
Milanówek, 15 kwietnia 2019 r. 

 

Rozpatrzenie ofert konkursowych na realizację zadania publicznego w 2019 r. 

 

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, 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. 

 

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

I. Złożono sześć ofert. Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne i wpłynęły w terminie 

określonym w ogłoszeniu, na obowiązującym wzorze oferty. W ofertach przedstawiono 

szczegółowy plan rzeczowy i finansowy zadania. 

 

II. Komisja uwzględniając wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu, zaopiniowała 

pozytywnie wszystkie złożone oferty. 

 

III. Po ocenie, czy zakres zadania określonego w ofercie wpisywał się w zakres zadania 

określonego w ogłoszeniu oraz możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządowe  

i przedstawionej kalkulacji kosztów, przy uwzględnieniu wysokości środków publicznych 

przeznaczonych na dane zadanie, Komisja Konkursowa zaproponowała wsparcie finansowe: 

 

1. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - „Z kulturą na Ty – sezon 6” 

wnioskowano o kwotę: 8 800,00 zł, propozycja Komisji: 8 800,00 zł  

 

2. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Rozwój intelektualno-

psychofizyczny osób starszych” 

wnioskowano o kwotę: 12 100,00 zł, propozycja Komisji: 6 100,00 zł 

 



3. Milanowianki – „Spotkania z herstorią” 

wnioskowano o kwotę: 10 000,00 zł, propozycja Komisji: 7 500,00 zł 

 

4. Stowarzyszenie Razem dla Milanówka - „75 Rocznica Powstania Warszawskiego 

– wystawa” 

wnioskowano o kwotę: 4250,00 zł, propozycja Komisji: 4250,00 zł 

 

5. Stowarzyszenie Razem dla Milanówka - „II Noc Muzeów w Milanówku - secesja” 

wnioskowano o kwotę: 2100,00 zł, propozycja Komisji: 2100,00 zł 

 

6. Stowarzyszenie T-Art - „Kulturalne tradycje Milanówka – czyli T-Art” 
wnioskowano o kwotę: 14 080,00 zł, propozycja Komisji: 14 080,00 zł 

 

IV. Po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej postanawiam przyznać w/w 

wsparcie finansowe oferentom oraz wyrażam zgodę na zawarcie umów na realizację 

proponowanych w ofertach zadań. 

 

V. W przypadku, gdy kwota przyznanej dotacji jest różna od wnioskowanej, należy 

potwierdzić możliwość realizacji zadania poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Milanówka ul. 

Kościuszki 45, w Zespole ds. Komunikacji Społecznej, zaktualizowanego w stosunku do 

przyznanej dotacji harmonogramu oraz kosztorysu realizacji zadania publicznego. 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Piotr Remiszewski 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Katarzyna Stelmach 

ORG.0051.125.2019; od dn. 15.04-23.04.19 r. 


