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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. 2020 poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Miasta Milanówka w terminie do
31 maja 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 2020” został przyjęty przez Radę Miasta Milanówka
uchwałą nr 143/XIII/19 z dnia 28 listopada 2019 roku.
Niniejszy dokument dotyczy zarówno zlecania zadań publicznych, budowania partnerstwa
w tworzeniu polityk publicznych, jak i tworzenia warunków do społecznej aktywności.
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 dziedzinach zgodnych ze statutową
działalnością tych podmiotów.
1. Współpraca finansowa
Współpraca finansowa z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku polegała na zlecaniu
Organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie grantów w ramach Projektu dotacyjnego
na podstawie art. 15zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn.zm.), w związku z art. 43, art. 47, art. 221 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 z późn. zm.) 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. Projekt dotacyjny
W 2020 roku Burmistrz Miasta Milanówka ogłosił Projekt dotacyjny czyli działanie mające
na celu podjęcie inicjatywy społecznej w dobie zagrożenia koronawirusem, w dążeniu do
przeciwdziałania negatywnym skutkom wywołanym pandemią, po ustaniu sytuacji
kryzysowej. W ramach projektu przewidziano wsparcie finansowe dla organizacji
pozarządowych realizujących przedsięwzięcia spójne z jego celami.
Projekt wraz z regulaminem ogłoszony został Zarządzeniem Nr 96/VIII/2020 Burmistrza
Miasta Milanówka z dnia 29 czerwca 2020 r., nabór ofert trwał do 10 lipca 2020 r.
Celem projektu była pomoc i wsparcie mieszkańców Milanówka, lokalnych społeczności
w zmaganiach z konsekwencjami epidemii, poprzez dofinansowanie lub finansowanie
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inicjatyw organizacji pozarządowych o charakterze pomocowym na rzecz wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym ze spektrum autyzmu oraz związanych
z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Termin realizacji zadania od 15 lipca 2020 roku do 13 października 2020 roku.
Na realizację projektu wpłynęły 3 oferty, złożone przez 3 podmioty: Fundację dla Edukacji
im. Wacława Wdowiaka „STOSPOTKAŃ”, Fundację Kraina Oza oraz Stowarzyszenie
Edukacyjno-Kulturalne „NDM”. W wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania
podpisano 2 umowy na łączną kwotę 10 900,00 zł.
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1.1.1.

Zestawienie zadań publicznych zrealizowanych w 2020 r. w ramach projektu dotacyjnego.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zadań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie projektu dotacyjnego wraz z
wysokością przyznanych dotacji oraz określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania.

Opis zadania

Projekt dotacyjny
• działania o
charakterze
pomocowym na rzecz
wykluczonych i
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym ze
spektrum autyzmu
oraz związanych z
zagospodarowaniem
czasu wolnego dzieci i
młodzieży.
Termin realizacji zadania:
od 15 lipca 2020 r.
do 13 października 2020 r.

Nazwa
Lp.
organizacji

1.

Fundacja dla
Edukacji im.
Wacława
Wdowiaka
„Stospotkań”

Kwota wnioskowana
Kwota otrzymana
Kwota zrealizowana
Kwota wnioskowana 4
900,00 zł
Kwota otrzymana
4 900,00 zł
Kwota zrealizowana
4 900,00 zł
Kwota wnioskowana
6 000,00 zł

2.

