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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 na rok 2021” został 

przyjęty przez Radę Miasta Milanówka uchwałą nr 293/XXXVII/20 z dnia 30 listopada 2020 r. 

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 2021 roku polegała na zlecaniu 

Organizacjom realizacji zadań publicznych w trybie otwartych konkursów ofert na zasadach 

określonych w ustawie w formie powierzania lub wsparcia wykonywania zadań publicznych 

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. Otwarte konkursy ofert 

W 2021 roku Burmistrz Miasta Milanówka ogłosił 6 konkursów ofert na realizację 6 zadań 

ujętych w rozdz. 5 programu współpracy z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania 

oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i 

sportu, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

działalności na rzecz osób starszych, a także kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i 

dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego i wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 

1.1.1. Pierwszy konkurs  

Konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 68/VIII/2021 Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 29 kwietnia 2021 r., nabór ofert trwał do 21 maja 2021 r. do godz. 15:00. 

Konkurs dotyczył realizacji zadania publicznego - Zadanie I - z zakresu wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży: 
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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 aktywnego zagospodarowania wolnego czasu dla 

dzieci i młodzieży z Milanówka. 

Termin realizacji zadania to okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Na realizację zadania I wpłynęły 2 oferty, złożone przez 2 podmioty: Grodziski Klub 

Szermierczy oraz Milanowskie Towarzystwo Edukacyjne. Komisja Konkursowa 

pozytywnie zaopiniowała 2 oferty. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację 

zadania I podpisano 2 umowy na łączną kwotę 15 450,00 zł. 

1.1.2. Drugi konkurs  

Konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 69/VIII/2021 Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 29 kwietnia 2021 r., nabór ofert trwał do 21 maja 2021 r. do godz. 15:00. 

Konkurs dotyczył realizacji zadania publicznego - Zadanie II - z zakresu kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób 

starszych, który obejmował: 

• 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 to okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 



 

 

5 
 

Na realizację zadania II wpłynęły 3 oferty złożone przez 2 podmioty: Milanowski 

Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Fundację dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka 

STOSPOTKAŃ. Komisja Konkursowa zaopiniowała pozytywnie 3 oferty. W wyniku 

rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania II podpisano 3 umowy na łączną kwotę 

10 000,00 zł. 

1.1.3. Trzeci konkurs 

Konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 70/VIII/2021 Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 29 kwietnia 2021 r., nabór ofert trwał do 21 maja 2021 r. do godz. 15:00. 

Konkurs dotyczył realizacji zadania publicznego - Zadanie III - z zakresu edukacji, 

oświaty i szerzenia wiedzy wśród dzieci i młodzieży, w tym: 

• organizacja zajęć warsztatowo-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z 

Milanówka. 

Termin realizacji zadania to okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.  

Na realizację zadania III nie wpłynęły oferty. 

1.1.4. Czwarty konkurs 

Konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 71/VIII/2021 Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 29 kwietnia 2021 r., nabór ofert trwał do 21 maja 2021 r. do godz. 15:00. 

Konkurs dotyczył realizacji zadania publicznego - Zadanie IV - z zakresu ochrony i 

promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym: 

• 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 to okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Na realizację zadania IV wpłynęła 1 oferta złożona przez Stowarzyszenie 04-O. Komisja 

Konkursowa zaopiniowała ofertę pozytywnie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na 

realizację zadania IV podpisano 1 umowę na kwotę 4 000,00 zł. 

1.1.5. Piąty konkurs 
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Konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 72/VIII/2021 Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 29 kwietnia 2021 r., nabór ofert trwał do 21 maja 2021 r. do godz. 15:00. 

Konkurs dotyczył realizacji zadania publicznego - Zadanie V - z zakresu ekologii i 

ochrony środowiska, w tym: 

• wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców Milanówka, 

• wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa przyrodniczego. 

Termin realizacji zadania to okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Na realizację zadania V nie wpłynęły oferty.  

1.1.6. Szósty konkurs 

Konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 73/VIII/2021 Burmistrza Miasta Milanówka 

z dnia 29 kwietnia 2021 r., nabór ofert trwał do 21 maja 2021 r. do godz. 15:00. 

