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 2013
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 § 9 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 2013” 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 2013” przyjęty został przez Radę Miasta Milanówka uchwałą
nr 233/XXII/12 z dnia 29 listopada 2012 roku.
Współdziałanie Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. obejmowało
współpracę o charakterze finansowym i pozafinansowym. Współpraca finansowa polegała
na zlecaniu realizacji zadań i udzielaniu dotacji organizacjom pozarządowym poprzez wsparcie,
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 2013 roku przekazano łącznie kwotę w wysokości 172 700,00 zł, z czego 163 000,00
zł w trybie otwartych konkursów ofert, a 9 700,00 zł w trybie pozakonkursowym.

Otwarte konkursy ofert
Na 2013 rok Burmistrz Miasta Milanówka ogłosił 3 konkursy ofert na realizację zadań
ujętych w § 7 Programu współpracy.
1. Pierwszy konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 164/VI/2012 Burmistrza Miasta
Milanówka z dnia 11.12.2012 r., nabór ofert trwał do 02.01.2013 r. Konkurs dotyczył realizacji
zadań publicznych:
1) Zadanie I z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz
działalności na rzecz osób starszych:
 upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, w tym
prowadzenie działalności aktywizującej mieszkańców, poprzez organizowanie imprez
okolicznościowych, konkursów, rajdów i gier miejskich, jak również festiwali, spektakli
teatralnych i warsztatów artystycznych mających na celu rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
 wspieranie działań na rzecz ochrony tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego Miasta
oraz rozwoju świadomości narodowej,
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 przygotowywanie publikacji książkowych o tematyce lokalnej, służących budowaniu
lokalnej tożsamości,
 edukacja na rzecz ochrony zabytków i zachowania zabytkowego charakteru Miasta oraz
Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów,
 edukacja na rzecz poprawy ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni publicznej,
 wsparcie organizacji zrzeszających osoby starsze,
 wsparcie wszelkich form aktywizacji intelektualnych i społecznych,
 wsparcie działań rozwijających więzi międzypokoleniowe;
Termin realizacji zadania: okres od 7 stycznia 2013 r. do 15 grudnia 2013 r.
2) Zadanie II z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży:
 wspieranie różnych form wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin
dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych,
 wspieranie różnych form zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
z Milanówka;
Termin realizacji zadania: okres od 21 stycznia 2013 r. do 15 lutego 2013 r.
3) Zadanie III z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:
 prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności
dla dzieci i młodzieży,
 wspieranie różnych form pomocy dla osób uzależnionych i ich rodzin;
Termin realizacji zadania: okres od 7 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.
Na realizację zadania I wpłynęło 9 ofert złożonych przez 5 podmiotów: Milanowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku, Fundację im. Zygmunta Noskowskiego, Stowarzyszenie Razem dla Milanówka
(2 oferty), Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska, Stowarzyszenie T-Art. oraz Mazowieckie Centrum
Zapobiegania Konfliktom – MAZOVIA (3 oferty).
Komisja Konkursowa pozytywnie zaopiniowała 6 ofert. Oferty złożone przez Mazowieckie
