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Mińsk Mazowiecki, 9 marca 2018 roku 

PK.0002.4.2018 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO W ROKU 2017 R. 

W 2017 roku współpraca Miasta Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywała się 

na podstawie przepisów określonych m.in. w: 

 Ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 

1875 ze zm.); 

 Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.); 

 Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 ze zm.); 

 Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 

ze zm.); 

 Uchwale nr XIX.203.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2016 r.,  

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Miasta Mińsk 

Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2021; 

 Uchwale nr XXIII.224.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017; 

 Uchwale nr Xlll/101/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011 r.  

w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta 

Mińsk Mazowiecki podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i 

niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli 

wykonywania zadania; 

 Uchwale nr Xlll/105/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011 r.  

w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu; 

 Uchwale nr XI/83/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 2011 r.  

w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zmienionej Uchwałą nr Xll/99/11 Rady 

Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2011 r. i Uchwałą nr XIX/164/12 

Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2012 r., tekst jednolity: uchwała nr 

XXV.240.2017 z 30.01.2017 roku; 

 Uchwale nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r.  

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów 

prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi 

w sferze pożytku publicznego. 
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W 2017 roku obowiązywało 50 umów zawartych z organizacjami pozarządowymi,  

w tym: 

1) 37 umów zawartych w drodze ogłoszonych konkursów; 

2) 13 zawartych w trybie innym niż konkursowy: 

 8 – w trybie „Małych grantów”; 

 5 – w ramach „Inicjatywy lokalnej”; 

 

które opiewały na łączną kwotę 1 479 285,00 złotych. 

 

Wszystkie obowiązujące w ubiegłym roku umowy na realizację zadań publicznych 

miały formę wsparcia finansowego ze strony Miasta Mińsk Mazowiecki nie 

przekraczającego 90 % całkowitych kosztów zadania. 

 

 

 
Wypełniając zasady obowiązującego programu współpracy Miasta Mińsk 

Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi ogłoszono następujące konkursy na 

realizację zadań publicznych w 2017 roku: 

 

I. W zakresie pomocy społecznej 

Zarządzenie nr 551/157/16 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 2 grudnia 2016 

r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

w zakresie pomocy społecznej w Mińsku Mazowieckim w 2017 roku – zadania 

dofinansowane kwotą 185 000,00 złotych. 

 

II. W zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  

i młodzieży 

Zarządzenie nr 553/157/16 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 2 grudnia 2016 

r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 

w Mińsku Mazowieckim w 2017 roku – zadania dofinansowane kwotą 55 000,00 

złotych. 

III. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 

Zarządzenie nr 522/157/16 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 2 grudnia 2016 

r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji w Mińsku Mazowieckim  

w 2017 roku – zadania dofinansowane kwotą 110 000,00 złotych. 

Zarządzenie nr 641/183/17 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 

2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji w Mińsku 

Mazowieckim w 2017 roku – zadania dofinansowane 199 600,00 złotych. 
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IV. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

Zarządzenie nr 640/183/17 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 marca 2017 

r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mińsku Mazowieckim  

w 2017 roku – zadania dofinansowane kwotą 78 000,00 złotych. 

V. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego: 

Zarządzenie 694/197/17 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii 

 i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w Mińsku Mazowieckim  

w 2017 roku – zadanie dofinansowane kwotą 30 000,00 złotych. 

 

Zarządzenie 695/197/17 z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony 

zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w Mińsku Mazowieckim w 2017 roku  

– zadania dofinansowane kwotą 20 000,00 złotych. 

 

VI. W zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania: 

Zarządzenie nr 701/202/17 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 maja 2017 

roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie nauka, edukacja, oświata i wychowanie w Mińsku 

Mazowieckim w 2017 roku - zadania dofinansowane kwotą 30 000,00 złotych. 

VII. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

Zarządzenie nr 544/154/16 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 listopada 

2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  

w Mińsku Mazowieckim w 2017 roku - zadanie dofinansowane kwotą 61 000,00 

złotych; 

 

Zarządzenie nr 546/154/16 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 listopada 

2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  

w Mińsku Mazowieckim w 2017 roku - zadanie dofinansowane kwotą 138 000,00 

złotych;  

 

Zarządzenie nr 587/168/17 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 stycznia  

2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacją zadania 

publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  

w Mińsku Mazowieckim w 2017 roku – zadanie dofinansowane kwotą 4 200,00 

złotych.  
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W 2017 roku w trybie innym niż konkursowy, na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.  

z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zlecono realizację następujących zadań: 

 

1. W zakresie kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji: 

1. Klub Dawnych Motocykli „Magnet" – na kwotę 8 750,00 zł – VII Miński Zlot 

Pojazdów Zabytkowych "Warkot ". 

2. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – na kwotę 1 330,00 zł  

– „Z Mazowieckich piasków. Znani, nieznani…., cz. XIII. Sesja naukowa.”; 

3. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego – na kwotę 10 000,00 zł 

złotych – „Szopka Bożonarodzeniowa”. 

 

2. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  

1. Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Mazowiecki –  na kwotę 10 000,00 złotych 

 – „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie jazdy na łyżwach oraz hokeja na 

lodzie”; 

2. Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód – na kwotę 6 000,00 złotych  

– Parkour dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym; 

3. Mińskie Stowarzyszenie Sportów Extremalnych – na kwotę 6 000,00 złotych  

– „Dzień Deskorolki 2017 r.”; 

 

3. W zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:  

1. Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wieku” – na kwotę 9 000,00 złotych  

– „Aktywny senior – zdrowy senior”; 

 

4. W zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: 

1. Fundacja Naturalny Rozwój – na kwotę 10 000,00 złotych – „Prowadzenie 

zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Mińsk Mazowiecki”. 

