
ZAŁĄCZNIK NR 1 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 2015 

 

ZADANIA PUBLICZNE ZREALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2015 ROKU 

/OTWARTE KONKURSY OFERT/ 
 

Opis zadania Lp. Nazwa organizacji 

Wnioskowana kwota 

Określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania Otrzymana kwota 

Zrealizowana kwota 

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: okres  

od 19 stycznia 2015 r. do 5 lutego 2015 r. 

1. 
Fundacja 

TOTO ANIMO 

Kwota wnioskowana 

4 000,00 zł 
Zima Toto Animo 2015 

W ramach projektu zorganizowano wypoczynek dla 9 uczestników (w 

tym 2 z Milanówka) w ramach 7-dniowego zimowiska w miejscowości 

Rytro.  

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 12,95% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 21,02% i pozafinansowe 9,07 % 

oraz środki finansowe z innych źródeł 56,96%. 

Kwota otrzymana 

4 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

4 000,00 zł 

2. 
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 projektu zorganizowano wypoczynek dla 32 uczestników w 

ramach 7-dniowego zimowiska w miejscowości Zakopane - Harendzie. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 37,83% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne pozafinansowe 7,88 % oraz środki finansowe 

z innych źródeł 54,29%. 

Kwota otrzymana 

12 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

12 000,00 zł 

Zadanie II:  

z zakresy kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego oraz 

działalności na rzecz osób starszych, 

obejmujące: 

 upowszechnianie kultury w 

różnych dziedzinach i formach 

artystycznych, 

3. 
Milanowski 

Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

Kwota wnioskowana 

22 250,00 zł 
Publikacja „X lat Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” 

W ramach realizacji projektu opracowano i przygotowano do druku 

monografię nt. wydarzeń i organizacji życia kulturowego środowiska 

seniorów z Milanówka. Publikacja ma objętość 168 stron (12 rozdziałów 

i wstęp) dodatkowo 400 zdjęć. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 46,974% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 13,433% oraz pozafinansowe 

39,593%. 

Kwota otrzymana 

7 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

7 000,00 zł 

4. Towarzystwo Kwota wnioskowana Publikacja czasopisma „Społeczna czyli jaka?” 



 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. 

Przyjaciół 

Integracyjnych 

Społecznych Szkół 

Podstawowych w 

Milanówku 

6 750,00 zł W ramach realizacji zadania opublikowano 3 numery czasopisma 

„Społeczna czyli jaka?” w nakładzie 1000 egzemplarzy jeden numer. 

Pismo promuje edukację na terenie gminy, zawiera porady specjalistów 

dotyczące problemów wychowawczych i edukacyjnych.  

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 23,15% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 0,80% oraz pozafinansowe 

76,05%. 

Kwota otrzymana 

3 705,00 zł 

Kwota zrealizowana 

3 705,00 zł 

5. 
Stowarzyszenie 

Kuźnia 

Milanowska 

Kwota wnioskowana 

12 120,00 zł 
Milanowski jedwab – zgromadzenie i upowszechnienie materiałów na 

temat historii i rękodzieła jedwabnictwa polskiego. Muzeum 

Jedwabiu Milanowskiego 

W ramach realizacji projektu stworzono stronę internetową poświęconą 

tradycji milanowskiego jedwabiu, zdigitalizowano część materiałów 

archiwalnych, zmontowano film „Od morwy do jedwabiu”, który został 

udostępniony w Internecie. W oficjalnej prezentacji filmu, podczas 

Święta Miasta, wzięło udział ponad 200 osób.  

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 41,99% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 0,01 i pozafinansowe 58 %. 

Kwota otrzymana 

4 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

4 000,00 zł 

6. 

Stowarzyszenie 

Kuźnia 

Milanowska 

Kwota wnioskowana 

5 250,00 zł 
Warsztaty umiejętności rodzicielskich (Szkoła dla Rodziców) 

W ramach realizacji projektu zorganizowano i przeprowadzono  10 

spotkań warsztatowych, w których udział wzięło 10 rodziców. 