Centrum Zapobiegania Konfliktom – MAZOVIA nie spełniały wymogów formalnych - zakres
zadania określonego w ofercie nie wpisywał się w zakres zadania określonego w ogłoszeniu
o konkursie. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania I podpisano 5 umów.
Na realizację zadania II wpłynęły 2 oferty złożone przez 2 podmioty: Chorągiew Stołeczną
Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Milanówek oraz Fundację Toto Animo.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania II podpisano 2 umowy.
Na realizację zadania III wpłynęła 1 oferta złożona przez Mazowieckie Centrum Zapobiegania
Konfliktom – MAZOVIA. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano umowę z oferentem
na realizację zadania.
2. Drugi konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 61/VI/2013 Burmistrza Miasta Milanówka
z dnia 07.05.2013 r., nabór trwał do 03.06.2013 r. Konkurs dotyczył realizacji zadań publicznych:
1) Zadanie IV z zakresu: wypoczynku dzieci i młodzieży:
 wspieranie różnych form wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży, w tym
z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych,
 wspieranie różnych form zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
z Milanówka,
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Termin realizacji zadania: okres od 20 czerwca 2013 r. do 1 września 2013 r.
2) Zadanie V z zakresu: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
 wspieranie organizacji prowadzących ośrodki wsparcia,
 wspieranie usamodzielniania się i integracji osób niepełnosprawnych,
 wspieranie działań dążących do zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych;
Termin realizacji zadania: okres od 20 czerwca 2013 r. do 15 listopada 2013 r.
Na realizację zadania IV wpłynęły 4 oferty złożone przez 4 podmioty: Stowarzyszenie Parafiada,
Polski Związek Krajoznawczy, Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jadwigi Śląskiej w Milanówku
oraz Chorągiew Stołeczną Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Milanówek.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania IV podpisano 4 umowy.
Na realizację zadania V wpłynęły 3 oferty złożone przez 3 podmioty: Polski Związek
Niewidomych Okręg Mazowiecki, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji
Warszawskiej oraz Fundację Toto Animo. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na realizację
zadania V podpisano 3 umowy.
3. Trzeci konkurs ogłoszony został Zarządzeniem Nr 103/VI/2013 Burmistrza Miasta Milanówka
z dnia 12.07.2013 r., nabór trwał do 02.08.2013 r. Konkurs dotyczył zadania publicznego:
Zadanie VI z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz
wypoczynku dzieci i młodzieży:
 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 zagospodarowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży
z Milanówka.
Termin realizacji zadania: okres od 10 sierpnia 2013 r. do 10 października 2013 r.
Na konkurs wpłynęły 2 oferty: Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej oraz
Klub Sportowy HARDONBMX TEAM Polski. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano
2 umowy.
Reasumując, w wyniku rozstrzygnięć trzech konkursów podpisano łącznie 17 umów
na realizację zadań publicznych na kwotę 163 000,00 zł. Zostało zrealizowanych 16 zadań.
Podmioty, które zrealizowały zadania wykorzystały przyznaną kwotę udzielonej dotacji w łącznej
wysokości 158 826,70
zł. Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej
nie zrealizowało zadania. Trwa postępowanie o zwrot dotacji od podmiotu.
Szczegółowe zestawienie zadań publicznych zrealizowanych w 2013 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.