Fundacja Kraina
Oza

Kwota otrzymana
6 000,00 zł

Kwota zrealizowana
6 000,00 zł

Określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania
Lato mimo wszystko.
W ramach realizacji zadania zorganizowano 5-dniowe
półkolonie letnie dla grupy 15 dzieci z Milanówka.
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania:
• kwota dotacji: 55,44%
• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł
oraz wkład osobowy (wolontariusze i praca
społeczna członków stowarzyszenia): 44,56%.
Aktywnie 2020
W ramach realizacji zadania zorganizowano zajęcia
rekreacyjno-sportowe dla 2 uczestników z Milanówka, osób
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zajęcia miały
charakter terapeutyczny, edukacyjny, opiekuńczy oraz
sportowo-rekreacyjny.
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania:
• kwota dotacji: 85,65%
• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł)
oraz wkład osobowy (wolontariusze i praca
społeczna członków stowarzyszenia) i rzeczowy:
14,35%.
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1.2. Tryb pozakonkursowy tzw. „Małe granty”
W ramach Programu współpracy w roku 2020 do Burmistrza Miasta Milanówka wpłynęły 4
oferty realizacji zadań publicznych, złożone przez organizacje pozarządowe z własnej
inicjatywy. 3 wnioski 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
kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży zawarto 2 umowy: z Fundacją
dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka „Stospotkań” oraz Stowarzyszeniem Chorągiew
Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca ZHP im. J. Kusocińskiego
Milanówek. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych podpisano 1 umowę z Fundacją Kraina Oza.
Tabela przedstawia łącznie kwoty dotacji przekazane organizacjom pozarządowym na
realizację zadań publicznych z poszczególnych obszarów w trybie pozakonkursowym:

ochrona i promocja zdrowia

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży

przekazana
6 000,00 zł
13 500,00 zł
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1.2.1.

Szczegółowe zestawienie zadań publicznych zrealizowanych w trybie pozakonkursowym w 2020 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.

Kwota wnioskowana
Opis zadania

Lp.

Nazwa
organizacji

Kwota otrzymana

Określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania

Kwota zrealizowana

Zadanie z zakresu ochrony
i promocji zdrowia oraz
działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych.

Kwota wnioskowana
6 000,00 zł

1.

Realizowane:

Fundacja Kraina
Oza

od 14 lutego 2020 r.
do 31 marca 2020 r.

Zadanie z zakresu z
zakresu kolonie i obozy
oraz inne formy

Kwota otrzymana
6 000,00 zł

Fundacja dla
Edukacji im.
Wacława

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 sportoworekreacyjny.
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania:

Kwota zrealizowana
6 000,00 zł

2.

Zima 2020

Kwota wnioskowana
3 500,00 zł

•
•

kwota dotacji: 19,09%,
inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł) oraz
wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna
członków stowarzyszenia) lub rzeczowy: 80,91%.

Półkolonie zimowe 2020
W ramach realizacji zadnia zorganizowano 14-dniowe półkolonie
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wypoczynku dzieci i
młodzieży

Wdowiaka
„Stospotkań”

Kwota otrzymana
3 500,00 zł

Realizowane:
Kwota zrealizowana
3 500,00 zł

od 3 lutego 2020 r.
do 30 kwietnia 2020 r.

zimowe dla 30 dzieci z Milanówka.
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania:
•
•

kwota dotacji: 32,71%,
inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł) oraz
wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna członków
stowarzyszenia) lub rzeczowy: 67,2%.

Harcerska akcja zimowa
Zadanie z zakresu z
zakresu kolonie i obozy
oraz inne formy
wypoczynku dzieci i
młodzieży.
Realizowane:
od 3 lutego 2020 r.
do 29 lutego 2020 r.

3.

Stowarzyszeniem
Chorągiew
Stołeczna
Związku
Harcerstwa
Polskiego
Komenda Hufca
ZHP im. J.
Kusocińskiego
Milanówek

