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SPRAWOZDANIE 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 2015 

WSTĘP 

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

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) Burmistrz Miasta Milanówka  

w terminie do 31 maja 2016 roku, zobowiązany jest przedłożyć Radzie Miasta sprawozdanie  

z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego za rok 2015. 

„Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na rok 2015” został przyjęty przez Radę Miasta Milanówka uchwałą  

nr 525/XLII/14 z dnia 6 listopada 2014 roku. 

Współdziałanie Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi w 2015 r. obejmowało 

współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym. Współpraca finansowa polegała  

na zlecaniu realizacji zadań i udzielaniu dotacji organizacjom pozarządowym poprzez wsparcie 

wykonania zadania publicznego. 

WSPÓŁPRACA FINANSOWA 

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 2015 roku przekazano łącznie kwotę w wysokości 221 605,00 zł, z czego 216 605,00 

zł w trybie otwartych konkursów ofert, a 5 000,00 zł w trybie pozakonkursowym. 

Otwarte konkursy ofert 

Na 2015 rok Burmistrz Miasta Milanówka ogłosił 5 konkursów ofert na realizację 

zadań ujętych w § 7 Programu współpracy. 

1. Pierwszy konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 3/VII/2014 Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 24 grudnia 2014 r., nabór ofert trwał do 14 stycznia 2015 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, 

 wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 

dążące do usamodzielnienia się i integracji. 

Termin realizacji zadania: okres od 19 stycznia 2015 r. do 5 lutego 2015 r. 

Na realizację zadania I wpłynęły 3 oferty, złożone przez 3 podmioty: Fundację Toto Animo, 

Fundację SERIATIM oraz Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec 

Milanówek. 
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Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała 2 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu  

na realizację zadania I podpisano 2 umowy. 

2. Drugi konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 32/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówka  

z dnia 3 marca 2015 r., nabór ofert trwał do 25 marca 2015 r. do godz. 12:00. Konkurs dotyczył 

realizacji zadań publicznych: 

Zadanie II: 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, historii i dziedzictwa kulturowego Miasta oraz 

rozwoju świadomości narodowej, 

 wspieranie publikacji książkowych o tematyce lokalnej, 

 edukacja na rzecz ochrony zabytków oraz kulturowej tożsamości Miasta, 

 edukacja 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. 

Termin realizacji zadania: okres od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

Zadanie III: Festiwal Otwarte Ogrody w Milanówku, obejmujące: 

 organizację wydarzeń upowszechniających i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo 

kulturowe w ramach X edycji Festiwalu Otwarte Ogrody w Milanówku. 

Termin realizacji zadania: okres od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. 

Zadanie IV: Rok Feliksa Dzierżanowskiego w Milanówku – inspiracje, obejmujące: 

 włączenie się w obchody Roku Feliksa Dzierżanowskiego w Milanówku poprzez: 

organizację wydarzeń upowszechniających i pielęgnujących pamięć o Feliksie 

Dzierżanowskim, wspieranie publikacji książkowych związanych z osobą Feliksa 

Dzierżanowskiego, promocję Roku Feliksa Dzierżanowskiego. 

Termin realizacji zadania: okres od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

Zadanie V: Działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, obejmujące: 

 programy promujące zdrowy tryb życia, 

 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. 

Termin realizacji zadania: okres od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

Zadanie VI: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz 

wypoczynku dzieci i młodzieży, obejmujące: 
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 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: okres od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

Na realizację zadania II wpłynęło 12 ofert złożonych przez 10 podmiotów: Milanowski 

Uniwersytet Trzeciego Wieku, Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół 

Podstawowych w Milanówku, Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska (2 oferty), Stowarzyszenie 

Pamięci Rodzinnej, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie im. 

Bolesława Prusa, Fundację Rozwoju Obywatelskiego, Stowarzyszenie Razem dla Milanówka  

(2 oferty), Stowarzyszenie T – ART oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Czasu. 

Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie 10 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu  

na realizację zadania II podpisano 10 umów. 

Na realizację zadania III wpłynęły 4 oferty złożone przez 4 podmioty: Stowarzyszenie Kuźnia 

Milanowska, Musszelkę, Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej oraz Stowarzyszenie T – ART. 

Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie 3 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu  

na realizację zadania III podpisano 3 umowy. 

Na realizację zadania IV wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej. 

Komisja Konkursowa nie zaopiniowała oferty pozytywnie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu  

na realizację zadania IV nie podpisano umowy. 

Na realizację zadania V wpłynęły 4 oferty złożone przez 4 podmioty: Polski Związek 

Niewidomych Okręg Mazowiecki, Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół 

Podstawowych w Milanówku, Dom Rehabilitacyjno – Opiekuńczy Katolickiego Stowarzyszenia 

Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Milanówku. 

Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie 4 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu  

na realizację zadania V podpisano 4 umowy. 

Na realizację zadania VI wpłynęło 5 ofert złożonych przez 5 podmiotów: Milanowskie 

Towarzystwo Edukacyjne, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja 

Skautingu Europejskiego, Klub Sportowy HARDONBMX TEAM, Fundację Lokalna Akcja 

Specjalna i Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza. 

Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie 4 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu  

na realizację zadania VI podpisano 4 umowy. 

3. Trzeci konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 79/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówka  

z dnia 22 maja 2015 r., nabór trwał 12 czerwca 2015 r. do godz. 16:00. Konkurs dotyczył realizacji 

zadania publicznego: 

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

w tym: 
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 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 usamodzielnienia się i integracji. 

Termin realizacji zadania: okres od 26 czerwca 2015 r. do 15 września 2015 r. 

Na realizację zadania VII wpłynęły 3 oferty złożone przez 3 podmioty: Fundację TOTO ANIMO, 

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europejskiego oraz 

Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego - Hufiec Milanówek. 

Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała 3 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu  

na realizację zadania VII podpisano 3 umowy. 

4. Czwarty konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 136/VII/2015 Burmistrza Miasta 

Milanówka z dnia 8 września 2015 r., nabór trwał do 29 września 2015 r. do godz. 16:00. Konkurs 

dotyczył realizacji zadania publicznego: 

Zadanie VIII: z zakresu ekologii i ochrony środowiska wspomagające partycypację społeczną, 

w tym: 

 wspieranie edukacji ekologicznej Mieszkańców Miasta, 

 wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 

 działania z zakresu wolontariatu na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, 

 szerzenie wiedzy na temat praw obywatelskich, 

 organizacja szkoleń dla organizacji pozarządowych. 

Termin realizacji zadania: okres od 6 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

Na realizację zadania VIII wpłynęły 2 oferty złożone przez 2 podmioty: Musszelkę oraz Fundację 

Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Razem dla 

Milanówka. 

Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała 2 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu  

na realizację zadania VIII decyzją Burmistrza Miasta Milanówka nie zawarto żadnej umowy. Jedna 

z ofert nie przewidywała partycypacji społecznej, druga wskazywała na jej niski wskaźnik. 

5. Piąty konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 147/VII/2015 Burmistrza Miasta Milanówka  

z dnia 24 września 2015 r., nabór trwał do 15 października 2015 r. do godz. 15:00. Konkurs 

dotyczył realizacji zadania publicznego: 

Zadanie IX: Rok Feliksa Dzierżanowskiego w Milanówku, w tym: 

 włączenie się w obchody Roku Feliksa Dzierżanowskiego w Milanówku poprzez: 

organizację wystaw, koncertów i warsztatów upowszechniających i pielęgnujących pamięć  

o Feliksie Dzierżanowskim, wspieranie publikacji książkowych związanych z osobą Feliksa 

Dzierżanowskiego. 

Termin realizacji zadania: okres od 22 października 2015 r. do 31grudnia 2015 r 

Na realizację zadania IX nie wpłynęła żadna oferta. Na podstawie art. 18 a ust. 1 pkt 1 ustawy  

z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 

239 ze zm.) konkurs został unieważniony. 
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Reasumując, w wyniku rozstrzygnięć pięciu konkursów podpisano łącznie 26 umów  

na realizację zadań publicznych na kwotę 216 605,00 zł. Zostało zrealizowanych 25 zadań. 

Podmioty, które zrealizowały zadania wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej dotacji w łącznej 

wysokości 206 484,09 zł. 

Szczegółowe zestawienie zadań publicznych zrealizowanych w 2015 r. przez organizacje 

pozarządowe na podstawie otwartych konkursów ofert wraz z wysokością przyznanych 

dotacji oraz określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania przedstawia  

Załącznik nr 1 do sprawozdania. 

Tryb pozakonkursowy 

W ramach Programu współpracy w roku 2015 do Burmistrza Miasta Milanówka wpłynęły 

trzy oferty realizacji zadań publicznych, złożone przez organizacje pozarządowe z własnej 

inicjatywy. Jeden z wniosków zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie 

miasta na okres 7 dni w celu zebrania uwag. W związku z brakiem uwag do oferty, spełnieniem 

przez ofertę warunków formalnych i merytorycznych Burmistrz Miasta Milanówka rozpatrzył  

ją pozytywnie. Zawarto umowę z Milanowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku na realizację 

zadania publicznego zgodnie art.19a ustawy z zakresu prowadzenia lektoratów z języka 

niemieckiego, angielskiego i francuskiego. 

W trybie pozakonkursowym rozdysponowano kwotę 5 000,00 zł. 

Szczegółowe zestawienie zadań publicznych zrealizowanych w trybie pozakonkursowym przez 

organizacje pozarządowe wraz z wysokością przyznanych dotacji w 2015 r. oraz określenie 

skali działań zrealizowanych w ramach zadania przedstawia Załącznik nr 2 do sprawozdania. 

POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY MIASTA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

Miasto Milanówek w 2015 roku wspierało sektor pozarządowy także w formach 

pozafinansowych. Promowało lokalne organizacje pozarządowe i podejmowane przez nie działania 

na stronie internetowej Miasta Milanówka (www.milanowek.pl). W ramach polityki informacyjnej 

na stronie internetowej Miasta funkcjonuje zakładka zawierająca ogłoszenia dla organizacji 

pozarządowych. 