Uczestnicy nabyli podstawową wiedzę z zakresu psychologii i 

pedagogiki.  

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 43,48 % poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 1,45% i pozafinansowe 18,84% 

oraz środki finansowe z innych źródeł 36,23%. 

Kwota otrzymana 

3 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

3 000,00 zł 

7. 

Polski Związek 

Emerytów, 

Rencistów i 

Inwalidów 

Kwota wnioskowana 

5 000,00 zł 
Z kulturą na co dzień 

W ramach realizacji projektu zorganizowano dwa wyjazdy do teatrów 

„Buffo” i „Capitol” do Warszawy. Spektakle obejrzało 100 emerytów z 

Milanówka. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 31,42 % poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 21,98% oraz środki finansowe z 

innych źródeł 46,60%. 

Kwota otrzymana 

3 500,00 zł 

Kwota zrealizowana 

3 074,09 zł 

8. 
Stowarzyszenie im. 

Bolesława Prusa 

Kwota wnioskowana 

10 800,00 zł 
Elita Czyta – Milanówek 

Projekt nie został zrealizowany. Stowarzyszenie odstąpiło od realizacji 

zadania. Dotacja została zwrócona na konto gminy. 

Kwota otrzymana 

3 705,00 zł 

Kwota zrealizowana 

0,00 zł 

9. 
Fundacja Rozwoju 

Obywatelskiego 

Kwota wnioskowana 

9 000,00 zł 
Patriotyczny Milanówek 1939 – 1989 – 50 lat ciągłości pokoleniowej i 

patriotycznej 



Kwota otrzymana 

4 500,00 zł 

W ramach realizacji projektu powstał film nawiązujący do historii 

Milanówka. Przy produkcji filmu uczestniczyło 7 uczniów mieszkających 

w Milanówku. Bezpośredni udział w nagraniach wzięło 5 uczniów 

milanowskich szkół. Odbyło się 10 sesji nagraniowych. Premierowa 

projekcja zgromadziła ok. 50 osób, film został udostępniony w 

Internecie. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 74,98 % poniesionych kosztów 

całkowitych, środki finansowe z innych źródeł 25,02%. 

Kwota zrealizowana 

4 495,63 zł 

10. 
Stowarzyszenie 

Razem dla 

Milanówka 

Kwota wnioskowana 

4 175,00 zł 
„W słońcu malowane III” – rodzinne, wakacyjne plenery batikowe 

W ramach realizacji projektu zorganizowano 3 dwudniowe zajęcia 

warsztatowe w plenerze, w których udział wzięło 77 osób. Uczestnicy 

poznali różne techniki zdobienia jedwabiu, w tym batik. Dodatkowo 

odbyły się 3 warsztaty dla 15 zaawansowanych uczestników projektu. Na 

zakończenie projektu zorganizowano wystawę prac, które powstały w 

trakcie zajęć oraz wydrukowano folder z wystawy z dokumentacją 

przebiegu warsztatów. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 21,28% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 11,76% i pozafinansowe 

66,96%.  

Kwota otrzymana 

4 175,00 zł 

Kwota zrealizowana 

4 175,00 zł 

11. 
Stowarzyszenie  

T – ART. 

Kwota wnioskowana 

8 120,00 zł 
Teatr Letni – T - ART Letni: Kontynuacja! 

W ramach realizacji projektu wystawiono 3 spektakle. Spektakle 

zrealizowane w ramach projektu: „Hawa nagila”, „Miłość Ci wszystko 

wybaczy”, „W pensjonacie profesora Chopina” oraz „Wigilia 

warszawska”. Organizowano także warsztaty teatralne i muzyczne. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 72,24% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 7,91% i pozafinansowe 

6,33% oraz środki finansowe z innych źródeł 13,52%. 