Kwota wnioskowana
10 000,00 zł

Kwota otrzymana
10 000,00 zł

Kwota zrealizowana
10 000,00 zł

W ramach realizacji zadania zorganizowano wypoczynek wyjazd na zimowisko do miejscowości Zakopane - Harenda dla
38 uczestników, mieszkańców Milanówka.
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania:
•
•

kwota dotacji: 24,19%
inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł) oraz
wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna członków
stowarzyszenia) lub rzeczowy: 75,81%.
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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 2020 roku przekazano łącznie kwotę w wysokości 30 400,00 zł, z czego
10 900,00 zł w trybie projektu dotacyjnego, a 19 500,00 zł w trybie pozakonkursowym.
W wyniku rozstrzygnięcia projektu dotacyjnego podpisano łącznie 2 umowy na realizację
zadań publicznych na kwotę 10 900,00 zł. Zrealizowano 2 zadania. Podmioty, które
zrealizowały zadania wykorzystały przyznaną kwotę dotacji w łącznej wysokości 10 900,00 zł.
Podmioty wykorzystały dotację na poziomie 100% przekazanych środków.
W trybie pozakonkursowym rozdysponowano kwotę 19 500,00 zł na realizację 3 zadań
publicznych. Podmioty, które zrealizowały zadania wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej
dotacji w łącznej wysokości 19 500,00 zł. Podmioty realizujące zadania w trybie tzw. małego
grantu wykorzystały dotację na poziomie 100% przekazanych środków.
Tabela przedstawia wykorzystanie dotacji w poszczególnych obszarach i poziom ich wykorzystania.
Zakres zadania

Ochrona i
promocja
zdrowia
Kolonie i obozy
i oraz inne
formy
wypoczynku

Planowana kwota
dotacji (po
zmianach) w 2020
r.
12 000,00

Przekazana
kwota dotacji w
2020 r.

Wykorzystana
kwota dotacji w
2020 r.

%

12 000,00

12 000,00

100%

18 400,00

18 400,00

18 400,00

100%

W 2020 r. podmioty zrealizowały 5 zadań na łączną kwotę 30 400,00 zł., co stanowi 100%
przekazanych z budżetu miasta środków.
2. Pozafinansowe formy współpracy
Miasto Milanówek w 2020 roku wspierało sektor pozarządowy także w formach
pozafinansowych.
2.1. Honorowe Patronaty Burmistrza Miasta Milanówka
W 2020 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 2020 r. to m.in.:
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•
•
•

XIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Starosty” zorganizowany
przez Zespół Szkół nr 2 im. gen. J. Bema,
Charytatywny Bal Przedsiębiorców zorganizowane przez Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Lokalnych,
VIII Przegląd Artystyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym „Jestem bezpieczny”
zorganizowany przez Europejskie Przedszkole Publiczne „Kasperek” w Milanówku.

2.2. Dzierżawa lokali
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 lokali, pomieszczeń i gruntów organizacjom
pozarządowym w 2020 r.

Lp.
1

2

3

4
5

6
7
8

9
10

Nazwa organizacji

Adres

Forma
umowy

Powierzchnia [m2]

Towarzystwo Przyjaciół
Integracyjnych
Społecznych Szkół
Podstawowych
Towarzystwo Przyjaciół
Integracyjnych
Społecznych Szkół
Podstawowych
Stowarzyszenie Koło
Terenowe Nr 10
Społecznego
Towarzystwa
Oświatowego

ul. Wspólna 18

Gruntu
1648

Budynku Lokalu
260

dzierżawa

ul. Spacerowa 3

1547

913,7

dzierżawa

ul. Zbigniewa
Herberta 41

3258

884

dzierżawa

Milanowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Polski Związek
Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Milanówku
Milanowskie
Towarzystwo Letnicze
Liga Ochrony Przyrody,
Oddział w Milanówku
Stowarzyszenie T-Art

Bud „C” UMM,
l. Spacerowa 4
Bud „C” UMM,
ul. Spacerowa 4

12,3

użyczenie

22,0

użyczenie

Bud „C” UMM,
ul. Spacerowa 4
Bud „C” UMM,
ul. Spacerowa 4
Bud „C” UMM,
ul. Spacerowa 4