 

 

W 2017 roku w trybie art. 28 ustawy o sporcie i w powiązaniu z Uchwałą  

nr XI11/101/11 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie 

określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Mińsk 

Mazowiecki podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  

i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli 

wykonywania zadania, a także z Uchwałą nr Xlll/105/11 Rady Miasta Mińsk 

Mazowiecki z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie warunków i trybu finansowania 

rozwoju sportu udzielono dotacji na wspieranie klubów sportowych  

w następujących sposób: 
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Lp. Nazwa klubu sportowego 
Wysokość przyznanej dotacji  

w złotych 

1.  Miejski Klub Sportowy „MAZOVIA” 248 000,00 

2.  Mińsko-Mazowiecki Klub Siatkarski 17 000,00 

3.  Uczniowski Klub Sportowy Judo „KONTRA 12 000,00 

4.  Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP” 30 000,00 

5.  Uczniowski Klub Sportowy „PROBASKET” 30 000,00 

6.  Klub Kolarski V-MAX 17 000,00 

7.  Mińskie Towarzystwo Szachowe 10 000,00 

8.  Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO 15 000,00 

9.  Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA” 9 000,00 

10.  Klub Sportowy RC MAZOVIA 6 000,00 

11.  Klub Sportowy „BARAKUDA” 6 000,00 

Razem: 400 000,00 

 

 

Na podstawie Uchwały Nr XI/83/ll Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 września 

2011 r. w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania 

publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zmienionej uchwałą nr XII/99/11 Rady 

Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2011 r. inicjatywy lokalnej i uchwałą 

nr XIX/164/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 maja 2012 r. w 2017 roku 

zrealizowano następujące zadania w ramach zawartych umów: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Ignacego Paderewskiego – wniosek 

złożony przez grupę mieszkańców – zadanie dofinansowane kwotą 9000,00 zł, 

całkowity koszt zadania 13 000,00 złotych.  

2. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Adama Rapackiego – wniosek 

złożony przez grupę mieszkańców – zadanie dofinansowane kwotą 13005,00 zł, 

całkowity koszt zadania 15 300,00 złotych.  

3. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Marii Grochowskiej – wniosek 

złożony przez grupę mieszkańców – zadanie dofinansowane kwotą 32850,00 zł, 

całkowity koszt zadania 43 050,00 złotych.  

4. Remont nawierzchni łącznika między ul. Boczną a Dębową – wniosek złożony 

przez grupę mieszkańców – zadanie dofinansowane kwotą 36550,00 zł, 

całkowity koszt zadania 43 000,00 złotych.  

5. Przeprowadzenie prac remontowych w budynku przy ul. Pięknej 26 na 

prowadzenie działalności Laboratorium Wolontariatu Inicjatyw Młodzieżowych 

EBU LAB – wniosek złożony przez fundację EBU – zadanie dofinansowane kwotą 

16000,00 zł, całkowity koszt zadania 20 200,00 złotych. 
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Na podstawie § 5 ust. 2 pkt. 2 uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 

października 2008 roku ze zmianami w sprawie zasad korzystania z niektórych 

obiektów i urządzeń użytku publicznego, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie 

oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o ich wysokości, 

podmiotom posiadającym zawarte umowy z Miastem udzielano niefinansowego 

wsparcia w postaci nieodpłatnego udostępniania obiektów administrowanych 

przez miejskie jednostki organizacyjne - placówki oświatowe, kulturalne i sportowe 

celem realizacji zleconych zadań publicznych. Placówki te służyły również swoim 

personelem, zapleczem technicznym i wsparciem merytorycznym. Taka forma 

współpracy zapewniała w partnerski sposób efektywne wykonywanie zadań  

z poszanowaniem autonomii i niezależności stron. 

 

Miasto udzielało wsparcia lokalowego: forma użytkowania, bezpłatne 

użyczenie/udostępnienie, udostępnienie sprzętu, a także prowadziło konsultacje 

telefoniczne, promowało działalność organizacji pozarządowych i podmiotów 

działających w tym obszarze m.in. publikacjami w biuletynie samorządowym. 

Wzmożone zainteresowanie organizacji pozarządowych udziałem  

w różnorakich przedsięwzięciach, gotowość do organizacji bądź współorganizacji 

imprez skierowanych do szerokiego grona odbiorców, a także zauważalny 

zwiększony zakres działania wymusza potrzebę podjęcia nowatorskich przedsięwzięć  

w przedmiocie współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Nadal istnieje 

problem z pozyskiwaniem przez organizacje pozarządowe innych - niż miejskie  

- środków finansowych. Trzeci sektor odgrywa istotną rolę w ważnych dla życia 

Miasta dziedzinach. Wskazane jest zwiększanie środków na realizację zadań 

publicznych z udziałem organizacji pozarządowych, podnosząc przy tym 

oczekiwania Miasta wobec tych organizacji, zwłaszcza w kwestii merytorycznego 

przygotowania imprezy oraz finalnego rozliczenia finansowego otrzymanej dotacji. 

Takie rozwiązanie umożliwiłoby odbywanie się w naszym mieście interesujących 

imprez kulturalnych, sportowych, uzupełniając możliwości lokalne w tym zakresie. 

 

 

Burmistrz Miasta 

/-/ Marcin Jakubowski 

 