Konkurs dotyczył realizacji zadania publicznego - Zadanie VI - z zakresu wypoczynku 

letniego dzieci i młodzieży, w tym: 

• 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, 

• organizacja kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla dzieci  

Termin realizacji zadania to okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

Na realizację zadania VI wpłynęła 1 oferta złożona przez Chorągiew stołeczną ZHP – 

Hufiec Milanówek. Komisja Konkursowa zaopiniowała ofertę pozytywnie. W wyniku 

rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania VI podpisano umowę na kwotę  

25 200,00 zł. 
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1.1.7. Zestawienie zadań publicznych zrealizowanych w 2021 r. w ramach otwartych konkursów ofert. 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie zadań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie otwartych konkursów ofert 

wraz z wysokością przyznanych dotacji oraz określeniem skali działań zrealizowanych w ramach zadania.  

Opis zadania Lp. 
Nazwa 
organizacji 

Kwota wnioskowana  

Określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania Kwota otrzymana  

Kwota zrealizowana  

Zadanie I 
z zakresu wspierania  
i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu oraz 
wypoczynku dzieci i 
młodzieży, obejmujące: 

• 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 

1. 
Grodziski Klub 
Szermierczy 

Kwota wnioskowana  
12 000,00 zł 

Szermierka. 
W ramach realizacji zadania zorganizowano treningi dla 15 
dzieci z Milanówka, które odbywały się dwa razy w tygodniu 
po 1 h, dla dzieci początkujących i dwa razy w tygodniu po 2 
h dla zaawansowanych. Uczestniczono również w zawodach 
szermierczych. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania: 

• kwota dotacji: 42,10%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł 
oraz wkład osobowy (wolontariusze i praca 
społeczna członków stowarzyszenia): 57,90%. 

Kwota otrzymana  
8 000,00 zł 

Kwota zrealizowana  
8 000,00 zł 

2. 
Milanowskie 

Towarzystwo 
Kwota wnioskowana  
7 450,00 zł 

Zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży z Milanówka 
W ramach realizacji zadania zorganizowano zawody 
sportowe: „Czwartki lekkoatletyczne”, Mikołajkowy Konkurs 
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rekreacyjnych imprez 
okazjonalnych na 
terenie Miasta, 

• wspieranie różnych 
form aktywnego 
zagospodarowania 
wolnego czasu dla 
dzieci i młodzieży  
z Milanówka 

 
Termin realizacji zadania:  
od 1 czerwca 2021 r.  
do 31 grudnia 2021 r. 

Edukacyjne 

Kwota otrzymana 
7 450,00 zł 

Skoku Wzwyż i Milanowską Ligę Biegów przełajowych. 
Uczestniczono również w zawodach sportowo – 
rekreacyjnych.  
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania: 

• kwota dotacji: 55,03% 

• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł) 
oraz wkład osobowy (wolontariusze i praca 
społeczna członków stowarzyszenia) i rzeczowy: 
44,97%. 

Kwota zrealizowana 
5 053,04 zł 

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 

1. 
Milanowski 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Kwota wnioskowana  
9 200,00 zł 

Edukacja kulturalna, historyczna i aktywizacja 
intelektualna i społeczna Seniorów. 
W ramach realizacji zadania zorganizowano wyjazdy, 
wykłady i spotkania okolicznościowe, w których 
uczestniczyło 50 seniorów z Milanówka. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania: 

• kwota dotacji: 51,85%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł 
oraz wkład osobowy (wolontariusze i praca 
społeczna członków stowarzyszenia): 48,15%. Kwota otrzymana  

7 000,00 zł 
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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 

Kwota zrealizowana  
7 000,00 zł 

2. 

Fundacja dla 

Edukacji im. 

Wacława 

Wdowiaka 

„Stospotkań” 

Kwota wnioskowana  
3 800,00 zł 

Mieszkańcy Miasta – Audio #1. 
W ramach realizacji zadania wydano 100 szt. płyt CD z 
nagraniem audiobooka – Władysława Cholińskiego.  
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania: 

• kwota dotacji: 80,00%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł 
oraz wkład osobowy (wolontariusze i praca 
społeczna członków stowarzyszenia): 20,00%. Kwota otrzymana  

2 000,00 zł 

Kwota zrealizowana  
2 000,00 zł 

3. 

Fundacja dla 

Edukacji im. 

Wacława 

Wdowiaka 

Kwota wnioskowana  
1 460,00 zł 

Galeria uliczna – mieszkańcy Miasta, #2 Henryk 
Kończykowski 
W ramach realizacji zadania wykonano galerię uliczną 
upamiętniającą Pana Henryka Kończykowskiego  
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tradycję, historię i 
dziedzictwo 
kulturowe w 
Milanówku, 

• organizacja wydarzeń 
upowszechniających, 
zrzeszających oraz 
promujących wyroby 
lokalnych artystów, 
rzemieślników i 
rękodzielników. 