10,2

użyczenie

30,8

użyczenie

6,9

użyczenie

Ochotnicza Straż
Pożarna w Milanówku
Klub Sportowy MILAN

ul. Warszawska 18

3822

ul. Turczynek

46295
ha

609

użyczenie
użyczenie

10

11

12

Stowarzyszenie
Ogrodów Działkowych
"MALWA"
Fundacja Radośni

ul. Turczynek

29361
ha

ul. Wylot 6

702

Nieodpłatne
użytkowanie
94

użyczenie

2.3. Konsultowanie aktów prawa miejscowego
W ramach współpracy pozafinansowej z organizacjami konsultowano również projekty
uchwał prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji. W 2020 r. poddano konsultacjom 9 projektów uchwał:
1. Konsultacje projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Milanówka;
2. Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z
organizacjami pozarządowymi na rok 2021;
4. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Milanówek w roku szkolnym 2020/2021;
5. Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Miasta Milanówka na
lata 2019–2040;
6. Konsultacje w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Milanówka;
7. Konsultacje w zakresie oferty kulturalnej i edukacyjnej planowanej do realizacji w
Willi Waleria;
8. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w
Gminie Milanówek w roku szkolnym 2019/2020;
9. Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i
wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku.
2.4. 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 2020 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 prowadzonym 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
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swoje kanały komunikacyjne do promowania działań organizacji związanych z ich
działalnością.
2.5. 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
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 2020 r. Rada Seniorów nie
podjęła 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.
2.6. 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.
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2.7. 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.
W 2020 r. stowarzyszenia otrzymały wsparcie od Milanowskie Centrum Kultury
w realizacji poniższych wydarzeń:
•

•

•

•

•

Stowarzyszenie T-art.
o 21 maja Adaptacja bajki pt. ,,Jędrek Jeżyk" autorstwa Małgorzaty
Barańskiej i Andrzeja Filara, w wykonaniu Stowarzyszenia T-ART. Projekt
zrealizowany w ramach akcji ,,Webska Kultur@" Milanowskiego Centrum
Kultury.
o 5 września ”Ogród Balladyny – Narodowe Czytanie 2020” – Festiwal
Otwarte Ogrody, Miejsce: skwer za Pomnikiem Bohaterów (teren zielony)
ul. Kościuszki
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Milanówku
o 5 września „Twórczość uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej KSN
AW w Milanówku.” – Festiwal Otwarte Ogrody - Miejsce: ul. Piasta 30
Fundacja RADOŚNI z Milanówka
o 8 marca „Inspirujące spotkanie dla Kobiet” z okazji Dnia Kobiet – Miejsce:
Stare Kino, ul. Piłsudskiego 33
o 6 września „Inny Skrawek Świata” – Festiwal Otwarte Ogrody – Miejsce:
ulica Wylot 6
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Milanówku
o 5 września II rocznica Klubu Seniora – Festiwal Otwarte Ogrody - Miejsce:
Zielony Dołek, ul. Krótka 10
Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej
o 14 sierpnia - odsłonięcie wystaw plenerowych: wystawy poświęconej
setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz wystawy tematycznej dotyczącej
wyboru koncepcji Ławeczki Marszałka w Milanówku – Miejsce: teren przy
MCKa

Dodatkowo Milanowskie Centrum Kultury podjęło współpracę z NGO z siedzibą spoza
Milanówka, ale działającymi na rzecz mieszkańców naszego miasta:
•

