 
„Dwójka” – Piłka Siatkowa 
Dziewcząt 

 
13 024,05 

 
9 000,00  

 
4 024,00 

 
25 

Międzyszkolny Uczniowski Klub     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sportowy „Jedynka” – Piłka Siatkowa  50 009,39 22 000,00 28 009,39 33 
Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „Juvenia” – piłka 
siatkowa dziewcząt i chłopców 

116 435,35 70 000,00 46 435,35 50 

Rawski Klub Sportowy „Mazovia”- 
piłka nożna 

220 953,55 120 000,00 100 953,55 140 

Liga Obrony Kraju Zarząd 
Powiatowy – strzelanie sportowe 

10 215,00 
 

8 000,00 
 

2 215,00 
 

185 
 

Rawskie Towarzystwo Tenisa 
Ziemnego 

10 935,00 5 000,00 5 935,00 25 

Triathlon Rawa 36 586,19 15 586,19  
10 000,00 śr. własne 
  11 000 wolontariat 

90 

Okręgowe Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe – sekcja 
pływacka 

67 321,99 23 495,38 43 826,61 135 

Uczniowski Klub Sportowy 
Akademia Piłkarska 

23  609,18 5 000,00 18 609,18 50 

Klub Pływacki Raw Swim 56 978,05 26 000,00 30 978,05 
ok.75 

 
Zabezpieczenie akwenów i bezpieczeństwo osób 
wypoczywających nad wodami. Prowadzenie 
profilaktycznej działalności w zakresie 
bezpieczeństwa na wodach wśród dzieci i 
młodzieży 

Okręgowe Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe 

 
23 655,77 

 
6 000,00 

 
17 645,77 

 
ok.1500 

 

Pandemia spowodował ograniczenie działalności organizacji pozarządowych, musiały zrezygnować ze spotkań w większym gronie osób, część 

(jeżeli miała takie możliwości działała w formule online), Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 

zrezygnowało z wykorzystania przyznanej dotacji. 

Kluby sportowe prowadziły zajęcia zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, najbardziej ograniczenia 

dotknęły kluby pływackie ze względu na zamknięcie pływalni. 