Termin realizacji zadania:  
od 1 czerwca 2021 r.  
do 31 grudnia 2021 r. 

„Stospotkań” 

Kwota otrzymana  
1 000,00 zł 

Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania: 

• kwota dotacji: 50,00%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł 
oraz wkład osobowy (wolontariusze i praca 
społeczna członków stowarzyszenia): 50,00%. 

Kwota zrealizowana  
1 000,00 zł 

Zadanie IV 
z zakresu ochrony i 
promocji zdrowia oraz 
działalności na rzecz osób 
niepełnosprawnych, 
obejmujące: 

• działania z zakresu 
profilaktyki i ochrony 
zdrowia, 

• działania edukacyjne z 
zakresu pierwszej 
pomocy 
przedlekarskiej, 

• wsparcie organizacji 
prowadzących ośrodki 
wsparcia, 

1. 
Stowarzyszenie 
04-O 

Kwota wnioskowana  
4 000,00 zł 

Kultura zapobiega wykluczaniu. 
W ramach realizacji zadania zorganizowano wyjazd na 
spektakl teatralny dla 40 osób dotkniętych 
niepełnosprawnością. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania: 

• kwota dotacji: 57,56%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł 
oraz wkład osobowy (wolontariusze i praca 
społeczna członków stowarzyszenia): 42,44%. 

Kwota otrzymana  
4 000,00 zł 

Kwota zrealizowana  
4 000,00 zł 
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• działania wspierające 
usamodzielnienie się i 
integrację osób 
niepełnosprawnych, 

• działania dążące do 
zapobiegania 
wykluczeniu 
społecznemu osób 
niepełnosprawnych. 

 
Termin realizacji zadania:  
od 1 czerwca 2021 r.  
do 31 grudnia 2021 r. 

Zadanie VI 
z zakresu wypoczynku 
letniego dzieci i młodzieży, 
w tym: 

• 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 

1. 

Chorągiew 
stołeczna ZHP – 
Hufiec 
Milanówek 

Kwota wnioskowana  
25 200,00 zł 

Harcerska akcja letnia. 
W ramach realizacji zadania zorganizowano obóz harcerski i 
kolonię zuchową dla 62 osób. W trakcie wyjazdu odbył się 
spływ kajakowy, wycieczka do parku linowego oraz 
wodnego. 
Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania: 

• kwota dotacji: 42,00%  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł 
oraz wkład osobowy (wolontariusze i praca 
społeczna członków stowarzyszenia): 58,00%. 

Kwota otrzymana  
25 200,00 zł 

Kwota zrealizowana  
25 200,00 zł 
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integracji, 

• organizacja kolonii, 
obozów oraz innych 
form wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży. 

 
Termin realizacji zadania:  
od 1 czerwca 2021 r.  
do 31 grudnia 2021 r. 
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1.2. Tryb pozakonkursowy tzw. „Małe granty” 

W ramach Programu współpracy w roku 2021 do Burmistrza Miasta Milanówka wpłynęły 2 
oferty realizacji zadań publicznych, złożone przez organizacje pozarządowe z własnej 
inicjatywy. Obie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, zostały opublikowane 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 
ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych zawarto 
umowę z Fundacją Kraina Oza, natomiast na zadanie z zakresu kolonie i obozy oraz inne 
formy wypoczynku dzieci i młodzieży podpisano umowę z Fundacją Joanny Radziwiłł 
Opiekuńcze Skrzydła. 

Tabela przedstawia łącznie kwoty dotacji przekazane organizacjom pozarządowym na 
realizację zadań publicznych z poszczególnych obszarów w trybie pozakonkursowym: 

 przekazana 

Ochrona i promocja zdrowia 6 000,00 zł 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży 4 800,00 zł 
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1.2.1. Szczegółowe zestawienie zadań publicznych zrealizowanych w trybie pozakonkursowym w 2021 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. 

Opis zadania Lp. 
Nazwa 

organizacji 

Kwota wnioskowana  

Określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania Kwota otrzymana  

Kwota zrealizowana  

Zadanie z zakresu ochrony 

i promocji zdrowia oraz 

działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

Realizowane: 

od 25 maja 2021 r.  

do 17 sierpnia 2021 r. 

1. 
Fundacja Kraina 

Oza 

Kwota wnioskowana 

6 000,00 zł 

Aktywnie 2021 

W ramach realizacji zadania zorganizowano indywidualne 

wyjazdy treningowe/rekreacyjne dla dwóch osób z zaburzeniami 

ze spektrum autyzmu.  

Zajęcia miały charakter terapeutyczny, edukacyjny, opiekuńczy 

oraz sportowo-rekreacyjny. 

Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania: 

• kwota dotacji: 75,00%,  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł) oraz 

wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna 

członków stowarzyszenia) lub rzeczowy: 25,00%. 

Kwota otrzymana 

6 000,00 zł 

Kwota zrealizowana 

6 000,00 zł 

Zadanie z zakresu z 

zakresu kolonie i obozy 

oraz inne formy 

2. 
Fundacja Joanny 

Radziwiłł 

Opiekuńcze 

Kwota wnioskowana 

4 800,00 zł 

Rekreacja dzieci w dziennym domu wsparcia 

W ramach realizacji zadnia zorganizowano zajęcia dla 12 dzieci 
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wypoczynku dzieci  

i młodzieży 

Realizowane: 

od 10 listopada 2021 r.  

do 30 grudnia 2021 r. 

Skrzydła Kwota otrzymana 

4 800,00 zł 

pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

ekonomicznej i społecznej. Oprócz zajęć w domu przy ul. 

Sosnowej 1 c, dzieci uczestniczyły również w wycieczkach i 

warsztatach edukacyjnych. 

Udział źródeł finansowania w całkowitych kosztach zadania: 

• kwota dotacji: 47,55%,  

• inne środki finansowe (własne oraz z innych źródeł) oraz 

wkład osobowy (wolontariusze i praca społeczna członków 

stowarzyszenia) lub rzeczowy: 52,45%. 

Kwota zrealizowana 

4 746,34 zł 
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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 2021 roku przekazano łącznie kwotę w wysokości 65 450,00 zł, z czego  

54 650,00 zł w trybie otwartych konkursów ofert, a 10 800,00 zł w trybie pozakonkursowym. 

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert podpisano łącznie 7 umów na 

realizację zadań publicznych na kwotę 54 650,00 zł. Zrealizowano 7 zadań. Podmioty, które 

zrealizowały zadania wykorzystały przyznaną kwotę dotacji w łącznej wysokości 52 253,04 zł. 

Podmioty wykorzystały dotację na poziomie 95,61 % przekazanych środków. 

W trybie pozakonkursowym rozdysponowano kwotę 10 800,00 zł na realizację 2 zadań 

publicznych. Podmioty, które zrealizowały zadania wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej 

dotacji w łącznej wysokości 10 746,34 zł. Podmioty realizujące zadania w trybie tzw. małego 

grantu wykorzystały dotację na poziomie 99,50 % przekazanych środków. 

Tabela przedstawia wykorzystanie dotacji w poszczególnych obszarach i poziom ich 

wykorzystania. 

Zakres zadania 

Planowana kwota 
dotacji (po 
zmianach) w 2021 
r. 

Przekazana 
kwota dotacji  
w 2021 r. 

Wykorzystana 
kwota dotacji  
w 2021 r. 

% 

Wolny czas 
dzieci i 
młodzieży 
(dysfunkcja) 

15 000,00 15 000,00 15 000,00 100% 

Ochrona i 
promocja 
zdrowia 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 100% 

Kolonie i 
obozy i oraz 
inne formy 
wypoczynku  

15 000,00 15 000,00 14 946,34 99,64% 

Kultura i 
ochrona 
dziedzictwa 
narodowego 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 100% 

Kultura 
fizyczna 

15 450,00 15 450,00 13 053,04 84,49% 

W 2021 r. podmioty zrealizowały 9 zadań na łączną kwotę 62 999,38 zł, co stanowi 96,26 % 

przekazanych z budżetu miasta środków. 
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2. Pozafinansowe formy współpracy 

Miasto Milanówek w 2021 roku wspierało sektor pozarządowy także w formach 

pozafinansowych.  

2.1. Honorowe Patronaty Burmistrza Miasta Milanówka 

W 2021 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 2021 r. to m.in.:  

• III Gala Aktywności Lokalnej – Żurawie Powiatu Grodziskiego, organizowana przez 

Stowarzyszenie Europa i MY, 

• Konkurs wokalny „Zima w Milanówku”, organizowany przez Przedszkole Nr 1 

„Pod dębowym listkiem”, 

• XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro Starosty” zorganizowany 

przez Zespół Szkół nr 2 im. gen. J. Bema, 

• Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Trójmiasta Ogrodów, 

zorganizowany przez Dance Creation Studio. 