Kwota otrzymana 

8 120,00 zł 

Kwota zrealizowana 

7 935,01 zł 

12. 

Stowarzyszenie 

Konserwatorów 

Czasu 

Kwota wnioskowana 

7 900,00 zł 
„Letnisko Milanówek” Wystawa fotografii na Murach Obronnych 

warszawskiej Starówki 

W ramach realizacji projektu zorganizowano wystawę plansz z 

fotografiami prezentujących historię Milanówka i jego ścisłe związki z 

Warszawą. Wystawę można było oglądać w okresie od 12 sierpnia do 12 

września na murach obronnych warszawskiej Starówki na Barbakanie 

oraz od 18 września do 19 października w Milanówku. Wyprodukowano 

także specjalnie przygotowany folder prezentujący wystawę. 

Kwota otrzymana 

7 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

7 000,00 zł 



Koszty pokryte z dotacji stanowiły 65,41% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne pozafinansowe 14,02% oraz środki 

finansowe z innych źródeł 20,57%. 

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. 

13. 

Stowarzyszenie 

Kuźnia 

Milanowska 

Kwota wnioskowana 

5 000,00 zł 
Ogród jedwabny im. Henryka i Stanisławy Witaczków 

W ramach realizacji projektu zorganizowano ogród jedwabny, który 

można było odwiedzać przez dwa dni trwającego w Milanówku X 

Festiwalu Otwarte Ogrody. Działania podjęte w ramach projektu: 

- organizacja wystawy pamiątek dotyczących działalności Centralnej 

Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej, 

- organizacja wystawy ubrań uszytych z jedwabiu milanowskiego w 

latach 70 i 80-tych,  

- organizacja wystawy prac studentów ASP (malowane na jedwabiu), 

- wygłoszono prelekcję na temat działalności gospodarczej i społecznej 

państwa Witaczków, 

- przedstawiono inscenizację teatralną, 

- wyświetlono archiwalne filmy, 

- przeprowadzono warsztaty malowania na jedwabiu, 

Zorganizowano kiermasz prac malarskich na jedwabiu. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 70,07% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 9,61% i pozafinansowe 20,32%. 

Kwota otrzymana 

5 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

5 000,00 zł 

14. Musszelka 

Kwota wnioskowana 

4 695,00 zł 
Magiczny Ogród 

W ramach realizacji projektu przeprowadzono widowisko 

narracyjno – warsztatowe, w którym udział wzięło 50 osób oraz 

zaprezentowano opowieść w konwencji storytellingu z aranżacją 

muzyczną i wokalną. Dodatkowo 20 dzieci zaangażowano zajęcia 

plastyczne tworzenia lampionów i ptaszków orgiami. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 79,65% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne pozafinansowe 20,35%. 

Kwota otrzymana 

4 695,00 zł 

Kwota zrealizowana 

4 657,48 zł 

15. 
Stowarzyszenie  

T – ART. 

Kwota wnioskowana 

4 695,00 zł 
Turczynek – Genius Loci 

W ramach realizacji zadania wystawiony został spektakl przedstawiający 

historię Zespołu willowo-parkowego Turczynek. Spektakl zamykał X 

Festiwal Otwarte Ogrody. Obejrzało go ok 400 osób. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 70,914% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 1,924% i pozafinansowe 

27,162%. 

Kwota otrzymana 

4 695,00 zł 

Kwota zrealizowana 

4 657,48 zł 

Zadanie V: 

Działania z zakresu ochrony i promocji 

zdrowia oraz działalności na rzecz osób 

16. 
Polski Związek 

Niewidomych 

Okręg Mazowiecki 

Kwota wnioskowana 

3 000,00 zł 
Wspieranie usamodzielnienia się i integracji osób niewidomych i 

słabowidzących 

W ramach realizacji projektu w dniu 25.11.2015 r. zorganizowano 
Kwota otrzymana 

3 000,00 zł 



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. 