•

•

Fundacja Koncept Kultura
o 13 września - Wirtualny Teatr Historii: Pokazy filmu VR 360° 3D “Wiktoria
1920” – Miejsce: Sala Konferencyjna UM, ul. Spacerowa 4
Stowarzyszeniem Przyjazne Jutro
o 25 października – Luciano D`Abbruzzo: koncert muzyki włoskiej – Miejsce:
Stare Kino, ul. Piłsudskiego 33, koncert transmitowany live
Fundacja Tu Kultura
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o 15 maja ogłoszenie konkursu literacko-plastyczny “WIOSNA W
MILANÓWKU” -wykonanie pracy plastycznej do utworu Jarosława Marka
Rymkiewicza
Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku od lat współpracuje z organizacjami
pozarządowymi organizując wspólnie wydarzenia kulturalne, udostępniając
pomieszczenia biblioteki na działania NGO oraz patronując i wspierając inicjatywy
podejmowane przez milanowskie organizacje pozarządowe.
• Styczeń 2020 r. - udostępnienie sali Lokalnego Centrum Kompetencji do
wykładów organizowanych przez Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.
• 5 września 2020 r. - wspólna organizacja MBP w Milanówku i Stowarzyszenia TArt „Narodowego Czytania” „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Spektakl odbył się
w przestrzeni miejskiej, na terenie zielonym za Pomnikiem Bohaterów.
Inscenizację „Balladyny” przygotowała Iwona Dornarowicz. W przedstawieniu
wzięli udział członkowie stowarzyszenia T-Art, a Miejska Biblioteka Publiczna
zorganizowała wspólne czytanie fragmentów dzieła angażując mieszkańców
miasta oraz prezentując okolicznościową wystawę. Wystawa została pokazana w
plenerze i zostały na niej zaprezentowane archiwalne karty pocztowe
inspirowane "Balladyną", fotografie spektakli oraz rękopisy dramatu. Archiwalia
pochodziły z polskiej biblioteki cyfrowej POLONA.
Spektakl „Balladyna”, wspólne czytanie fragmentów dzieła oraz wystawa zostały
pokazane w ramach XV Festiwalu Otwarte Ogrody w Milanówku.
• Październik 2020 r. - emisja filmu w mediach społecznościowych MBP w
Milanówku autorstwa Szymona Wdowiaka (honorowy członek Milanowskiego
Towarzystwa Letniczego) pod tytułem „Pokochać drzewa” w ramach
Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek 2020. Film został przekazany Miejskiej Bibliotece
Publicznej przez Marię Wdowiak – honorowego członka Milanowskiego
Towarzystwa Letniczego. Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku dokonała
obróbki cyfrowej filmu oraz wykonała napisy do filmu.
Zespół ds. Komunikacji Społecznej w roku 2020 otrzymał wsparcie Związku Harcerstwa
Polskiego - Hufiec Milanówek w organizacji obchodów świąt narodowych. 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 2020 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.
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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 2020 roku działały trzy grupy robocze
(patrz 2.5).
Jednym z celów programu było umożliwienie Organizacjom współdecydowania
o kierunkach rozwoju Miasta. Zmierzono to ilością poddanych pod konsultację istotnych
dla miasta kwestii. W 2020 r. konsultacjom społecznym poddano 9 projektów uchwał
(patrz 2.3).
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 2020 roku w ramach
rozstrzygnięć projektu dotacyjnego podpisano 2 umowy, natomiast w trybie tzw. małego
grantu podpisano 3 umowy.
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 2.7 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 2020 r. organizacje realizujące zadania
publiczne wydatkowały łączną kwotę 30 400,00 zł., co stanowi 100% 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 12 osób. 58,3%
badanych zadeklarowało, że brało udział w wydarzeniach organizowanych przez
organizacje pozarządowe i ponad 57,,1% ankietowanych oceniła jakość wydarzeń bardzo
dobrze lub dobrze. W pytaniu „Jak ocenia Pan(i) wpływ dotychczasowej działalności
organizacji pozarządowych na rozwój miasta Milanówka?” 50% zaznaczyło odpowiedź
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bardzo dobrze lub dobrze. Badanie wykazało, że mieszkańcy najczęściej wybierają
wydarzenia z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Mała liczba respondentów
badania mogła być podyktowana trwającą pandemią koronawirusa Covid-19.
4.

Podsumowanie
Miasto Milanówek realizując cele Programu współpracy w 2020 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.
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, jednak w mniejszym
stopniu niż w latach ubiegłych ze względu na pandemie Covid-19.
Burmistrz Miasta Milanówka
/-/Piotr Remiszewski

Opracowała: Katarzyna Stelmach
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