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 2021 r. 

Lp. Nazwa organizacji Adres 
Powierzchnia [m2] 

Forma 
umowy 

Gruntu Budynku Lokalu  

1 Towarzystwo 
Przyjaciół 
Integracyjnych 
Społecznych Szkół 
Podstawowych 

ul. Wspólna 18 1648 260   dzierżawa 

2 Towarzystwo 
Przyjaciół 
Integracyjnych 
Społecznych Szkół 
Podstawowych 

ul. Spacerowa 3 1547 913,7   dzierżawa 
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3 Stowarzyszenie Koło 
Terenowe Nr 10 
Społecznego 
Towarzystwa 
Oświatowego 

ul. Zbigniewa 
Herberta 41 

3258 884   dzierżawa 

4 Milanowski 
Uniwersytet 
Trzeciego Wieku 

Bud „C” UMM, 
l. Spacerowa 4 

    12,3 użyczenie 

5 Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów w 
Milanówku 

Bud „C” UMM, 
ul. Spacerowa 4 

    22,0 użyczenie 

6 Milanowskie 
Towarzystwo 
Letnicze 

Bud „C” UMM, 
ul. Spacerowa 4 

    10,2 użyczenie 

7 Liga Ochrony 
Przyrody, Oddział w 
Milanówku 

Bud „C” UMM, 
ul. Spacerowa 4 

    30,8 użyczenie 

8 Stowarzyszenie T-Art Bud „C” UMM, 
ul. Spacerowa 4 

    6,9 użyczenie 

9 Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Milanówku 

ul. Warszawska 
18 

3822 609   użyczenie 

10 Klub Sportowy 
MILAN 

ul. Turczynek 46295 
ha 

    użyczenie 

11 Stowarzyszenie 
Ogrodów 
Działkowych 
"MALWA" 

ul. Turczynek 29361 
ha 

    Nieodpłatne 
użytkowanie 

12 Fundacja Radośni ul. Wylot 6 702 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 2021 r. poddano konsultacjom 8 projektów uchwał: 

1. Konsultacje projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta 

Milanówka na lata 2022–2025;  

2. Konsultacje projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2022;  

3. Konsultacje projektu uchwały w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt  

i wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku w Milanówku; 
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4. Konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego 

zasady udzielania dotacji celowych na sfinansowanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w Milanówku, 

wpisanym do rejestru zabytków lub Gminnej Ewidencji Zabytków;  

5. Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: Programu usług 

społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021–2023;  

6. Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa  

w Gminie Milanówek w roku szkolnym 2021/2022;  

7. Konsultacje projektu uchwały w sprawie: utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta 

Milanówka;  

8. Konsultacje projektu uchwały w sprawie: określenia zasad przeprowadzenia Budżetu 

Obywatelskiego 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 2021 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 swoje kanały komunikacyjne do promowania działań organizacji 

związanych z ich działalnością. 

2.5. Zespoły doradczo – opiniujące 

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 2021 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 2021 w Milanówku – kampania 1% 

Milanówek po raz kolejny przystąpił do projektu „Wspieraj lokalnie” organizowanego 

przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych (IWOP), który łączy promocję 

http://www.milanowek.pl/
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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. 

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 2021 r. stowarzyszenia otrzymały wsparcie od Milanowskie Centrum Kultury  

w realizacji poniższych wydarzeń:  

• Hufiec ZHP Milanówek 

o 31 stycznia „Milanówek gra dla WOŚP” koncerty, warsztaty, licytacje 

online 

• Fundacja Musszelka 

o 20 marca wykład on-line dra Piotra Jelenia pt. „Oddychanie w warunkach 

ekstremalnych” 

o 2 sierpnia wykład dla dorosłych “Na początku świata było drzewo” 

o 3 sierpnia wykład dla dorosłych “Drzewa i ludzie we wzajemnych relacjach” 

prof. Iny Shved 

o 4 sierpnia Spacer performatywny “O świętych drzewach w mitologii 

słowiańskiej” z prof. Iną Shved 

o 8 – 10 października „Drzewa cenniejsze niż złoto” spotkania z Georgianę 

Keable, angielską opowiadaczką z Norwegii. 

