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Wstęp 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.) Burmistrz Miasta Milanówka w terminie do  

31 maja 2020 r., zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok 2019. 

„Program 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 na rok 2019” został przyjęty przez Radę Miasta Milanówka 

uchwałą nr 475/XLVIII/18 z dnia 11 października 2018 roku. 

Niniejszy dokument dotyczy zarówno zlecania zadań publicznych, budowania partnerstwa  

w tworzeniu polityk publicznych, jak i tworzenia warunków do społecznej aktywności. 

Podobnie jak w latach ubiegłych podstawową formą współpracy w realizacji zadań 

publicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne ustawowo określone podmioty 

pozostaje zlecanie realizacji zadań publicznych poprzez ich wspieranie lub powierzanie  

w dziedzinach zgodnych ze statutową działalnością tych podmiotów. 

1. Współpraca finansowa 

Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku polegała na zlecaniu 

Organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert na zasadach 

określonych w ustawie w formie powierzania lub wsparcia wykonywania zadań publicznych 

oraz w trybie pozakonkursowym, o którym mowa w art. 19a ustawy o działalności pożytku 

publicznego i wolontariacie wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

1.1. Otwarte konkursy ofert 

W 2019 roku Burmistrz Miasta Milanówka ogłosił 3 konkursy ofert na realizację 7 zadań 

ujętych w rozdz. 5 programu współpracy z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 

oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

i sportu, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

działalności na rzecz osób starszych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, a także ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 

1.1.1. Pierwszy konkurs  

Konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 229/VII/2017 Burmistrza Miasta Milanówka 
z dnia 11 grudnia 2017 r., nabór ofert trwał do 2 stycznia 2018 r. do godz. 16:00. 
Konkurs dotyczył realizacji zadania publicznego - Zadanie I - z zakresu edukacji, oświaty 
i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży: 

• wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym  
z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych, 
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• wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych dążące do usamodzielnienia się i integracji. 

Termin realizacji zadania to okres od 21 stycznia 2019 r. do 15 marca 2019 r. 

Na realizację zadania I wpłynęły 3 oferty, złożone przez 3 podmioty: Chorągiew 
Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Milanówek, Grodziski Klub 
Szermierczy oraz Fundacja dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka „STOSPOTKAŃ”. 
Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała 3 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia 
konkursu na realizację zadania I podpisano 3 umowy na łączną kwotę 16 000,00 zł. 

1.1.2. Drugi konkurs  

Konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 10/VIII/2019 Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 22 stycznia 2019 r., nabór ofert trwał do 14 lutego 2019 r. do godz. 12:00. 

Konkurs dotyczył realizacji zadania publicznego - Zadanie II - z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży które 

obejmowało: 

• wspieranie obozów szkoleniowych oraz organizacji imprez sportowo -

rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, 

• popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację zajęć z zakresu 

kultury fizycznej oraz rekreacyjnych imprez okazjonalnych na terenie Miasta, 

• wspieranie różnych form zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci  

i młodzieży z Milanówka. 

Termin realizacji zadania to okres od 1 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Na realizację zadania II wpłynęło 6 ofert złożonych przez 6 podmiotów: Mazowieckie 

Stowarzyszenie Sportowe, Grodziski Klub Szermierczy, Milanowskie Towarzystwo 

Edukacyjne, Uczniowski Klub Sportowy „Morwa”, Milanowską Fundację na rzecz 

Edukacji i Sportu oraz Uczniowski Klub Sportowy Piranie. Komisja Konkursowa 

zaopiniowała pozytywnie 6 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację 

zadania II podpisano 6 umów na łączną kwotę 34 280,00 zł. 

1.1.3. Trzeci konkurs  

Konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 41/VIII/2019 Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 26 lutego 2019 r. Dotyczył realizacji III, IV, V, VI i VII zadania publicznego. 

Zadanie III dotyczyło realizacji zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych i obejmowało: 

• upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, 
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• wspieranie działań na rzecz ochrony tradycji, historii i dziedzictwa 

kulturowego Miasta oraz rozwoju świadomości narodowej, 

• wspieranie publikacji o tematyce lokalnej, 

• edukacja na rzecz ochrony zabytków oraz kulturowej tożsamości Miasta, 

• edukacja i działania na rzecz poprawy ładu przestrzennego i estetyki 

przestrzeni publicznej, 

• działania propagujące ideę Miasta Ogrodu, 

• wsparcie organizacji zrzeszających osoby starsze, 

• wsparcie wszelkich form aktywizacji intelektualnych i społecznych, 

• wsparcie działań rozwijających więzi międzypokoleniowe, 

• organizacja wydarzeń upowszechniających i pielęgnujących tradycję, 

historię i dziedzictwo kulturowe w Milanówku, 

• organizacja wydarzeń upowszechniających, zrzeszających oraz promujących 

wyroby lokalnych artystów, rzemieślników i rękodzielników. 

Nabór ofert trwał do 22 marca 2019 r. do godz. 15:00. Termin realizacji zadania: okres 

od 1 maja 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. 

Na realizację zadania III wpłynęło 6 ofert złożonych przez 5 podmiotów: Polski Związek 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Milanówku, Milanowski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Milanowianki, Stowarzyszenie Razem dla Milanówka 

(2 oferty), Stowarzyszenie T-ART. Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała 

wszystkie oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania III podpisano 

6 umów na łączną kwotę 42 830,00 zł. 

Zadanie IV z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży 

obejmowało organizację zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży  

z Milanówka. 

Nabór ofert trwał do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 15:00. Termin realizacji zadania to 

okres od 1 maja 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. 

Na realizację zadania IV wpłynęły 3 oferty złożone przez 2 podmioty: Fundację dla 

edukacji im. Wacława Wdowiaka „STOSPOTKAŃ” i Musszelkę. Komisja Konkursowa 

zaopiniowała 2 oferty pozytywnie i 1 ofertę negatywnie. W wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu na realizację zadania IV zawarto 2 umowy na łączną kwotę 15 810,00 zł. 

Z wniosku Fundacji dla edukacji im. Wacława Wdowiaka „STOSPOTKAN” umowa 

została rozwiązana za porozumieniem stron, w trakcie realizacji zadania. 

Zadanie V dotyczyło realizacji działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i obejmowało: 
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• działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, 

• działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, 

• wsparcie organizacji prowadzących ośrodki wsparcia, 

• działania wspierające usamodzielnienie się i integrację osób 

niepełnosprawnych, 

• działania dążące do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób 

niepełnosprawnych. 

Nabór ofert trwał do 22 marca 2019 r. do godz. 15:00. Termin realizacji zadania to 
okres od 1 maja 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. 

Na realizację zadania V wpłynęły 3 oferty złożone przez 3 podmioty: Stowarzyszenie 

04-O, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej: Dom 

Rehabilitacyjno-Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 

Archidiecezji Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”. 

Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała 3 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu na realizację zadania V podpisano 3 umowy na łączną kwotę 14 630,00 zł. 

Zadanie VI obejmowało realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska,  

w tym wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców Milanówka oraz wspieranie 

działań mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego. 

Nabór ofert trwał do 22 marca 2019 r. do godz. 15:00. Termin realizacji zadania to 

okres od 1 maja 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. 

Na realizację zadania VI wpłynęły 2 oferty złożone przez 2 podmioty: Stowarzyszenie 

Razem dla Milanówka oraz Musszelkę. Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała 

2 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania VI podpisano 2 

umowy na łączną kwotę 6 998,00 zł. 

Zadanie VII - z zakresu edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci  

i młodzieży, w tym wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, 

w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych oraz dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych dążące do usamodzielnienia się i integracji. 

Nabór ofert trwał do 22 marca 2019 r. do godz. 15:00. Termin realizacji zadania to 

okres od 1 czerwca 2019 r. do 20 września 2019 r. 

Na realizację zadania VII wpłynęły 2 oferty złożone przez 2 podmioty: Chorągiew 

Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Milanówek oraz Fundację dla Edukacji 

im. Wacława Wdowiaka „Stospotkań”. Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała 

2 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania VII podpisano 2 

umowy na łączną kwotę 34 000,00 zł. 
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Tabela przedstawia kwoty dotacji łącznie przekazane organizacjom pozarządowym na 

realizację zadań publicznych z poszczególnych obszarów w trybie konkursowym: 

 planowana w 
konkursie 

przekazana 

edukacja 55 000,00 zł 15 810,00 zł 
ochrona i promocja zdrowia 28 000,00 zł 14 630,00 zł 
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 
oraz wolny czas dzieci i młodzieży (dysfunkcja) 

50 000,00 zł 50 000,00 zł 

ekologia i ochrona środowiska 8 000,00 zł 6 998,00 zł 
Kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

60 000,00 zł 42 830,00 zł 

kultura fizyczna 50 000,00 zł 34 280,00 zł 
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1.1.4. Szczegółowe zestawienie zadań publicznych zrealizowanych w 2019 r. w ramach otwartych konkursów. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zadań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie otwartych konkursów ofert 

wraz z wysokością przyznanych dotacji oraz określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania.  

Opis zadania Lp. Nazwa organizacji 

Kwota 
wnioskowana  Określenie skali działań zrealizowanych w ramach 

zadania Kwota otrzymana  

Kwota zrealizowana  

Zadanie I 
z zakresu edukacji, oświaty  
i wychowania oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży, w tym: 

• wspieranie różnych form 
wypoczynku zimowego dla 
dzieci i młodzieży, w tym  
z rodzin dysfunkcyjnych  
i dyspanseryjnych; 

• wspieranie różnych form 
wypoczynku zimowego 
dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych 
dążące do 
usamodzielnienia się  
i integracji. 

 
Termin realizacji zadania:  
od 21 stycznia 2019 r.  
do 15 marca 2019 r 

1. 
Chorągiew 

Stołeczna ZHP 
Hufiec Milanówek 

Kwota wnioskowana 
16 000,00 zł 

Wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dla 
dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i 
dyspanseryjnych. 
W ramach realizacji zadania zorganizowano wypoczynek 
- wyjazd na zimowisko do miejscowości Zakopane - 
Harenda dla 40 uczestników, mieszkańców Milanówka. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 25,36%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 64,50% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 10,14%. 

Kwota otrzymana  
10 000,00 zł 

Kwota zrealizowana  
10 000,00 zł 

2. 
Stowarzyszenie 

„STOSPOTKAŃ” 

Kwota wnioskowana  
7 878,50 zł 

Zima w Mieście – Milanówek 2019 
W ramach realizacji zadania w Zespole Szkół nr 1 przy ul. 
Piasta 14 zorganizowano półkolonie zimowe dla grupy 
30 dzieci z Milanówka. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 31,90% 

Kwota otrzymana 
4 500,00 zł 
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Kwota zrealizowana 
4 500,00 zł 

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 46,80%, 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia) i rzeczowy: 21,30%. 

3. 
Grodziski Klub 

Szermierczy 

Kwota wnioskowana 
2 000,00 zł 

Obóz narciarski Wisła 2019 
W ramach realizacji zadania zorganizowano obóz 
zimowy w miejscowości Wisła w terminie od 26.01 do 
03.02 dla 19 uczestników, w tym 5 dzieci z Milanówka. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 17,65%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 82,35%. 

Kwota otrzymana 
1 500,00 zł 

Kwota zrealizowana 
1 500,00 zł 

Zadanie II 
z zakresu wspierania  
i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu oraz 
wypoczynku dzieci i młodzieży, 
obejmujące: 

• wspieranie obozów 
szkoleniowych oraz 
organizacji imprez 
sportowo -rekreacyjnych  
o zasięgu lokalnym, 
krajowym  
i międzynarodowym, 

• popularyzacja walorów 
rekreacji ruchowej 

4. 
Milanowskie 
Towarzystwo 
Edukacyjne 

Kwota wnioskowana 
10 000,00 zł 

Przez sport do sukcesu – promowanie i rozwój lekkiej 
atletyki wśród dzieci i młodzieży w Milanówku. 
W ramach realizacji zadania zorganizowano  
i przeprowadzono regularne zajęcia z lekkiej atletyki dla 
milanowskich dzieci i młodzieży. Z zajęć skorzystało 
około 55 dzieci. Zawodnicy wzięli udział w zawodach 
sportowych tj.: Czwartki Lekkoatletyczne, Orlen Warsaw 
Games oraz zawodach organizowanych przez SZS. 
Zorganizowano również eventy sportowe w tym m.in. 
Mikołajkowy Konkurs Skoku Wzwyż i Milanowska Liga 
Biegów Przełajowych.  
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 62,53% 

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 

Kwota otrzymana 
8 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 
8 000,00 zł 
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poprzez organizację zajęć 
z zakresu kultury fizycznej 
oraz rekreacyjnych imprez 
okazjonalnych na terenie 
Miasta, 

• wspieranie różnych form 
aktywnego 
zagospodarowania 
wolnego czasu dla dzieci  
i młodzieży z Milanówka 

Termin realizacji zadania:  
od 1 marca 2019 r.  
do 31 grudnia 2019 r  

źródeł): 12,77% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 24,70%. 

5. 

Mazowieckie 

Stowarzyszenie 

Sportowe 

Kwota wnioskowana 
6000,00 zł 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
oraz wypoczynku dzieci i młodzieży 
W ramach realizacji zadania zorganizowano w regularne 
zajęcia z karate z Milanówka oraz letni obóz sportowy  
w Pieckach.  
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 64,99%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 19,31% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 11,25%. 

Kwota otrzymana 
5000,00 zł 

Kwota zrealizowana 
5 000,00 zł 

6. 
Grodziski Klub 

Szermierczy 

Kwota wnioskowana 
14 000,00 zł 

Szermierka – treningi, turnieje, obozy. 
W ramach realizacji zadania przeprowadzono regularne 
zajęcia z szermierki, z których skorzystało 10 dzieci  
z Milanówka. Zorganizowano Turniej Milanowska Szabla 
2019 pod patronatem Burmistrza Miasta Milanówka. 
Zawodnicy brali udział w turniejach i zawodnych 
sportowych m.in. w ramach Warszawskiej Olimpiady 
młodzieży czy Pucharu Polski kadetów i juniorów.  
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 29,46%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 66,85% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 3,68%. 

Kwota otrzymana 
8 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 
8 000,00 zł 
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7. 
Milanowska 

Fundacja na rzecz 
Edukacji i Sportu  

Kwota wnioskowana 
5 000,00 zł 

Sport i rekreacja to rewelacja 
W ramach realizacji zadania zorganizowano Dni 
Talentów Sportowych dla dzieci i młodzieży  
z Milanówka, w których uczestniczyło ok 150 osób. 
Podczas wydarzenia dzieci uczestniczyły w różnych 
formach rekreacji ruchowej.  
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 61,33%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 1,57% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 37,40%. 

Kwota otrzymana 
2 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 
2 000,00 zł 

8. 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

„MORWA” 

Kwota wnioskowana 
23 500,00 zł 

Sport zawsze i wszędzie 
W ramach realizacji zadania zorganizowano i 
przeprowadzono zajęcia sportowe dla dzieci z judo, piłki 
nożnej oraz szachów dla ok. 75 dzieci. Dodatkowo 
zorganizowano Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 47,02%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 15,58% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 37,40%. 

Kwota otrzymana 
8 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 
8 000,00 zł 
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9. 
Uczniowski Klub 

Sportowy Piranie  

Kwota wnioskowana 
10 280,00 zł 

Zagospodarowanie wolnego czasu. 
W ramach realizacji zadania zorganizowano i 
przeprowadzono regularne treningi judo dla ok. 40 dzieci 
z Milanówka. Zawodnicy startowały w 18 turniejach judo 
rangi krajowej i międzynarodowej. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 64,06%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 35,94%. 

Kwota otrzymana 
3 280,00 zł 

Kwota zrealizowana 
3 280,00 zł 

Zadanie III: 

z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego oraz 

działalności na rzecz osób 

starszych, obejmujące: 

• upowszechnianie kultury  
w różnych dziedzinach  
i formach artystycznych, 

• wspieranie działań na 
rzecz ochrony tradycji, 

10. 

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów  

i Inwalidów 

Kwota wnioskowana 
8 800,00 zł 

Z kulturą na Ty –sezon 6. 
W ramach zadania rozszerzono ofertę kulturalną 
seniorom z Milanówka poprzez zorganizowanie dwóch 
wyjazdów do teatrów. Teatru Wielkiego w Łodzi na 
spektakl „Baron cygański” oraz do Teatru Żydowskiego  
w Warszawie na spektakl „Śpiewak jazzbandu”. Z oferty 
skorzystało 258 osób. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 44,48% 

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 55,52%. 

Kwota otrzymana 
8 800,00 zł 

Kwota zrealizowana 
8 800,00 zł 

11. 
Milanowski 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Kwota wnioskowana 
12 100,00 zł 

Rozwój intelektualno-psychofizyczny osób starszych 
W ramach zadania odbyło się pięć wykładów  
o Stanisławie Moniuszce, w każdym uczestniczyło od 50 
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historii i dziedzictwa 
kulturowego Miasta oraz 
rozwoju świadomości 
narodowej, 

• wspieranie publikacji  
o tematyce lokalnej, 

• edukacja na rzecz 
ochrony zabytków oraz 
kulturowej tożsamości 
Miasta, 

• edukacja i działania na 
rzecz poprawy ładu 
przestrzennego i estetyki 
przestrzeni publicznej, 

• działania propagujące 
ideę Miasta Ogrodu, 

• wsparcie organizacji 
zrzeszających osoby 
starsze, 

• wsparcie wszelkich form 
aktywizacji 
intelektualnych  
i społecznych, 

• wsparcie działań 
rozwijających więzi 

Kwota otrzymana 
6 100,00 zł 

do 70 słuchaczy. Zorganizowano również dwa wyjazdy 
na spektakle teatralne. Do Matecznika Mazowsze na 
przedstawienie „Pielgrzym” oraz do Teatru Wielkiego  
w Łodzi na spektakl „Straszny Dwór”. Spektakle 
obejrzało 88 seniorów z Milanówka. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 63,01% 

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 33,89% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 3,10%. 

Kwota zrealizowana 
6 100,00 zł 

12. 
Stowarzyszenie  

T-Art. 

Kwota wnioskowana 
14 080,00 zł 

Kulturalne tradycje Milanówka – czyli T-Art. 
W ramach realizacji zadania wystawiono dwa spektakle 
„Tu powstał Milanówek” oraz „Sugar”. Spektakle 
obejrzało ok. 300 osób. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 50,17% 

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 3,73% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 46,10%. 

Kwota otrzymana 
14 080,00 zł 

Kwota zrealizowana 
14 080,00 zł 

13. 
Stowarzyszenie 
Milanowianki 

Kwota wnioskowana 
10 000,00 zł 

Spotkania z herstorią 
W ramach realizacji zadania odbył się cykl spotkań 
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międzypokoleniowe, 

• organizacja wydarzeń 
upowszechniających  
i pielęgnujących tradycję, 
historię i dziedzictwo 
kulturowe w Milanówku, 

• organizacja wydarzeń  
upowszechniających, 
zrzeszających oraz 
promujących wyroby 
lokalnych artystów, 
rzemieślników  
i rękodzielników. 

Termin realizacji zadania:  

od 1 maja 2019 r.  

do 20 grudnia 2019 r. 

Kwota otrzymana 
7 500,00 zł 

autorskich z autorkami książek o kobietach z Anną 
Dziewit-Meller, Olgą Wiechnik, Joanną Ostrowską oraz 
Alicją Urbanik-Kopeć. Dodatkowo odbyły się pokazy 
dwóch filmów Marty Dzido: „Solidarność według kobiet” 
oraz „Siłaczki”. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 47,06% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 52,94%. 

Kwota zrealizowana 
7 200,00 zł 

14. 

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka 

Kwota wnioskowana 
4 250,00 zł 

75 Rocznica Powstania Warszawskiego – wystawa. 
W ramach realizacji zadania przygotowano wystawę 
ponad 1000 eksponatów związanych z powstańczą 
historią milanowian i Milanówka. Wystawa była otwarta 
dla zwiedzających w terminie od 01.08 do 21.08.2019 r. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 9,61% 

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 3,41% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 86,98%. 

Kwota otrzymana 
4 250,00 zł 

Kwota zrealizowana 
3 407,00 zł 

15. 

Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka 

Kwota wnioskowana 
2 100,00 zł 

II Noc Muzeów w Milanówku - secesja 
W ramach realizacji zadania przygotowano wystawę 
dzieła z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby oraz 
sztuki użytkowej z okresu secesji. Wydarzenie odbyło się 
w ramach ogólnopolskiego projektu „Noc Muzeów”. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

Kwota otrzymana 
2 100,00 zł 
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Kwota zrealizowana 
2 100,00 zł 

• kwota dotacji: 8,40% 

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 4,24% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 87,36%. 

Zadanie IV  

z zakresu edukacji, oświaty  
i szerzenia wiedzy wśród dzieci  
i młodzieży, w tym: 

• organizacja zajęć 
warsztatowo-
edukacyjnych dla dzieci i 
młodzieży z Milanówka. 

Termin realizacji zadania:  
od 1 maja 2019 r.  
do 20 grudnia 2019 r. 

16. Musszelka 

Kwota wnioskowana 
14 010,00 zł 

Mali ogrodnicy ratują świat 
W ramach realizacji zadania przeprowadzono pięć 
warsztatów z uczniami milanowskich szkół 
podstawowych oraz publicznego przedszkola związanych 
z zagadnieniami bio- i kulturowej różnorodności oraz  
z problematyką zmian klimatu oraz dwa wydarzenia 
finałowe. Podczas warsztatów powstały dwa ogródki.  
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 64,98% 

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 0,07% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 34,95%. 

Kwota otrzymana 
7 810,00 zł 

Kwota zrealizowana 
7 810,00 zł 

17. 

Fundacja dla 
Edukacji im. 

Wacława 
Wdowiaka 

„Stospotkań” 

Kwota wnioskowana 
12 450,00 zł 

Projekt badawczy 3 - Czas 
Zadanie nie zostało zrealizowane.  
Rozwiązano umowę zna mocy porozumienia stron. 

Kwota otrzymana 
8 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 
0,00 zł 
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Zadanie V 

działania z zakresu ochrony  
i promocji zdrowia oraz 
działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
obejmujące: 

• działania z zakresu 
profilaktyki i ochrony 
zdrowia, 

• działania edukacyjne  
z zakresu pierwszej 
pomocy przedlekarskiej, 

• wsparcie organizacji 
prowadzących ośrodki 
wsparcia, 

• działania wspierające 
usamodzielnienie się  
i integrację osób 
niepełnosprawnych, 

• działania dążące do 
zapobiegania 
wykluczeniu 
społecznemu osób 
niepełnosprawnych. 

18. 
Stowarzyszenie 

 04 – O 

Kwota wnioskowana 
3 000,00 zł 

Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

W ramach realizacji zadania zorganizowano wyjazd do 
Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim na spektakl 
pt. „Telewizja nie kłamie” dla osób niewidomych  
i słabowidzących z opiekunami – mieszkańców 
Milanówka. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 61,54% 

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 22,05% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 16,41%. 

Kwota otrzymana 
3 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 
3 000,00 zł 

19. 

