
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA MILANÓWKA  

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, 

ZA ROK 2016 
 

ZADANIA PUBLICZNE ZREALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2016 ROKU 

/TRYB POZAKONKURSOWY/ 

Opis zadania Lp. Nazwa organizacji 

Kwota wnioskowana  

Określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania Kwota otrzymana 

Kwota zrealizowana 

Milanówek – Wilno: różne 

miejsca, wspólna kultura 

w okresie 

od 11 stycznia 

do 7 lutego 2016 r. 

1. 
Stowarzyszenie 

T-Art 

Kwota wnioskowana 

5 750,00 zł 

Milanówek – Wilno: różne miejsca, wspólna kultura. 

W ramach zadania teatr Wędrówka wystawił w Milanówku spektakl pt. „Brat 

naszego Boga”, po występie artyści rozmawiali z publicznością. Wydarzenie 

dodatkowo urozmaicił występ młodej aktorki teatru Wędrówka, laureatki 

międzynarodowego konkursu wokalnego. Spektakl obejrzało ok 50 widzów. 

Kwota dotacji stanowiła 82,42% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków własnych stanowiły 4,13%, z innych źródeł 8,76%, a koszty z wkładu 

osobowego (wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) 

stanowiły 4,69%. 

Kwota otrzymana 

5 750,00 zł 

Kwota zrealizowana 

5 270,00 zł 

Obchody Rocznicowe 

1050-o lecia Chrztu i 

Państwowości Polski  

w okresie  

od 9 kwietnia do 2 lipca 

2016 r. 

2. 

Fundacja 

Rozwoju 

Obywatelskiego 

Kwota wnioskowana  

7 800,00 zł 

Obchody Rocznicowe 1050-o lecia Chrztu i Państwowości Polski. 

W ramach zadania obył się spektakl teatralny w wykonaniu artystów 

warszawskich pt. „Chrzest Biało-Czerwonej” oraz wykład pt. „Rola Chrztu 

Polski w powstaniu naszego Państwa” wygłoszony przez p. dr Dariusza 

Zdziecha historyka z Krakowa. W obu wydarzeniach wzięło udział ok. 200 

osób. 

Kwota dotacji stanowiła 79,71% kosztów całkowitych, koszty pokryte ze 

środków własnych stanowiły 0,02%, a koszty z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 20,27%. 

Kwota otrzymana 

7 800,00 zł 

Kwota zrealizowana 

7 669,00 zł 

 

 

 

Opowieści Ziemi – 

3. 
Fundacja 

Musszelka 
Kwota wnioskowana 

3 290,00 zł 

Opowieści Ziemi – warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci i 

nauczycieli. 

W ramach realizacji zadania przeprowadzono warsztaty dla 15 nauczycieli i 



warsztaty edukacji 

ekologicznej dla dzieci i 

nauczycieli 

w okresie od 1 września  

do 29 listopada 2016 r. 

Kwota otrzymana 

3 290,00 zł 

animatorów, poprzez które poznali nowatorskie metody edukacji 

ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, z 

wykorzystaniem podręcznika „Opowieści Ziemio”. Przeprowadzono również 

warsztaty w trzech szkołach podstawowych, w których udział wzięło ok 70 

uczniów. 

Kwota dotacji stanowiła 79,08% kosztów całkowitych, a koszty z wkładu 

osobowego (wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) 

stanowiły 20,92%. 

Kwota zrealizowana 

3 290,00 zł 

Obchody 105-lecia 

Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Milanówku 

w okresie  

od 15 sierpnia do 30 

września 2016 r. 

4. 
Ochotnicza Straż 

Pożarna 

Kwota wnioskowana  

10 000,00 zł 

Obchody 105-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanówku. 

W ramach realizacji zadania publicznego zorganizowano dwa wydarzenia 

potańcówkę na dechach dla mieszkańców i uroczystą kolację dla 

zagranicznych gości z miasta partnerskiego Welzheim oraz w kolejnym dniu 

paradę, apel, przyjęcie i potańcówkę. W obu wydarzeniach uczestniczyło ok. 

500 osób. 

Kwota dotacji stanowiła 25,77% kosztów całkowitych, natomiast koszty 

pokryte ze środków własnych, z innych źródeł oraz z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 

74,23% 

Kwota otrzymana 

10 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

10 000,00 zł 

Pomoc przy organizacji 

Wigilii Miejskiej, 

promowanie Kiermaszu 

Świątecznego 

w okresie  

od 10 grudnia do 31 

grudnia 2016 r. 

5. 

Stowarzyszenie 

Decydujmy 

Razem 

Kwota wnioskowana 

2 790,00 zł 

Pomoc przy organizacji Wigilii Miejskiej, promowanie Kiermaszu 

Świątecznego. 

W ramach realizacji zadnia w trakcie Wigilii Miejskiej wolontariusze w tym 

dwie osoby przebrane za Mikołajów rozdawały mieszkańcom drobne 

upominki i pierniki, pomagali również przy rozdawaniu posiłków podczas 

wieczerzy. 

Kwota dotacji stanowiła 86,04% kosztów całkowitych, natomiast koszty 

pokryte ze środków własnych, z innych źródeł oraz z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 

13,96% 

Kwota otrzymana 

2 790,00 zł 

Kwota zrealizowana 

2 790,00 zł 

Lektoraty języków obcych 

i spotkanie literackie dla 

seniorów 

w okresie od 

10 października do 31 

grudnia 2016 r. 

6. 

Milanowski 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Kwota wnioskowana 

4 100,00 zł 

Lektoraty języków obcych i spotkanie literackie dla seniorów. 

W ramach realizacji zadania przeprowadzono lektoraty w wymiarze 20 

godzin lekcyjnych z języka angielskiego i francuskiego dla 10-osobowych 

grup. Zorganizowano również salonik literacki poświęcony Agnieszce 

Osieckiej z okazji 80. rocznicy urodzin. 

Kwota dotacji stanowiła 80,17% kosztów całkowitych, natomiast koszty 

pokryte ze środków własnych, z innych źródeł oraz z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 

19,83% 

Kwota otrzymana 

4 100,00 zł 

Kwota zrealizowana 

4 100,00 zł 

Upamiętnienie założyciel 

Centralnej Doświadczalnej 
7. 

Stowarzyszenie 

Muzeum 
Kwota wnioskowana 

6 810,00 zł 

Upamiętnienie założyciel Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej 

– Henryka i Stanisławy Witaczek poprzez uroczyste odsłonięcie 



 

Stacji Jedwabniczej – 

Henryka i Stanisławy 

Witaczek poprzez 

uroczyste odsłonięcie 

poświęconego im muralu 

w okresie od 

15 listopada do 20 grudnia 

2016 r. 

Jedwabnictwa 

Milanowskiego 
Kwota otrzymana 

6 810,00 zł 

poświęconego im muralu. 

W ramach zadania wykonano trwałe oświetlenie zewnętrze Muralu na 

budynku przy Piłsudskiego 32 i pokryto go substancją antygraffiti  

opracowano również pamiątkowe tablice informacyjne i karty 

okolicznościowe. Uroczyste odsłonięcie odbyło się w trakcie Wigilii 

Miejskiej. 

Kwota dotacji stanowiła 93,41% kosztów całkowitych, natomiast koszty 

pokryte ze środków własnych, z innych źródeł oraz z wkładu osobowego 

(wolontariusze i praca społeczna członków stowarzyszenia) stanowiły 6,59% 

Kwota zrealizowana 

6 775,00 zł 