• Fundacja Radości 

o 27 czerwca wydarzenie „Piknik z krówką” 

• Stowarzyszenie T-Art. 

o 18 grudnia spektakl w ramach „Świątecznego spotkania” 
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W ramach XVI Festiwalu Otwarte Ogrody współpracowaliśmy z następującymi 

organizacjami przy tworzeniu i przeprowadzaniu punktów programu: Stowarzyszenie T-

Art, Hufiec ZHP Milanówek, Warsztaty Terapii Zajęciowej KSNAW w Milanówku, 

Stowarzyszenie Klub Miłośników WKD/EKD, Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska, Polski 

Komitet Pomocy Społecznej oraz Fundacją Musszelka. 

Dodatkowo Milanowskie Centrum Kultury podjęło współpracę z NGO z siedzibą spoza 

Milanówka, ale działającymi na rzecz mieszkańców naszego miasta. W dniu 17 

października odbył się spacer szlakiem milanowskiej historii jedwabiu wraz z członkami 

Towarzystwa Walki z Kalectwem. Milanowskie Centrum Kultury włączyło się również do 

akcji „Listy dla Ziemi” organizowanej przez Fundację Ekologiczną Arka z Bielska-Białej. 

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku od lat współpracuje z organizacjami 

pozarządowymi organizując wspólnie wydarzenia kulturalne, udostępniając 

pomieszczenia biblioteki na działania NGO oraz wspierając merytoryczni i technicznie 

inicjatywy podejmowane przez milanowskie organizacje pozarządowe. 

W 2021 r. stowarzyszenia otrzymały wsparcie od Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Milanówku w realizacji poniższych wydarzeń: 

• Stowarzyszenia T-Art.: 

o 4 września 2021 - spektakl w ramach Narodowego Czytania według prozy 

Gabrieli Zapolskiej odbył się przestrzeni miejskiej na terenie zielonym za 

Pomnikiem Bohaterów. Inscenizacji towarzyszyły „żywe obrazy” wykonane 

przez aktorów ze stowarzyszenia T-Art. Mieszkańcy miasta oraz 

bibliotekarze czytali fragmenty prozy Zapolskiej. Koordynacją projektu 

oraz nagłośnieniem i wsparciem merytorycznym zajęła się Miejska 

Biblioteka Publiczna. 

• Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku: 

o bieżąca pomoc techniczna i merytoryczna w realizacji stałych wykładów. 

• Fundacja dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka: 

o 5 listopada 2021 - spotkanie autorskie wokół płyty „Mieszkańcy 

Milanówka vol. 1 – Władysław Choliński”. Audiobook  

z historią jaką pozostawił po sobie Władysław Choliński nagrał Pan Marek 

Żerański reprezentujący stowarzyszenie „Fundacja dla edukacji im. 

Wacława Wdowiaka”. Podczas spotkania ważnymi wątkami historycznymi 

dzielili się z publicznością Pan Marek Choliński, Burmistrz Milanówka – Pan 

Piotr Remiszewski, Pani Agnieszka Kuczera, Pani Barbara Kaszycka oraz 

Pan Włodzimierz Starościak. Audiobook dokumentuje historię Powstania 

Warszawskiego i ewakuację ludności. Wspomnienia zawarte na krążku 

bardzo ściśle splatają się z historią Milanówka. Władysław Choliński 

mieszkał w naszym mieście i był budowniczym wysadzonego magazynu 

broni w Lasku Pondra. Płyta jest pierwszą z serii.  
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Zespół ds. Komunikacji Społecznej w roku 2021 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 na rok 

2021 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. 

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 2021 roku działały dwie 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 2021 r. konsultacjom społecznym poddano 8 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 2021 roku w ramach 

rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert podpisano 7 umów, natomiast w trybie tzw. 

małego grantu podpisano 2 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% 
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przekazanych z budżetu miasta środków. W 2021 r. organizacje realizujące zadania 

publiczne wydatkowały łączną kwotę 62 999,38 zł, co stanowi 96,26 % 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 37 osób. 78,8 % 

badanych zadeklarowało, że brało udział w wydarzeniach organizowanych przez 

organizacje pozarządowe i 78,9% ankietowanych oceniła jakość wydarzeń bardzo dobrze 

lub dobrze. W pytaniu „Jak ocenia Pan(i) wpływ dotychczasowej działalności organizacji 

pozarządowych na rozwój miasta Milanówka?” 51,1 % zaznaczyło odpowiedź bardzo 

dobrze lub dobrze. Badanie wykazało, że mieszkańcy najczęściej wybierają wydarzenia  

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

4. Podsumowanie 

Miasto Milanówek realizując cele Programu współpracy w 2021 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 
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