Kwota zrealizowana 

2 976,02 zł 

autokarowy wyjazd do Och-Teatr na spektakl muzyczny pt. „Czas nas 

uczy pogody” dla osób niewidomych i słabowidzących z opiekunami i 

rodzinami. Łącznie z oferty skorzystało 50 osób. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 78,63% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 2,11% oraz środki finansowe z 

innych źródeł 19,26%. 

17. 

Towarzystwo 

Przyjaciół 

Integracyjnych 

Społecznych Szkół 

Podstawowych w 

Milanówku 

Kwota wnioskowana 

16 083,64 zł 

Działania z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia, wspierające 

usamodzielnienie się i integrację osób niepełnosprawnych dążące do 

zapobiegania wykluczeniu społecznemu 

W ramach realizacji projektu dzieci skorzystały z pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w zakresie diagnozowania, opiniowania, 

terapii oraz konsultacji. Poradnia udzieliła pomocy 36 dzieciom i ich 

rodzicom. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 67,96% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 13,27% oraz środki finansowe z 

innych źródeł 18,77%. 

Kwota otrzymana 

15 989,00 zł 

Kwota zrealizowana 

15 989,00 zł 

18. 

Dom 

Rehabilitacyjno – 

Opiekuńczy 

Katolickiego 

Stowarzyszenia 

Niepełnosprawnych 

Archidiecezji 

Warszawskiej 

Kwota wnioskowana 

5 840,00 zł 

Trening umiejętności praktycznych – Hodowla roślin i 

wykorzystywanie ich przy sporządzaniu posiłków 

W ramach realizacji projektu 14 osób niepełnosprawnych uczestniczyło 

w zajęciach praktycznych związanych z nauką hodowli roślin, zdobyli 

także umiejętność robienia zakupów oraz przygotowywania posiłków. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 80% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 20%. 

Kwota otrzymana 

4 500,00 zł 

Kwota zrealizowana 

 4 500,00 zł 

19. 
Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Milanówku 

Kwota wnioskowana 

15 511,00 zł 
Szkolenia mieszkańców Milanówka z zakresu pierwszej pomocy 

W ramach realizacji projektu w miesiącach maju i czerwcu 2015 roku 

odbyły się 4 szkolenia, w których udział wzięło 50 osób, zorganizowano 

także 2 dni otwarte dla 100 osób. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 71,93% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 0,88% i pozafinansowe 27,19%. 

Kwota otrzymana 

15 511,00 zł 

Kwota zrealizowana 

15 188,78 zł 

Zadanie VI:  

z zakresu wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu oraz wypoczynku dzieci i 

młodzieży, obejmujące: 

 wspieranie obozów 

szkoleniowych oraz organizacji 

20. 
Milanowskie 

Towarzystwo 

Edukacyjne 

Kwota wnioskowana 

12 670,00 zł 
Przez sport do sukcesu – promowanie i rozwój lekkiej atletyki wśród 

dzieci i młodzieży w Milanówku 

W ramach realizacji projektu zorganizowano i przeprowadzono zajęcia 

oraz treningi lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży z Milanówka. 

Uczestnicy programu wzięli udział w licznych zawodach i mityngach 

lekkoatletycznych powiatowych, wojewódzkich, międzywojewódzkich, 

ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 45,92% poniesionych kosztów 

Kwota otrzymana 

12 670,00 zł 

Kwota zrealizowana 

9 937,98 zł 



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. 

całkowitych, środki własne: finansowe 6,56% i pozafinansowe 47,31% 

oraz środki finansowe z innych źródeł 0,21%. 

21. 
Klub Sportowy 

HARDONBMX 

TEAM 

Kwota wnioskowana 

40 000,00 zł 
Edukacja poprzez sport – sposobem na spędzenie wolnego czasu w 

Milanówku 

W ramach realizacji zadania zorganizowano treningi dla zawodników. 

Członkowie klubu przygotowali i wyremontowali tor ziemny oraz 

skatepark. We wrześniu zorganizowano i przeprowadzono XI 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Dirt Jump MTBMX, w których 

wzięło udział 80 zawodników. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 78,30% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 9,57% i pozafinansowe 12,13%. 

Kwota otrzymana 

40 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

38 720,19 zł 

22. 
Fundacja Lokalna 

Akcja Specjalna 

Kwota wnioskowana 

7 460,00 zł 
Boule w Milanówku 

W ramach realizacji zadania zorganizowano warsztaty gry w boule, w 

których wzięło udział 28 osób oraz na zakończenie projektu 

przeprowadzono turniej gry w boule na milanowskim boulodromie. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 48,98% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 3,27% i pozafinansowe 42,86% 

oraz środki finansowe z innych źródeł 4,90%. 

Kwota otrzymana 

1 200,00 zł 

Kwota zrealizowana 

1 200,00 zł 

23. 

Stowarzyszenie 

Parafiada  

im. Św. Józefa 

Kalasancjusza 

Kwota wnioskowana 

8 190,00 zł 
27. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży 

W ramach realizacji zadania piętnaścioro dzieci i młodzieży z Milanówka 

wyjechało do Warszawy na 7 dni i wzięło udział w organizowanej w 

dniach 12 – 18.07.2015 r.27 Parafiadzie. W programie imprezy była 

przewidziana m.in. rywalizacja sportowa oraz artystyczno-kulturalna. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 79,59% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 14,58% oraz środki finansowe z 

innych źródeł 5,83%. 

Kwota otrzymana 

8 190,00 zł 

Kwota zrealizowana 

1 200,00 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 

24. 
Fundacja  

TOTO ANIMO 

Kwota wnioskowana 

4 000,00 zł 

Zdrowe wakacje 2015 

W ramach realizacji projektu zorganizowano zajęcia sportowo-

rekreacyjne i opiekuńcze dla 7 osób z autyzmem ( w tym 2 osób z 

Milanówka). Zajęcia odbywały się przez 3 tygodnie w miesiącu lipcu. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 29,38% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 5,99% i pozafinansowe 8,81% 

oraz środki finansowe z innych źródeł 55,82%. 

Kwota otrzymana 

4 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

4 000,00 zł 

25. 
Stowarzyszenie 

Harcerstwa 

Kwota wnioskowana 

11 500,00 zł 

Letni wypoczynek Skautów Europy Szczepu Milanowskiego „Rytele 

Święckie 2015” 



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. 

Katolickiego 

„Zawisza” 

Federacja 

Skautingu 

Europejskiego 

Kwota otrzymana 

8 500,00 zł 

W ramach realizacji projektu zorganizowano obóz harcerski dla 1 

Drużyny Milanowskiej SHK „Zawisza” FSE do miejscowości Rytele 

Święckie w terminie od 4 – 20 lipca. W obozie wzięło udział 24 harcerzy. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 48,97% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne: finansowe 33,75% i pozafinansowe 17,28% 

oraz środki finansowe z innych źródeł 33,75%. 

Kwota zrealizowana 

8 500,00 zł 

26. 

Chorągiew Stołeczna 

ZHP 

Hufiec Milanówek 

Kwota wnioskowana 

20 000,00 zł 

Wspieranie różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych 

W ramach realizacji projektu zorganizowano obóz harcerski w Białym 

Brzegu dla dzieci i młodzieży w wieku od 11 – 18 roku życia, w którym 

wzięło udział 37 osób oraz kolonię zuchową w Mąchocicach – 

Scholasterii dla dzieci w wieku 7 – 11 lat, w którym wzięło udział 46 

osób. 

Koszty pokryte z dotacji stanowiły 25,8% poniesionych kosztów 

całkowitych, środki własne pozafinansowe 8,8% oraz środki finansowe z 

innych źródeł 65,4% 

Kwota otrzymana 

17 500,00 zł 

Kwota zrealizowana 

17 409,91 zł 

 