Istotną częścią współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie 

organizacyjne przy prowadzonych przedsięwzięciach poprzez m.in. udostępnianie gminnych 

obiektów, sprzętu czy objęcie patronatem Burmistrza Miasta Milanówka wydarzeń organizowanych 

przez sektor pozarządowy. 

W ramach współpracy pozafinansowej konsultowano również z organizacjami projekty 

uchwał prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  

W 2015 r. poddano konsultacjom 28 projektów uchwał: 

1. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych 

szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Milanówek jest organem 

prowadzącym dla uczniów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz dokumentów 

niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. 

2. Konsultacje projektów opisów stanowisk pracy: Kierownika Referatu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Zielenią oraz Kierownika Technicznej Obsługi Miasta. 

3. Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem gminy Milanówek na lata 2016-2020. 
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4. Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego tryb 

udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 

oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. 

5. 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 2016 rok. 

6. Konsultacje projektu uchwały w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Milanówka 

oraz przyjęcia jej Statutu. 

7. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami oraz tryb i sposób zgłaszania przez 

właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego punk selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

8. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Miasta Milanówka. 

9. Konsultacje uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie ustalenia stawki procentowej 

służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku 

podziału nieruchomości. 

10. Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Milanowskiemu Centrum Kultury. 

11. Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację 

zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru oferty. 

12. Konsultacje projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Milanówku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Milanówek. 

13. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu 

opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału 

nieruchomości. 

14. Konsultacje projektu uchwały w sprawie nadania statutu Milanowskiemu Centrum Kultury. 

15. Konsultacje projektu zarządzenia Burmistrza Miasta Milanówka w sprawie ustalenia 

procedury mającej na celu udokumentowanie zasadności wypowiedzenia umowy najmu 

lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek  

z powodu niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

16. Konsultacje projektu zarządzenia w sprawie ustalenia wzoru wniosku o zawarcie umowy 

najmu lokalu z zasobu Gminy Milanówku. 

17. Konsultacje dot. projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Milanówek. 

18. Konsultacje projektu zarządzenia w sprawie zmiany zarządzenia nr 147/VI/2013 Burmistrza 

Miasta Milanówka z dnia 3 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki 

czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali socjalnych i pomieszczenia. 

19. Konsultacje dot. „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 

Milanówka”. 

20. Konsultacje dot. projektu zagospodarowania terenu „Amfiteatru” przy ul. Fiderkiewicza. 

21. Konsultacje opisu stanowiska pracy Audytora wewnętrznego. 

22. Konsultacje opisu stanowiska pracy Kierownika Referatu Zamówień Publicznych. 

23. Konsultacje dotyczące założeń do wykonania koncepcji oraz dokumentacji projektowo-

kosztorysowej rozbudowy skateparku i toru do dirty jumpu przy ul. Turczynek. 

24. Konsultacje projektu zarządzenia w sprawie powołania społecznej komisji mieszkaniowej  

i nadania jej regulaminu działania. 

25. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Milanówek. 

26. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do projektów opisów stanowisk pracy: 

Kierownika Referatu Komunikacji Społecznej i Kierownika Referatu Technicznej Obsługi 

Miasta. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Milanówka. 

 

27. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do projektów opisów stanowisk pracy: Sekretarza 

Miasta i Zastępcy Burmistrza. 

28. Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do projektu Regulamin naboru. 

PODSUMOWANIE 

Miasto Milanówek realizując cele Programu współpracy w 2015 roku udzielało 

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

finansowej, jak również wsparcia pozafinansowego. 

Wykres: Wydatki Miasta Milanówka w 2015 r. na dotacje dla organizacji pozarządowych 

wynikające z Programu współpracy (wg rodzaju) 

 

Ogłoszono 5 konkursów ofert, w których 20 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe  

na realizację 26 zadań publicznych. Rozdysponowano łącznie kwotę 216 605,00 zł. Ponadto 1 

podmiot uzyskał wsparcie na realizację zadania w trybie pozakonkursowym na kwotę 5 000,00 zł. 

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. 

Działania Miasta nakierowane były w szczególności na tworzenie warunków do zwiększenia 

aktywności społecznej, prowadzenia ciekawych i efektywnych inicjatyw na rzecz Mieszkańców, 

uzupełnieniu działań Miasta w zakresie nie obejmowanym przez samorządowe struktury, a także 

zwiększenie udziału Mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów. 

 

 

 

Opracowała: Katarzyna Stelmach 

25% 

9% 

0% 

0% 

21% 

45% 

dofinansowanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
oraz działalności na rzecz osób starszych

dofinansowanie w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

dofinansowanie w zakresie ekologii i ochrony środowiska

dofinansowanie w zarsesie działań wspierających partycypację społeczną

dofinansowanie w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych

dofinansowanie w zakresie wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu


