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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 2012 

 

WSTĘP  
 

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

publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 „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 2012”  

Burmistrz Miasta Milanówka w terminie do 30 kwietnia każdego roku, zobowiązany jest przedłożyć Radzie 

Miasta sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.  

„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 2012” przyjęty został przez Radę Miasta Milanówka uchwałą nr 114/XII/2011  

z dnia 24 listopada 2011 roku.  

Współdziałanie Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi w 2012 r. obejmowało 

współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym. Współpraca finansowa polegała na zlecaniu 

realizacji zadań i udzielaniu dotacji organizacjom pozarządowym poprzez wspieranie, bądź powierzenie 

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 2012 roku 

przekazano łącznie kwotę w wysokości 147 440,00 zł, z czego 137 000,00 zł w trybie otwartych konkursów 

ofert, a 10 440,00 zł w trybie pozakonkursowym. 

 

1) Otwarte konkursy ofert 

Na 2012 rok Burmistrz Miasta Milanówka ogłosił 4 konkursy ofert na realizację zadań ujętych w § 6 

Programu współpracy.  

1. Pierwszy konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 196/VI/11 Burmistrza Miasta Milanówka  

z dnia 19.12.2011 r., nabór ofert trwał do 10.01.2012 r. Konkurs dotyczył realizacji zadania publicznego  

z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży:  
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Dofinansowanie zagospodarowania czasu wolnego w ramach akcji „Zima” dla dzieci i młodzieży  

z Milanówka, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych, wspierającego działanie w zakresie 

wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym zimowisk, wycieczek, 

imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów oraz innych imprez o podobnym charakterze w okresie od 16 

stycznia 2012 r. do 27 stycznia 2012 r.  

Na konkurs wpłynęła 1 oferta, złożona przez Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec 

Milanówek. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowę z oferentem na realizację zadania.  

2. Drugi konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 13/VI/2012 Burmistrza Miasta Milanówka  

z dnia 26.01.2012 r., nabór trwał do 17.02.2012 r. Konkurs dotyczył realizacji zadania publicznego  

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób  

w wieku emerytalnym: 

Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych oraz edukacji dorosłych  

od 24.02.2012 r. do 31.12.2012 r. 

Na konkurs wpłynęły 4 oferty złożone przez 3 podmioty: Stowarzyszenie Konserwatorów Czasu (złożyło 

dwie oferty), Stowarzyszenie T-Art oraz Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku. W wyniku rozstrzygnięcia 

konkursu ofert podpisano 4 umowy.  

3. Trzeci konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 53/VI/2012 Burmistrza Miasta Milanówka  

z dnia 11.04.2012 r., nabór trwał do 8.05.2012 r. Konkurs dotyczył zadań publicznych z zakresu: 

1) ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: 

Zadanie I 

Wspieranie działań dążących do usamodzielniania się i integracji osób niewidomych  i słabo widzących 

z Milanówka oraz zapobiegania ich wykluczeniu społecznemu, w szczególności: 

 prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które mają na celu nabywanie, rozwijanie  

i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób 

niewidomych i słabo widzących,  

 sprawowanie opieki i udzielanie pomocy w procesie rehabilitacji osób niewidomych i słabo 

widzących mieszkańców Milanówka,  

 objęcie pomocą jak największej liczby osób, nie mniej jednak niż 10,  

 zapewnienie możliwości atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu dla osób z dysfunkcją wzroku 

w okresie od 15 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.  

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom  

i patologiom społecznym:  

Zadanie II 

Upowszechnianie różnorodnych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży z Milanówka w tym  

z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych, wspieranie obozów szkoleniowych oraz organizacji imprez 

sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w okresie od 15 maja 

2012r. do 31 grudnia 2012 r.  

Na realizację zadania I wpłynęła 1 oferta, złożona przez Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki.  

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano  umowę z oferentem na realizację zadania.  

Na realizację zadania II wpłynęły 2 oferty złożone przez 2 podmioty: Stowarzyszenie Sportowe „MWEK 

TEAM” oraz Klub Sportowy „MILAN”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert podpisano umowy na 

realizację 2 zadań.  
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4. Czwarty konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 74/VI/2012 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 

28.05.2012 r., nabór ofert trwał do 19.06.2012 r. Konkurs dotyczył realizacji zadania publicznego z zakresu 

wypoczynku dzieci i młodzieży:  

Dofinansowanie zagospodarowania czasu wolnego w ramach akcji „Lato” dla dzieci i młodzieży  

z Milanówka, w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych, wspierającego działanie w zakresie 

wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, wycieczek, 

obozów wypoczynkowych i sportowych oraz innych imprez o podobnym charakterze. 

Na konkurs wpłynęły 4 oferty złożone przez 4 podmioty: Stowarzyszenie Parafiada, Fundację Toto Animo, 

Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Milanówek oraz Stowarzyszenie Sportowe 

„MWEK TEAM”. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano 3 umowy z 3 podmiotami. Ofertę 

Stowarzyszenia Sportowego „MWEK TEAM” odrzucono ze względu na jej niezgodność z zakresem 

merytorycznym konkursu. 

Reasumując, w wyniku rozstrzygnięć czterech konkursów podpisano łącznie 11 umów na realizację 

zadań publicznych na kwotę 137 000,00 zł. Podmioty realizujące powyższe zadania wykorzystały przyznaną 

kwotę udzielonej dotacji w łącznej wysokości 136 760,74  zł. 

 

Szczegółowe zestawienie zadań publicznych zrealizowanych w 2012 r. przez organizacje 

pozarządowe na podstawie otwartych konkursów ofert wraz z wysokością przyznanych 

dotacji oraz określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania przedstawia  

Załącznik 1 do sprawozdania.  
 

 

2) Tryb pozakonkursowy 

W ramach Programu współpracy w ubiegłym roku do Burmistrza Miasta Milanówka wpłynęły trzy 

oferty realizacji  zadań publicznych złożone przez organizacje pozarządowe z własnej inicjatywy. 

Pierwszy wniosek złożył Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku i dotyczył on zadania z zakresu 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz z zakresu pomocy społecznej. Drugi wniosek 

jaki wpłynął w trybie pozakonkursowym złożony przez Stowarzyszenie sportowe „MWEK TEAM” dotyczył 

zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Trzeci wniosek został złożony przez Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku i odnosił się do zadań  

z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz edukacji, oświaty i wychowania. 

Wszystkie trzy wnioski spełniały warunki formalne i merytoryczne. W budżecie zabezpieczono odpowiednie 

środki na ich realizację. W związku z tym Burmistrz Miasta Milanówka  rozpatrzył je pozytywnie. Zawarto 

umowy ze wszystkimi w/w podmiotami  na realizację zadań publicznych zgodnie art.19a ustawy. 

 W trybie pozakonkursowym rozdysponowano kwotę 10 440,00 zł.  

 

Szczegółowe zestawienie zadań publicznych zrealizowanych w trybie pozakonkursowym 

przez organizacje pozarządowe wraz z wysokością przyznanych dotacji w 2012 r. oraz 

określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania przedstawia Załącznik 2 do 

sprawozdania.  
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POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY MIASTA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI  
 

Miasto Milanówek w 2012 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 np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów, sprzętu czy objęcie 

patronatem Burmistrza wydarzenia organizowanego przez sektor pozarządowy.  

W partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Europa i My” Miasto Milanówek zorganizowało spotkanie 

szkoleniowo-konsultacyjne dla organizacji pozarządowych z Milanówka, mające na celu poszerzenie wiedzy 

na temat sporządzania wniosków i rozliczania zadań publicznych. 

W ramach współpracy pozafinansowej konsultowano również z organizacjami projekty uchwał 

prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. W 2012 r. poddano 

konsultacjom 13 projektów uchwał: 

1) projekt uchwały w sprawie: zasad i warunków używania herbu i flagi Miasta Milanówka  

(4 organizacje wyraziły opinię); 

2) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego 

transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji 

miejskiej miasta Milanówka (organizacje nie wyraziły opinii); 

3) projekt uchwały w sprawie: zmiany  uchwały  Nr 379/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 

czerwca 2006 r. w sprawie: określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 

nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów, 

psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Milanówek (2 organizacje wyraziły opinię); 

4) projekt uchwały w sprawie: zmiany  uchwały   Nr 332/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 

września 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji 

przyznanych z budżetu Gminy Milanówek przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, 

szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania  

(2 organizacje wyraziły opinię); 

5)  projekt uchwały w sprawie: podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych 

osób starszych zamieszkujących na terenie Miasta Milanówka (4 organizacje wyraziły opinię); 

6) projekt uchwały w sprawie: nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie Miasta 

Milanówka (organizacje nie wyraziły opinii); 

7) projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości lub spowodowanym 

budową urządzeń infrastruktury technicznej (organizacje nie wyraziły opinii);  

8) projekt 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 2013 (1 organizacja wyraziła opinię);  
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9) projekt uchwały w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (organizacje nie wyraziły opinii); 

10) projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Milanówek (2 organizacje wyraziły opinię);  

11) projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek (1 organizacja 

wyraziła opinię); 

12) projekt uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka 

(1 organizacja wyraziła opinię); 

13) projekt 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 (2 organizacje wyraziły opinię). 

 

 

 

PODSUMOWANIE  

 
Miasto Milanówek realizując cele Programu współpracy w 2012 roku udzielało organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie, zarówno pomocy finansowej, jak również 

wsparcia pozafinansowego.  

Ogłoszono 4 konkursy ofert, w których 9 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe na realizację  

11 zadań publicznych w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, ochrony i promocji zdrowia, 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Rozdysponowano łącznie kwotę 137 000,00 zł.  

Ponadto 2 podmioty uzyskały wsparcie na realizację 3 zadań w trybie pozakonkursowym na łączną 

kwotę 10 440,00 zł 

Organizacje pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych projektów. Z jednej 

strony były to zaangażowanie i kreatywność, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność 

wolontariuszy i członków organizacji, z drugiej zaś wymierne środki finansowe. 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: Bożena Ciesielka 