-3-

Tryb pozakonkursowy
W ramach Programu współpracy w ubiegłym roku do Burmistrza Miasta Milanówka
wpłynęły dwie oferty realizacji zadań publicznych, złożone przez organizacje pozarządowe
z własnej inicjatywy.
Pierwszy wniosek złożyło Mazowieckie Centrum Zapobiegania Konfliktom – MAZOVIA
i dotyczył on zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży. Drugi wniosek jaki wpłynął w
trybie pozakonkursowym złożony został przez Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku i odnosił
się do zadań z zakresu działalności na rzecz osób starszych oraz edukacji, oświaty i wychowania.
Wnioski, 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 obu przypadkach nie wpłynęły żadne uwagi. Obie oferty
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 z w/w podmiotami na realizację zadań publicznych zgodnie art.19a ustawy.
W trybie pozakonkursowym rozdysponowano kwotę 9 700,00 zł.
Szczegółowe zestawienie zadań publicznych zrealizowanych w trybie pozakonkursowym przez
organizacje pozarządowe wraz z wysokością przyznanych dotacji w 2013 r. oraz określenie
skali działań zrealizowanych w ramach zadania przedstawia Załącznik 2 do sprawozdania.

POZOSTAŁE

FORMY WSPÓŁPRACY MIASTA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Miasto Milanówek w 2013 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 Miasta Milanówka wydarzeń organizowanych
przez sektor pozarządowy.
Również w 2013 r. Gmina Milanówek uczestniczyła w projekcie Towarzystwa Wspierania
Inicjatyw Społecznych „Obiektyw” 3 filary – model współpracy międzysektorowej, w ramach
którego Miasto informowało na swoich stronach o projekcie, przekazywało niezbędne informacje,
a pracownicy Urzędu Miasta reprezentowali sektor administracji publicznej w przeprowadzanych
warsztatach
11 października 2013 r. Urząd Miasta Milanówka zorganizował spotkanie szkoleniowokonsultacyjne dla organizacji pozarządowych z Milanówka, mające na celu poszerzenie wiedzy
na temat wypełniania ofert na realizację zadań publicznych.
W ramach współpracy pozafinansowej konsultowano również z organizacjami projekty
uchwał prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
W 2013 r. poddano konsultacjom 14 projektów uchwał:
1) projekt uchwały w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego tryb udzielania i rozliczania
dotacji dla publicznych jednostek oświatowych, prowadzonych przez osoby prawne inne niż
jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz dla niepublicznych jednostek
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2)

3)

4)

5)

oświatowych oraz zakres i tryb kontroli prawidłowości ich wykorzystania (1 organizacja
wyraziła opinię);
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);
projekt uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości
na terenie gminy Milanówek (organizacje nie wyraziły opinii);
projekt uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy
Milanówek (2 organizacje wyraziły opinię);
projekt uchwały zmieniającej uchwałę 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 odpadam (1 organizacja wyraziła opinię);

6) projekt uchwały w sprawie: określenia zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów
sportowych oraz nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia we współzawodnictwie
sportowym (2 organizacje wyraziły opinię);
7) projekt uchwały w sprawie: zniesienia użytku ekologicznego o nazwie „Łęgi Na Skraju”.
(11 organizacji wyraziło opinię);
8) projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 67/VIII/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie
ustanowienia Nagrody i Stypendium Burmistrza Miasta Milanówka za wybitne osiągnięcia
edukacyjne lub artystyczne oraz określenia zasad ich przyznawania (organizacje nie wyraziły
opinii);
9) projekt uchwały w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Miasto Milanówek (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 (1 organizacja wyraziła opinię);
11) projekt uchwały w sprawie: przyjęcia programu działań wspierających warunki życiowe
rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Miasta Milanówka (3 organizacje wyraziły
opinię);
12) projekt uchwały w sprawie: wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla
podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, zatrudniających dziennych opiekunów
na terenie Miasta Milanówka (organizacje nie wyraziły opinii);
13) projekt uchwały w sprawie: Statutu Miasta Milanówka (3 organizacje wyraziły opinię);

14) 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 2014 (1 organizacja
wyraziła opinię)

PODSUMOWANIE
Miasto Milanówek realizując cele Programu współpracy w 2013 roku udzielało
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie, zarówno pomocy
finansowej, jak również wsparcia pozafinansowego.
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Wykres: Wydatki Miasta Milanówka w 2013 r. na dotacje dla organizacji
pozarządowych wynikające z Programu współpracy (wg rodzaju)
47 700,00 zł
28%
12 000,00 zł
7%

85 000,00 zł
49%
28 000,00 zł
16%

Dofinansowanie do różnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z Milanówka wychowujących się
w rodzinach dysfunkcyjnych
Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci i młodzieży z Milanówka poprzez organizację imprez integracyjnych, w
tym kolonii, obozów wypoczynkowych i sportowych
Dofinansowanie w zakresie opieki i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym z Milanówka
Upowszechnianie kultury, oraz edukacji dorosłych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Milanówka.

Ogłoszono 3 konkursy ofert, w których 15 podmiotów otrzymało wsparcie finansowe
na realizację 17 zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych, wypoczynku dzieci i młodzieży,
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności na rzecz osób
niepełnosprawnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Rozdysponowano
łącznie kwotę 163 000,00 zł.
Ponadto 2 podmioty uzyskały wsparcie na realizację 2 zadań w trybie pozakonkursowym
na łączną kwotę 9 700,00 zł.
Organizacje pozarządowe podczas realizacji poszczególnych projektów wykazują się bardzo
dużym zaangażowaniem i kreatywnością, a także wkładem pozafinansowym - aktywnością
wolontariuszy i członków organizacji, jak i wymiernymi środkami finansowymi. 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, Monika Samoraj
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