Dom 
Rehabilitacyjno-

Opiekuńczy 
Katolickiego 

Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych 

Archidiecezji 
Warszawskiej 

Kwota wnioskowana 
5 000,00 zł 

Świat przyjazny dla wszystkich 

W ramach realizacji zadania zorganizowano imprezę 

kulturalno-integracyjną dla osób sprawnych  

i niepełnosprawnych, mieszkańców Milanówka.  

W wydarzeniu uczestniczyło ok. 300 osób w tym 100 

osób dorosłych niepełnosprawnych. 

Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 

zadania: 

• kwota dotacji: 79,37% 

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 

źródeł): 20,63%. 

Kwota otrzymana 
5 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 
5 000,00 zł 
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Termin realizacji zadania:  
od 1 maja 2019 r.  
do 15 grudnia 2019 r. 

20. 

Stowarzyszenie 
Rodzin 

Abstynenckich 
„Quo Vadis” 

Kwota wnioskowana 
9680,00 zł 

Zdrowe życie bez nałogów. 2019 

W ramach realizacji zadania zorganizowano trzy wyjazdy 
profilaktyczno-zdrowotno-integracyjne dla osób 
uzależnionych oraz ich rodzin, podczas których 
uczestnicy wzięli udział w mitingach oraz warsztatach 
prowadzonych przez specjalistów. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 74,36% 

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 18,71% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 6,93%. 

Kwota otrzymana 
6 630,00 zł 

Kwota zrealizowana 
6 437,90 zł 

Zadanie VI 

z zakresu ekologii i ochrony 
środowiska, w tym: 

• wspieranie edukacji 
ekologicznej 
mieszkańców 
Milanówka, 

• wspieranie działań 
mających na celu 
ochronę dziedzictwa 
przyrodniczego. 

Termin realizacji zadania:  

21. 
Stowarzyszenie 

Razem dla 
Milanówka 

Kwota wnioskowana 
4 350,00 zł 

Kierunek przyroda Milanówka – Roślinność  
W ramach realizacji zadania zebrano, opracowano  
i przygotowano zdjęcia i informacje o występujących na 
terenie Milanówka i jego obrzeżach drzewach oraz 
wybranej szacie roślinnej. Przeprowadzono plener 
fotograficzny. Materiały posłużyły do uzupełnienia 
zakładki strony internetowej na platformie turystycznej 
www.kierunek.milanowek.pl.  
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 31,25% 

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 11,04% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 57,72%. 

Kwota otrzymana 
2 500,00 zł 

Kwota zrealizowana 
2 420,00 zł 

http://www.kierunek.milanowek.pl/
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od 1 maja 2019 r.  

do 15 grudnia 2019 r. 

22. Musszelka 

Kwota wnioskowana 
5 800,00 zł 

Ogród. Wspólna przestrzeń 

W ramach realizacji zadania zaangażowano mieszkańców 

do pielęgnacji Społecznego Ogrodu poprzez 

uporządkowanie go po zimie (budzenie Ogrodu), 

wykonanie nowych nasadzeń, a także przygotowano 

ogród na zimę (usypianie Ogrodu). Zorganizowano 

wydarzenie w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody, w tym 

spektakl „Nagle w głębi lasu”. 

Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 56,69% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 43,31%. 

Kwota otrzymana 
4 500,00 zł 

Kwota zrealizowana 
4 450,09 zł 

Zadanie VII 

z zakresu edukacji, oświaty  
i wychowania oraz wypoczynku 
dzieci i młodzieży, w tym: 

• wspieranie różnych form 
wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży, w tym 
z rodzin dysfunkcyjnych  
i dyspanseryjnych, 

• wspieranie różnych form 
wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych 
dążące do 

23. 
Chorągiew 

Stołeczna ZHP 
Hufiec Milanówek 

Kwota wnioskowana 
25 000,00 zł 

Wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i 
dyspanseryjnych. 
W ramach realizacji zadania i programu Harcerskiej Akcji 
Letniej, zorganizowano kolonię zuchową oraz biwak 
harcerski dla dzieci z Milanówka, w której udział wzięło 
73 dzieci. Dzieci i młodzież poznały formy aktywnego 
spędzania wolnego czasu, przekonano do zdrowego stylu 
życia i czynnego wypoczynku, ukierunkowano ich 
zainteresowania. Dzieci poznały inny styl działania i 
dobre wzorce. Przeciwdziałano wykluczeniu społecznego 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 41,97% 

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 

Kwota otrzymana 
25 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 
19 060,86 zł 
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usamodzielnienia się  
i integracji. 

Termin realizacji zadania:  
od 1 czerwca 2019 r.  
do 20 września 2019 r. 

źródeł): 48,06% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia): 9,97%. 

24. 

Fundacja dla 
Edukacji im. 

Wacława 
Wdowiaka 

„Stospotkań” 

Kwota wnioskowana 
11 500,00 zł 

Lato w mieście 2019 
W ramach realizacji zadania zorganizowano dwa 
pięciodniowe turnusy wypoczynku dla dzieci  
z Milanówka, w których udział wzięło 60 dzieci. 
Realizowano zajęcia teatralne, sportowe i plastyczne. 
Przeprowadzono także szereg zajęć integracyjnych  
i zabaw na świeżym powietrzu. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach 
zadania: 

• kwota dotacji: 33,06% 

• inne środki finansowe (własne oraz z innych 
źródeł): 52,76% 

• wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 
członków stowarzyszenia) i rzeczowy: 14,18%. 

Kwota otrzymana 
9 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 
9 000,00 zł 
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1.2. Tryb pozakonkursowy tzw. „Małe granty” 

W ramach Programu współpracy w roku 2019 do Burmistrza Miasta Milanówka wpłynęło 10 
ofert realizacji zadań publicznych, złożone przez organizacje pozarządowe z własnej 
inicjatywy. 7 wniosków zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, zostało opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej i na 
stronie miasta na okres 7 dni w celu zebrania uwag. W związku z ich brakiem oraz 
spełnieniem przez nie warunków formalnych i merytorycznych Burmistrz Miasta Milanówka 
rozpatrzył je pozytywnie. Na realizację zadań publicznych zgodnie art.19a ustawy z zakresu 
kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego zawarto 4 umowy: z Milanowskim 
Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniem T-ART (2 umowy) oraz ze 
Stowarzyszeniem Pamięci Rodzinnej, z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności 
na rzecz osób niepełnosprawnych podpisano 2 umowy: z Fundacją Kraina Oza oraz Fundacją 
Toto Animo, natomiast z zakresu edukacji, oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i 
młodzieży z Fundacją dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka „Stospotkań”. 

Tabela przedstawia łącznie kwoty dotacji przekazane organizacjom pozarządowym na 
realizację zadań publicznych z poszczególnych obszarów w trybie pozakonkursowym: 

 przekazana 
ochrona i promocja zdrowia 12 000,00 zł 

edukacja 8 000,00 zł 

kultura, sztuka i ochrony dziedzictwa narodowego 25 150,00 zł 
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1.2.1. Szczegółowe zestawienie zadań publicznych zrealizowanych w trybie pozakonkursowym w 2019 r.  

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zadań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe w trybie pozakonkursowym wraz  

z wysokością przyznanych dotacji oraz określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania. 

Opis zadania Lp. 
Nazwa 

organizacji 

Kwota wnioskowana  

Określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania Kwota otrzymana  

Kwota zrealizowana  

Zadanie z zakresu ochrony 

i promocji zdrowia oraz 

działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

Realizowane: 

od 1 lutego 2019 r.  

do 28 lutego 2019 r. 

1. 
Fundacja Kraina 

Oza 

Kwota wnioskowana 

6 000,00 zł 

Zima 2019 

W ramach realizacji zadania zorganizowano 7 – dniowy obóz 

rekreacyjno-sportowy dla 14 osób, w tym 2 osób z Milanówka  

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zajęcia miały charakter 

terapeutyczny, edukacyjny, opiekuńczy oraz sportowo-

rekreacyjny. 

Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania: 

• kwota dotacji: 14,61%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł) oraz 

wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 

członków stowarzyszenia) lub rzeczowy: 85,39%. 

Kwota otrzymana 

6 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

6 000,00 zł 

Zadanie z zakresu kultury  

i sztuki ochrony 
2. 

Stowarzyszenie T-

Art. 

Kwota wnioskowana  

5 000,00 zł 

T-Art. w Starym Kinie 

W ramach realizacji zadania wystawiono spektakl pt. „Sugar”. 



 

 

22 
 

dziedzictwa narodowego.  

Realizowane: 

od 1 lutego 2019 r.  

do 14 kwietnia 2019 r. 

Kwota otrzymana 

5 000,00 zł 

Spektakl obejrzało ok 90 widzów. 

Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania: 

• kwota dotacji: 68,78%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł) oraz 

wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna członków 

stowarzyszenia) lub rzeczowy: 31,22%. 

Kwota zrealizowana 

5 000,00 zł 

Zadanie z zakresu kultury  

i sztuki oraz działalności 

na rzecz osób starszych.  

Realizowane: 

od 1 października 2019 r.  
do 15 grudnia 2019 r. 

3. 
Milanowski 
Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Kwota wnioskowana 
7 200,00 zł 

Aktywizacja kulturalna i integracja Seniorów. 

W ramach realizacji zadania zorganizowano wyjazdy do teatrów: 

do Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze 

im. T. Sygietyńskiego na spektakl pt. „Waldemar Malicki – 

klasyka po bandzie”, do Studia Buffo na „Polita – musical w 3D  

o Poli Negri” oraz do Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia na 

spektakle „Zapach Kobiety – Live Tango Show” i „Hotel 

Westminster”. 

Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania: 

• kwota dotacji: 43,69%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł) oraz 

wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna członków 

stowarzyszenia) lub rzeczowy: 56,31%. 

Kwota otrzymana 
7 200,00 zł 

Kwota zrealizowana 
7 200,00 zł 

Zadanie z zakresu ochrony 

i promocji zdrowia oraz 

działalności na rzecz osób 

4. 
Fundacja Toto 

Animo 

Kwota wnioskowana  

6 000,00 zł 

Zdrowe wakacje 2019 

W ramach realizacji zadania zorganizowano zajęcia rekreacyjno-

sportowe dla 2 uczestników z Milanówka, osób z zaburzeniami 
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niepełnosprawnych 

Realizowane: 

od 1 lutego 2019 r.  
do 28 lutego 2019 r. 

Kwota otrzymana 

6 000,00 zł 

ze spektrum autyzmu.  Zajęcia miały charakter terapeutyczny, 

edukacyjny, opiekuńczy oraz sportowo-rekreacyjny. 

Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania: 

• kwota dotacji: 79,43%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł) oraz 

wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna członków 

stowarzyszenia) lub rzeczowy: 20,57%. 

Kwota zrealizowana 

6 000,00 zł 

Zadanie z zakresu kultury  
i sztuki  ochrony 
dziedzictwa narodowego 
 

Realizowane: 

od 18 października 2019 r.  
do 15 grudnia 2019 r. 

5. 
Stowarzyszenie 

Pamięci 
Rodzinnej 

Kwota wnioskowana 

3 950,00 zł 

Sto Lat Gminy Milanówek 

W ramach realizacji zadnia zorganizowano wydarzenie 

kulturalne promujące publikację pt. „Sto lat Gminy Milanówek 

1919 – 2019”. 

Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania: 

• kwota dotacji: 71,82%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł) oraz 

wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna członków 

stowarzyszenia) lub rzeczowy: 28,18%. 

Kwota otrzymana 

3 950,00 zł 

Kwota zrealizowana 

3 950,00 zł 

Zadanie z zakresu edukacji 

i oświaty dzieci  

i młodzieży.  

Realizowane: 

od 28 października 2019 r.  
do 29 grudnia 2019 r. 

6. 

Fundacja dla 
Edukacji im. 

Wacława 
Wdowiaka 

„Stospotkań” 

Kwota wnioskowana 

8 000,00 zł 

Edukacja filmowa 

W ramach realizacji zadnia zorganizowano 6 pokazów filmowych 

odbywających się na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta 

Milanówka. Każdemu pokazowi towarzyszyła prelekcja.  

W pokazach filmowych uczestniczyło łącznie 336 osób. 

Dodatkowo przeprowadzono trzy warsztaty edukacyjne 

Kwota otrzymana 

8 000,00 zł 



 

 

24 
 

 

Kwota zrealizowana 

7 700,88 zł 

wprowadzające do sztuki pisania scenariuszowy filmowych dla 

grupy 22 osób. 

Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania: 

• kwota dotacji: 95,87%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł) oraz 

wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna członków 

stowarzyszenia) lub rzeczowy: 4,13%. 

Zadanie z zakresu kultury  

i sztuki i  ochrony 

dziedzictwa narodowego   

Realizowane: 

od 1 listopada 2019 r.  

do 30 listopada 2019 r. 

7. 
Stowarzyszenie T-

Art. 

Kwota wnioskowana 

9 000,00 zł 

Z Polska sztuką na Litwę 

W ramach realizacji zadnia wystawiono spektakl muzyczny  

o charakterze patriotycznym „Historia Polski w etiudach” 

pokazany Polakom mieszkającym na Litwie z okazji Święta 

Niepodległości. 

Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania: 

• kwota dotacji: 63,98%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł) oraz 

wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna członków 

stowarzyszenia) lub rzeczowy: 36,02%. 

Kwota otrzymana 

9 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

8 705,01 zł 
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1.3. Wykonanie budżetu 

Na finansowanie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz 

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

Milanówka w 2019 roku przekazano łącznie kwotę w wysokości 209 698,00 zł, z czego 

164 548,00 zł w trybie otwartych konkursów ofert, a 45 150,00 zł w trybie pozakonkursowym. 

W wyniku rozstrzygnięć trzech konkursów ofert podpisano łącznie 24 umowy na realizację 

zadań publicznych na kwotę 164 548,00 zł. Zrealizowano 23 zadania, jedna z organizacji 

zrezygnowała i na mocy porozumienia stron rozwiązała umowę i zwróciła pełną kwotę 

przekazanej dotacji w wysokości 8 000,00 zł. Podmioty, które zrealizowały zadania 

wykorzystały przyznaną kwotę dotacji w łącznej wysokości 149 145,85 zł. Podmioty 

realizujące zadania w ramach otwartych konkursów ofert wykorzystały dotację na poziomie 

90,64% przekazanych środków. 

W trybie pozakonkursowym rozdysponowano kwotę 45 150,00 zł na realizację 7 zadań 

publicznych. Podmioty, które zrealizowały zadania wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej 

dotacji w łącznej wysokości 44 555,89 zł. Podmioty realizujące zadania w trybie tzw. małego 

grantu wykorzystały dotację na poziomie 98,68% przekazanych środków. 

Tabela przedstawia wykorzystanie dotacji w poszczególnych obszarach i poziom ich wykorzystania. 

Zakres zadania Planowana kwota 
dotacji w 2019 r. 

Przekazana 
kwota dotacji w 
2019 r. 

Wykorzystana 
kwota dotacji w 
2019 r. 

% 

Edukacja dzieci i 
młodzieży 

55 000,00 15 810,00 15 510,88 98,11% 

Wolny czas dzieci i 
młodzieży 
(dysfunkcja) 

25 000,00 25 000,00 25 000,00 100% 

Ochrona i 
promocja zdrowia 

40 000,00 26 630,00 26 437,90 99,28% 

Kolonie i obozy i 
oraz inne formy 
wypoczynku  

25 000,00 25 000,00 25 000,00 100% 

Ekologia i ochrona 
środowiska  

8 000,00 6998,00 6 870,09 98,17% 

Kultura i ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

70 000,00 67 980,00 66 542,01 97,88% 

Kultura fizyczna 50 000,00 34 280,00 34 280,00 100% 

W 2019 r. podmioty zrealizowały 29 zadań na łączną kwotę 193 701,74 zł., co stanowi 92,37% 

przekazanych z budżetu miasta środków. 
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2. Pozafinansowe formy współpracy 

Miasto Milanówek w 2019 roku wspierało sektor pozarządowy także w formach 

pozafinansowych.  

2.1. Honorowe Patronaty Burmistrza Miasta Milanówka 

W 2019 roku organizacje pozarządowe zorganizowały liczne wydarzenia, które kierowały 

do mieszkańców Milanówka. Część z nich zostało objętych honorowym patronatem 

Burmistrza Miasta Milanówka. Udzielenie patronatu ma służyć podniesieniu rangi 

przedsięwzięcia i przyczynić się do promocji miasta. Wyróżniane patronaty inicjatywy  

i wydarzenia, które odbyły się w 2019 r. to m.in.:  

• VII Bieg STO-nogi zorganizowany przez Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 

STO w Milanówku - Społeczne Towarzystwo Oświatowe w Milanówku, 

• Zawody Strzeleckie o Puchar Burmistrza Milanówka zorganizowane przez 

Brwinowsko-Milanowsko-Grodzisko-Podkowiański Klub Strzelecki MAGNUS, 

• „Milanowska Szabla 2019” Turniej Szermierczy w szabli dziewcząt i chłopców 

zorganizowany przez Grodziski Klub Szermierczy, Polski Związek Szermierczy, oraz 

Milanowskie Centrum Kultury. 

2.2. Organizacja szkoleń 

W związku ze zmianami jakie zostały wprowadzone Rozporządzeniami 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. 

w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań 

publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057) 

oraz w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania  

z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055) Zespół ds. Komunikacji 

Społecznej zorganizował szkolenie dla lokalnych organizacji. Szkolenie poprowadziła Pani 

Karolina Cyran-Juraszek związana z sektorem organizacji pozarządowych od ponad 20 lat, 

która wspiera organizacje pozarządowe w ich rozwoju, szczególnie w zakresie 

strategicznym i finansowym. Konsultantka i trenerka Stołecznego Centrum Wspierania 

Organizacji Pozarządowych, gdzie koordynuje także Akademię Zarządzania Finansami, 

ekspertka ekonomii społecznej praktyk w zakresie współpracy NGO-JST, która na co 

dzień wspiera w tym zakresie organizacje pozarządowe, a także lokalne samorządy. 

Szkolenie odbyło się 16 grudnia 2019 r. w godz. 16:00 - 20:00 w Sali Konferencyjnej 

Urzędu Miasta Milanówka przy ul. Spacerowej 4. Udział w szkoleniu był bezpłatny.  

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele tych organizacji, które planowały podjąć 

współpracę finansową. Każdy z uczestników otrzymał przygotowane materiały 

szkoleniowe.  

2.3. Dzierżawa lokali 
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Istotną częścią współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie 

organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach poprzez m.in. udostępnianie 

gminnych obiektów czy sprzętu. 

Poniższa tabela przedstawia udostępnianie nieruchomości organizacjom pozarządowym 

w 2019 r. 

Lp. Nazwa organizacji Adres 
Powierzchnia [m2] 

Forma 
umowy 

Gruntu Budynku Lokalu  

1 Towarzystwo Przyjaciół 
Integracyjnych 
Społecznych Szkół 
Podstawowych 

ul. Wspólna 18 1648 260   dzierżawa 

2 Towarzystwo Przyjaciół 
Integracyjnych 
Społecznych Szkół 
Podstawowych 

ul. Spacerowa 3 1547 913,7   dzierżawa 

3 Stowarzyszenie Koło 
Terenowe Nr 10 
Społecznego 
Towarzystwa 
Oświatowego 

ul. Zbigniewa 
Herberta 41 

3258 884   dzierżawa 

4 Milanowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

ul. Spacerowa 4     12,28 użyczenie 

5 Związek Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów 

ul. Spacerowa 4     21,97 użyczenie 

6 Milanowskie 
Towarzystwo Letnicze 

ul. Spacerowa 4     10,2 użyczenie 

7 Liga Ochrony Przyrody, 
Oddział w Milanówku 

ul. Spacerowa 4     30,76 użyczenie 

8 Fundacja dla Edukacji 
im. Wacława Wdowiaka 
"STOSPOTKAŃ" 

ul. Spacerowa 4     30,76 użyczenie 

9 Ochotnicza Straż 
Pożarna w Milanówku 

ul. Warszawska 18 3822 609   użyczenie 

10 Klub Sportowy 
HARDONBMX TEAM 

ul. Turczynek 8279     użyczenie 

11 Klub Sportowy MILAN ul. Turczynek 46295     użyczenie 

12 Stowarzyszenie 
Ogrodów Działkowych 
"MALWA" 

ul. Turczynek 29361     użytkowanie 

2.4. Konsultowanie aktów prawa miejscowego 

W ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami konsultowano również projekty 

uchwał prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
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organizacji. W 2019 r. poddano konsultacjom 7 projektów uchwał oraz koncepcję 

rozwoju kultury w zakresie infrastruktury i funkcjonalności przestrzeni: 

1. Konsultacje społeczne Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla miasta 

Milanówka na lata 2020–2023 z perspektywą do 2027 roku;  

2. Konsultacje projektu uchwały w sprawie 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, 

na rok 2020;  

3. Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie: ustanowienia „Programu 

Stypendialnego Miasta Milanówka”;   

4. Konsultacje dot. projektu uchwały w sprawie określenia zasad przeprowadzenia 

Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku;  

5. Konsultacje projektu uchwały: w sprawie ustanowienia „Programu Stypendialnego 

Miasta Milanówka”;  

6. Konsultacje projektu uchwały: w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania 

edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Miasta Milanówka;  

7. Konsultacje koncepcji rozwoju kultury w zakresie infrastruktury i funkcjonalności 

przestrzeni proponowanych na prowadzenie działalności kulturalnej;  

8. Konsultacje projektu zaktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Milanówek. 

2.5. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności oraz promocja 

działań organizacji 

Miasto współpracuje z działającymi na terenie miasta organizacjami pożytku 

publicznego, popularyzując podejmowane przez nie działania w dostępnych kanałach 

komunikacyjnych. Wydarzenia organizowane w 2019 r. przez organizacje pozarządowe 

udostępniane były na stronie internetowej Miasta Milanówka (www.milanowek.pl), na 

łamach wydawanego przez miasto bezpłatnego informatora Kurier Milanowski, a także 

na fanpage’u Milanówek Miasto Ogród prowadzony na portalu społecznościowym 

Facebook. W ramach polityki informacyjnej na stronie internetowej Miasta funkcjonuje 

zakładka zawierająca ogłoszenia dla organizacji pozarządowych. Dodatkowo jednostki 

miasta tj. Milanowskie Centrum Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna udostępniały 

swoje kanały komunikacyjne do promowania działań organizacji związanych z ich 

działalnością. 

2.6. Zespoły doradczo – opiniujące 

W ramach wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy miastem i organizacjami 

przedstawiciele trzeciego sektora uczestniczyli w minionym roku w działaniach 

programowych samorządu poprzez udział w pracach zespołów doradczo-opiniujących. 

W 2019 roku zarządzeniem nr 100/VIII/2019 BMM z dnia 8 maja 2019 r. został powołany 

zespół ds. organizacji obchodów 100-lecia Gminy Milanówek. Zespół został powołany na 

http://www.milanowek.pl/
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czas obchodów czyli na okres od czerwca 2019 r. do czerwca 2020 r., w skład którego 

wchodzą przedstawiciele Miasta oraz Organizacji. 

W Milanówku funkcjonuje Rada Seniorów, która składa się z przedstawicieli organizacji 

pozarządowych działających na rzecz seniorów. Rada współpracuje z organami 

samorządu Miasta we wszystkich obszarach i działaniach dotyczących seniorów,  

w zakresie planowania i realizacji polityki senioralnej. W 2019 r. Rada Seniorów podjęła 

7 uchwał.  

Zarządzeniem nr 117/VIII/2019 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2019 r. 

powołano Radę Gospodarczą przy Burmistrzu Miasta Milanówka. Powołanie rady ma 

zapewnić udziału przedstawicieli środowiska przedsiębiorców w kształtowaniu polityki 

gospodarczej miasta, a także wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości na jego obszarze.  

Przedstawiciele organizacji pozarządowych mieli możliwość wchodzić w skład komisji 

konkursowych opiniujących i oceniających oferty złożone w odpowiedzi na ogłaszane 

otwarte konkursy ofert. W roku 2019 żaden przedstawiciel nie zgłosił się do udziału  

w posiedzeniach komisji. 

2.7. Rozlicz PIT 2020 w Milanówku – kampania 1% 

Milanówek po raz kolejny przystąpił do projektu „Wspieraj lokalnie” organizowanego 

przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP), który łączy promocję 

rozliczania PIT-ów w obrębie lokalnego samorządu z przekazywaniem 1% dla organizacji 

działających na tym samym obszarze. Jednostki samorządowe otrzymują możliwość 

stymulowania przychodów budżetowych i jednocześnie mogą realizować obowiązek 

wspierania organizacji pozarządowych funkcjonujących lokalnie. 

Dla samorządów rozliczanie PIT-ów w regionie jest równie ważne jak zdobywanie 1% 

podatku dla organizacji pożytku publicznego. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, 

powstał projekt „Wspieraj lokalnie”, który pozwala: 

• Bezpłatnie korzystać ze specjalnie przygotowanej wersji programu do rozliczeń 

podatku; 

• Zachować w regionie wpływy z PIT-ów podatników; 

• Wspierać i promować lokalne organizacje pożytku publicznego; 

• Zachować w regionie wpływy z 1%; 

• Realizować politykę współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi; 

• Budować wizerunek samorządu jako jednostki wspierającej lokalną społeczność. 

2.8. Współpraca z miastem 

Ważną rolę we współpracy z trzecim sektorem pełnią również jednostki organizacyjne 

Gminy. Są to przede wszystkim Milanowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka 

Publiczna i Ośrodek Pomocy Społecznej. 
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W 2019 r. stowarzyszenia otrzymały wsparcie od Milanowskie Centrum Kultury  

w realizacji poniższych wydarzeń:  

• Stowarzyszenie Milanowianki: 

o wystawa fotograficzna „Sto Milanowianek na 100-lecie Odzyskania 

Niepodległości” w Galerii Matulka, ul. Piłsudskiego 30. Wsparcie MCK: 

wypożyczenie sprzętu, użyczenie galerii Matulka, pomoc w przygotowaniu 

oraz otwarcie wystawy. (12 kwietnia). 

• Stowarzyszenie Razem dla Milanówka: 

o Noc muzeów „Secesja w Milanówku”. Wystawa SECESJA – MALARSTWO, 

GRAFIKA, RZEŹBA, SZTUKA UŻYTKOWA. Miejsce: Willa „Waleria”  

ul. Spacerowa). Wsparcie MCK: wspólna promocja wydarzenia. (18 maja), 

o Piknik „Przyjaciele dla AGI” w ramach XIV Festiwalu Otwarte Ogrody. Atrakcje 

sportowo-rekreacyjne, koncerty, licytacja i loteria charytatywna. Miejsce:  

ul. Literacka 20. Wsparcie MCK: nagłośnienie, scena, promocja, plakaty (8 

czerwca), 

o „Śpiewnik domowy” – Ogród Stanisława Moniuszki. Miejsce: Willa „Pilawin”  

ul. Piasta 12. Wsparcie MCK: finansowanie artystów, użyczenie Matulki, 

promocja, plakaty (9 czerwca), 

o Wystawa z okazji 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Miejsce: 

Plebania Kościoła Św. Jadwigi Śląskiej. Wsparcie MCK: promocja (1 sierpnia), 

o Charytatywny Koncert dla Tomka. Miejsce: Hala Sportowa przy SP 3. Wsparcie 

MCK: współorganizacja, scena, promocja (6 grudnia). 

• Milanowskie Towarzystwo Letnicze: 

o „100 lat gminy Milanówek” w ramach XIV Festiwalu Otwarte Ogrody. 

Uroczyste rozpoczęcie obchodów 100-lecia gminy Milanówek. Koncert  

w wykonaniu Dariusza Biernackiego, Patrycji Pruszyńskiej, Milanowskiej 

Orkiestry Dętej im. Feliksa Dzierżanowskiego. Przekazanie obrazu autorstwa 

Włodzimierza Starościaka potomkom pierwszego wójta gminy Apoloniusza 

Csáky’ego. Miejsce: teren przy Urzędzie Miasta, ul. Kościuszki 45. Wsparcie 

MCK: nagłośnienie, namioty, parasole. (7 czerwca), 

o Promocja nowej książki Andrzeja Pettyna „Śladami Fryderyka Chopina  

w Milanówku”. Miejsce: Sala Konferencyjna przy UM, ul. Spacerowa 4. 

Wsparcie MCK: nagłośnienie, prowadzenie wydarzenia, promocja, organizacja 

techniczna i merytoryczna. (27 października). 

• Stowarzyszenie T-Art.: 

o Spektakl teatralny pt. „Tu powstał Milanówek” w wykonaniu Stowarzyszenia 

T-art. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa oraz obchodów 100lecia gminy 

Milanówek. Miejsce: Park Lasockiego, ul. Kościuszki. Wsparcie MCK pomoc 

techniczna – scena, promocja wspólna. (14 września) 

• Fundacja Musszelka: 

o Ogród Wspólna Przestrzeń w ramach XIV Festiwalu otwarte ogrody. Warsztaty 

ogrodnicze i ekologiczne, spektakl. Miejsce: Społeczny Ogród Miejski, Park 
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„Zielony Dołek”, ul. Krótka 10. Wsparcie MCK: pomoc techniczna, nagłośnienie, 

krzesła, promocja. (9 czerwca), 

o Budzimy społeczny Ogród Miejski. Wsparcie MCK: promocja, opracowanie 

graficzne. (18 maja). 

• Fundacja RADOŚNI z Milanówka: 

o Zorganizowanie Koncertu Chóru CANTATA z Grodziska Mazowieckiego  

w ramach XIV Festiwalu Otwarte Ogrody. Miejsce: Parafia św. Jadwigi  

w Milanówku przy ul. Tadeusza Kościuszki 41. Wsparcie MCK: pomoc 

techniczna, promocja. (9 czerwca). 

• Stowarzyszenie Projekt Milanówek: 

o Warsztaty „Słoik z lasem”. Miejsce: Pracownia kreatywna „Kurnik – wylęgarnia 

kultury”. Wsparcie MCK: współorganizacja, promocja. (9 marca), 

o Piknik rodzinny z Luizą Złotkowską w ramach XIV Festiwalu Otwarte Ogrody. 

Miejsce: Restauracja Blueberry Duck, ul. Królowej Jadwigi 5. Wsparcie MCK: 

pomoc techniczna, promocja wydarzenia. (9 czerwca). 

• Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej: 

o Promocja albumu – “100 Lat Gminy Milanówek 1919-2019”. Miejsce: ZS nr 1, 

ul. Piasta 14. Wsparcie MCK: wynagrodzenie artysty, prowadzenie wydarzenia. 

(11 listopada). 

• Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Milanówku. MCK pomaga 

technicznie w przygotowaniach spotkań Związku: nagłośnienie, rzutnik, ekran. 

Milanowskie Centrum Kultury mogło liczyć na wsparcie stowarzyszeń w organizację 

najważniejszych wydarzeń miejskich. Wśród nich należy wymienić przede wszystkim XIV 

Festiwal Otwarte Ogrody, Milanowską Wigilię dla potrzebujących oraz Piknik 100-lecia 

organizowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku od wielu lat współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi działającymi na terenie miasta. Wspólnie z nimi tworzy interesujące 

projekty, które wzbogacają ofertę kulturalną Milanówka. Projekty oparte na współpracy 

Biblioteki i organizacji pozarządowych w 2019 roku: 

Miejska Biblioteka Publiczna i Milanowianki – realizacja cyklu "Spotkania z herstorią" 

(wrzesień – listopad 2019 rok.). Były to spotkania autorskie z pisarkami zajmującymi się 

tematyką praw kobiet. Spotkania odbywały się w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

przy ul. Spacerowej 4. Wśród zaproszonych literatek znalazły się: - Anna Dziewit-Meller 

autorka książki „Damy, dziewuchy, dziewczyny. Historia w spódnicy”, Olga Wiechnik 

autorka książki „Posełki. Osiem pierwszych kobiet”, Joanną Ostrowską autorką książki 

„Przemilczane”, Alicją Urbanik-Kopeć autorką książki „Historia nadużycia”.  

Miejska Biblioteka Publiczna i Milanowskie Towarzystwo Letnicze oraz T-Art. – realizacja 

projektu „Narodowe Czytanie 2019”. Wrzesień 2019 r.  
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Miejska Biblioteka Publiczna i Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej oraz Milanowskie 

Towarzystwo Letnicze – realizacja wystawy „Milanówek dawny i obecny” (listopad 2019 

r.). W ramach współpracy Milanowskie Towarzystwo Letnicze oraz Stowarzyszenie 

Pamięci Rodzinnej udostępniło zdjęcia do wystawy. 

Miejska Biblioteka Publiczna i Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – realizacja zajęć 

komputerowych w ramach działalności Lokalnego Centrum Kompetencji (marzec-

grudzień 2019 r.). 

Zespół ds. Komunikacji Społecznej w roku 2019 otrzymał wsparcie Związku Harcerstwa 

Polskiego - Hufiec Milanówek w organizacji obchodów świąt narodowych, jak również gry 

terenowej „Ale Jaja” i Sąsiedzkiego Pikniku organizowanego w ramach obchodów 100-

lecia Gminy Milanówek. Lokalne uroczystości patriotyczne są organizowane przez 

Społeczny Komitet Organizacyjny "Pamiętamy 10 sierpnia 1944 - Milanówek" we 

współpracy z ZKS oraz MCK.  

3. Realizacja wskaźników 

W programie 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, na rok 2019 przewidziano mierniki, 

które pozwalają na stwierdzenie czy i w jakim stopniu zakładane cele zostały 

zrealizowane. Program zakładał realizację 7 celów. Ich realizacja została oceniana przy 

uwzględnieniu przyjętych mierników. 

Do oceny poziomu wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy Miastem i Organizacjami 

wykorzystano dwa mierniki. Stworzenie wspólnych grup roboczych złożonych  

z przedstawicieli Miasta oraz Organizacji, a także zorganizowanie konferencji dla 

Milanowskich organizacji pozarządowych. W 2019 roku działały trzy grupy robocze 

(patrz 2.6) natomiast zamiast konferencji zostało zorganizowane szkolenie dla trzeciego 

sektora z nowych wzorów ofert umów i sprawozdań (patrz 2.2). 

Jednym z celów programu było umożliwienie Organizacjom współdecydowania  

o kierunkach rozwoju Miasta. Zmierzono to ilością poddanych pod konsultację istotnych 

dla miasta kwestii. W 2019 r. konsultacjom społecznym poddano 7 projektów uchwał 

oraz koncepcję rozwoju kultury w zakresie infrastruktury i funkcjonalności przestrzeni 

(patrz 2.4). 

Kolejnym celem było wspieranie lokalnych działań społecznych. Przyjęto dwa mierniki. 

Liczbę umów podpisanych w wyniku rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert oraz 

liczbę umów podpisanych w trybie pozakonkursowym. W roku 2019 roku w ramach 

rozstrzygnięć konkursów podpisano 24 umowy, natomiast w trybie tzw. małego grantu 

podpisano 7 umów. 
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Dla tworzenia warunków dla powstania i rozwoju Organizacji i realizowanych przez nie 

inicjatyw miernikiem jest zapewnienie przez Gminę wsparcia w postaci urzędnika 

dedykowanego do współpracy z organizacjami pozarządowymi. Taki pracownik jest 

członkiem Zespołu ds. Komunikacji Społecznej. Dodatkowo wsparcie organizacjom 

udziela Milanowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

Program współpracy zakładał wspólną realizację zadań publicznych. Przyjęto, że 

miernikiem będzie organizacja co najmniej 2 wspólnych wydarzeń miejskich. Na 

podstawie rozdziału 2.8 widać, że współpraca między sektorami jest znacznie większa. 

Organizacje chętnie wspierają inicjowane przez miasto wydarzenia, natomiast miasto 

wspiera inicjatywy organizacji. 

Współpraca pomiędzy Miastem a Organizacjami odbywa się z uwzględnieniem 6 zasad. 

Jedną z nich jest efektywność czyli efektywne wykorzystanie środków publicznych. Za 

miernik przyjęto wykorzystanie kwoty dotacji w wysokości co najmniej 70% 

przekazanych z budżetu miasta  środków. W 2019 r. organizacje realizujące zadania 

publiczne wydatkowały łączną kwotę 193 701,74 zł., co stanowi 92,37% przekazanych  

z budżetu miasta środków finansowych.  

W celu zbadania czy i w jakim stopniu zakładana w programie poprawa jakości życia 

mieszkańców Miasta, poprzez zaspokajanie ich potrzeb społecznych została osiągnięta 

zostało przeprowadzone badanie ankietowe. W badaniu wzięły udział 39 osób. 92% 

badanych zadeklarowało, że brało udział w wydarzeniach organizowanych przez 

organizacje pozarządowe i ponad 83% ankietowanych oceniła jakość wydarzeń bardzo 

dobrze lub dobrze. W pytaniu „Jak ocenia Pan(i) wpływ dotychczasowej działalności 

organizacji pozarządowych na rozwój miasta Milanówka?” 80% zaznaczyło odpowiedź 

bardzo dobrze lub dobrze. Badanie wykazało, że mieszkańcy najczęściej wybierają 

wydarzenia z zakresu kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego oraz z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 

4. Podsumowanie 

Miasto Milanówek realizując cele Programu współpracy w 2019 roku udzielało 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie, zarówno 

pomocy finansowej, jak również wsparcia pozafinansowego. 

Organizacje pozarządowe podczas realizacji projektów wykazują się zaangażowaniem  

i kreatywnością, a także wkładem pozafinansowym - aktywnością wolontariuszy  

i członków organizacji, jak i wymiernymi środkami finansowymi. Nierzadko organizacje 

pozyskiwały dzięki swoim staraniom wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych, a 

także fundusze zewnętrzne. 

Działania Miasta nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do 

zwiększenia aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na 
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rzecz Mieszkańców, uzupełnieniu działań Miasta w zakresie nie obejmowanym przez 

samorządowe struktury, a także zwiększenie udziału Mieszkańców w rozwiązywaniu 

lokalnych problemów. 

Członkowie organizacji pozarządowych wykazali się również zaangażowaniem 

społecznym przy współpracy z Milanowskim Centrum Kultury oraz Urzędem Miasta 

podczas organizacji wydarzeń miejskich. 

Zawarte w programie współpracy cele zostały zrealizowane. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Piotr Remiszewski 
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