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Mińsk Mazowiecki, 20 lutego 2020 roku 

PK.0002.1.2020 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU 

PUBLICZNEGO W ROKU 2019 

 
W 2019 roku współpraca Miasta Mińsk Mazowiecki oparta na wieloletnim programie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego obejmowała: 

 realizację zadań publicznych w zakresie: 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,  

 nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 

 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  

i młodzieży,  

 działań na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

 ochrony i promocji zdrowia, 

 pomocy społecznej, 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,  

 tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi 

sportu, 

 zawieranie umów w ramach inicjatywy lokalnej, 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,  

 konsultowanie projektów aktów normatywnych z organizacjami 

pozarządowymi,  

 współpracę pozafinansową (bezpłatne udostępnianie obiektów, wsparcie 

merytoryczne, organizacja spotkania informacyjnego) 

 współorganizację wydarzeń dla mieszkańców. 

 

 

W 2019 roku obowiązywało 60 umów zawartych z organizacjami pozarządowymi,  

w tym: 

1) 41 umów zawartych w drodze ogłoszonych konkursów; 

2) 19 zawartych w trybie innym niż konkursowy: 

 17 – w trybie „Małych grantów”; 

 2 – w ramach „Inicjatywy lokalnej”; 

które łącznie stanowiły kwotę 1 570 704,49 złotych. 

 

Na realizację priorytetowych zadań publicznych przeznaczono: 

 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 112 160,00 zł, 
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 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego – 322 053,44 zł, 

 w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 27 000,00 zł, 

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

dzieci i młodzieży – 70 000,00 zł, 

 w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym – 10 000,00 zł, 

 w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 238 000,00 zł, 

 w zakresie pomocy społecznej – 267 000,00 zł, 

 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego 

– 50 000,00 zł, 

 w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających 

rozwojowi sportu – 420 000,00 zł. 

 

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 2019 roku: 

 

1. W zakresie pomocy społecznej: 

Zarządzenie Nr 4/1/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Mińsku 

Mazowieckim w 2019 roku  

 złożono dwie oferty, obie otrzymały dofinansowanie. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

1 
Caritas Diecezji  

Warszawsko-Praskiej w Warszawie 

Prowadzenie jadłodajni dla 

potrzebujących mieszkańców 

miasta Mińsk Mazowiecki 

146 000,00 

2 
Caritas Diecezji  

Warszawsko-Praskiej w Warszawie 

Prowadzenie dziennego domu 

pomocy dla osób starszych z terenu 

miasta Mińsk Mazowiecki 

121 000,00 

 

2. W zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

Zarządzenie Nr 3/1/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia w Mińsku Mazowieckim w 2019 roku 

 złożono jedną ofertę, która otrzymała dofinansowanie. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

1 
Caritas Diecezji  

Warszawsko-Praskiej w Warszawie 

Wsparcie realizacji zajęć 

Prowadzenie świetlicy 
90 000,00 

https://www.minsk-maz.pl/plik,3710,zarzadzenie-nr-4-1-18-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-pomocy-spolecznej-w-minsku-mazowieckim-w-2019-roku.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3710,zarzadzenie-nr-4-1-18-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-pomocy-spolecznej-w-minsku-mazowieckim-w-2019-roku.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3710,zarzadzenie-nr-4-1-18-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-pomocy-spolecznej-w-minsku-mazowieckim-w-2019-roku.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3709,zarzadzenie-nr-3-1-18-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-w-minsku-mazowieckim-w-2019-roku.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3709,zarzadzenie-nr-3-1-18-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-w-minsku-mazowieckim-w-2019-roku.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3709,zarzadzenie-nr-3-1-18-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-w-minsku-mazowieckim-w-2019-roku.pdf
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środowiskowej z elementami 

socjoterapii w Mińsku Mazowieckim 

Zarządzenie Nr 2/1/18 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji 

zdrowia w Mińsku Mazowieckim w 2019 roku 

 złożono jedną ofertę, która otrzymała dofinansowanie. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

1 Fundacja Wspierania Młodzieży Port 

Wsparcie realizacji zajęć 

socjoterapeutycznych z młodzieżą  

z terenu miasta Mińsk Mazowiecki  

z grup ryzyka społecznego w celu 

poprawy ich sytuacji szkolnej 

i rodzinnej oraz ochrony przed 

demoralizacją i patologią 

148 000,00 

 

3. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  

 Zarządzenie Nr 36/7/18 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 20 grudnia 

2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mińsku 

Mazowieckim  

 złożono dziewięć ofert, siedem otrzymało dofinansowanie. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

1.  Miejski Szkolny Związek Sportowy 

Organizacja miejskiego systemu 

współzawodnictwa sportowego 

dzieci i młodzieży 

35000,00 

2.  Miński Klub Sportowy  MMA TEAM 
Sportowe wakacje z brazylijskim  

jiu-jitsu dla dzieci i młodzieży 
5500,00 

3.  Stowarzyszenie Dwie Jedynki Zajęcia piłkarskie 11500,00 

4.  
Rolkowy Mińsk - Hokejowy Klub 

Sportowy 

Szkolenie dzieci i młodzieży  

w zakresie nauki jazdy na łyżwach  

i gry w hokeja na lodzie wraz z 

organizacją imprez łyżwiarskich 

5000,00 

5.  Mińskie Towarzystwo Szachowe 
Organizacja cyklu turniejów 

szachowych w 2019 roku 
8000,00 

6.  
Stowarzyszenie Figurowy Mińsk 

Mazowiecki 

Szkolenie dzieci, młodzieży 

i dorosłych w zakresie jazdy na 

łyżwach i tańca na lodzie 

800,00 

7.  Miński Klub Biegacza "Dreptak" 

6. Jesienne Grand Prix Mińska 

Mazowieckiego w Biegach 

Przełajowych  

(maluch-junior-senior) 

6000,00 

 

4. W zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  

i młodzieży: 

https://www.minsk-maz.pl/plik,3708,zarzadzenie-nr-2-1-18-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-w-minsku-mazowieckim-w-2019-roku.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3708,zarzadzenie-nr-2-1-18-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-w-minsku-mazowieckim-w-2019-roku.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3708,zarzadzenie-nr-2-1-18-z-dnia-22-listopada-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia-w-minsku-mazowieckim-w-2019-roku.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3737,zarzadzenie-nr-36-7-18-burmistrza-miasta-minsk-mazowiecki-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-minsku-mazowieckim.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3737,zarzadzenie-nr-36-7-18-burmistrza-miasta-minsk-mazowiecki-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-minsku-mazowieckim.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3737,zarzadzenie-nr-36-7-18-burmistrza-miasta-minsk-mazowiecki-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-minsku-mazowieckim.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3737,zarzadzenie-nr-36-7-18-burmistrza-miasta-minsk-mazowiecki-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-w-minsku-mazowieckim.pdf
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Zarządzenie Nr 35/7/18 z dnia 20 grudnia 2018 r . w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz 

dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Mińsku Mazowieckim  

w 2019 roku 

 złożono cztery oferty,  wszystkie otrzymały dofinansowanie. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

1.  

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz 

Dzieci i Młodzieży  z Mózgowym 

Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej” 

Przyjazna Świetlica 39840,00 

2.  

Stowarzyszenie „Koniczynka” Działające 

na Rzecz Dzieci  z Niepełnosprawnością 

Umysłową 

XV Przegląd Piosenki 

Dziecięcej i Młodzieżowej 

"Wesołe Nutki" 

4000,00 

3.  
Chorągiew Mazowiecka Związku 

Harcerstwa Polskiego, ZHP "Mazowsze" 
Harcerski wypoczynek 12000,00 

4.  Stowarzyszenie na Piątkę 
Półkolonie w Szkole 

Podstawowej nr 5 Mińsk 

Mazowiecki 

14160,00 

 

5. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

Zarządzenie Nr 49/11/19 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Mińsku Mazowieckim w 2019 roku 

 złożono dziesięć ofert, osiem otrzymało dofinansowanie. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

1.  
PTTK Zarząd Oddziału w Mińsku 

Mazowieckim 

Mińska Gala Gawędy 

Krasomówczej Miasto Moje, a 

w nim…” 

2000,00 

2.  Mińskie Towarzystwo Muzyczne 

Działania wspierające 

artystów amatorów poprzez 

organizowanie koncertów 

Chóru Kameralnego 

Mińskiego Towarzystwa 

Muzycznego promującego 

miasto Mińsk Mazowiecki 

31000,00 

3.  Mińskie Towarzystwo Muzyczne 

Organizacja koncertów 

muzyki różnej dla 

mieszkańców Miasta Mińsk 

Mazowiecki 

76000,00 

4.  

Stowarzyszenie na rzecz dzieci 

upośledzonych umysłowo „Dzieciom 

Radość” 

XII Integracyjny Koncert 

Mikołajkowy 
5000,00 

5.  
Towarzystwo Przyjaciół Mińska 

Mazowieckiego 

Publikacja Tomu 27 „Rocznika 

Mińskomazowieckiego” 
14000,00 

6.  
Towarzystwo Przyjaciół Mińska 

Mazowieckiego 

Wystawa pt. „Historia Polski 

według komiksu” 
2300,00 

7.  Niezależna Inicjatywa Kulturalna 
Festiwal Muzyczny 4M – Mińsk 

Mazowiecki Miasto Muzyki 
63000,00 

https://www.minsk-maz.pl/plik,3739,zarzadzenie-nr-35-7-18-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-w-tym-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-w-minsku-mazowieckim-w.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3739,zarzadzenie-nr-35-7-18-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-w-tym-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-w-minsku-mazowieckim-w.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3739,zarzadzenie-nr-35-7-18-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-w-tym-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-w-minsku-mazowieckim-w.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3739,zarzadzenie-nr-35-7-18-z-dnia-20-grudnia-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-na-rzecz-dzieci-i-mlodziezy-w-tym-wypoczynku-dzieci-i-mlodziezy-w-minsku-mazowieckim-w.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3772,zarzadzenie-nr-49-11-19-z-dnia-10-stycznia-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-minsku-mazowieckim-w-2019-roku.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3772,zarzadzenie-nr-49-11-19-z-dnia-10-stycznia-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-minsku-mazowieckim-w-2019-roku.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3772,zarzadzenie-nr-49-11-19-z-dnia-10-stycznia-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego-w-minsku-mazowieckim-w-2019-roku.pdf


5 

 

8.  

Stowarzyszenie  

Kulturalno-Oświatowe Ścieżki 

Nieskończoności 

Festiwal 4M Mińsk Mazowiecki 

Miasto Muzyki 
80000,00 

 

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

Zarządzenie nr 73/20/19 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie nauki, edukacji, oświaty 

 i wychowania w Mińsku Mazowieckim w 2019 roku 

 złożono trzy oferty, dwie otrzymały dofinansowanie. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

1. 

Stowarzyszenie  

Kulturalno-Oświatowe Ścieżki 

Nieskończoności 

Organizacja wyjazdowych 

szkoleń dla kandydatów na 

wychowawców i dla 

młodzieży z zakresu 

organizacji turystyki 

12000,00 

2. Stowarzyszenie na Piątkę 
Mali naukowcy – warsztaty 

naukowe 
15000,00 

 

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

Zarządzenie nr 97/28/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony 

zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w Mińsku Mazowieckim 

 złożono jedną ofertę, która otrzymała dofinansowanie. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

1.  
Fundacja Międzynarodowy Ruch na 

Rzecz Zwierząt - VIVA! 

Zapobieganie bezdomności 

kotów poprzez sterylizację 

albo kastrację wolno żyjących 

kotów na terenie Miasta Mińsk 

Mazowiecki 

30 000,00 

 

 

 Zarządzenie nr 98/28/19 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony 

zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w Mińsku Mazowieckim 

 złożono jedną ofertę, która otrzymała dofinansowanie. 

 

Lp. Nazwa podmiotu Nazwa zadania 
Kwota 

dotacji 

1.  
Fundacja Międzynarodowy Ruch na 

Rzecz Zwierząt - VIVA! 

Opieka nad wolno żyjącymi 

kotami w tym ich dokarmianie 

na terenie Miasta Mińsk 

Mazowiecki 

20 000,00 

 

 

https://www.minsk-maz.pl/plik,3841,zarzadzenie-nr-73-20-19-z-dnia-21-lutego-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-nauki-edukacji-oswiaty-i-wychowania-w-minsku-mazowieckim-w-2019-roku.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3841,zarzadzenie-nr-73-20-19-z-dnia-21-lutego-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-nauki-edukacji-oswiaty-i-wychowania-w-minsku-mazowieckim-w-2019-roku.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3841,zarzadzenie-nr-73-20-19-z-dnia-21-lutego-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-nauki-edukacji-oswiaty-i-wychowania-w-minsku-mazowieckim-w-2019-roku.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3913,zarzadzenie-nr-97-28-19-z-dnia-4-kwietnia-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-dziedzictwa-przyrodniczego-w-minsku-mazowieckim.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3913,zarzadzenie-nr-97-28-19-z-dnia-4-kwietnia-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-dziedzictwa-przyrodniczego-w-minsku-mazowieckim.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3913,zarzadzenie-nr-97-28-19-z-dnia-4-kwietnia-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-dziedzictwa-przyrodniczego-w-minsku-mazowieckim.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3914,zarzadzenie-nr-98-28-19-z-dnia-4-kwietnia-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-dziedzictwa-przyrodniczego-w-minsku-mazowieckim.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3914,zarzadzenie-nr-98-28-19-z-dnia-4-kwietnia-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-dziedzictwa-przyrodniczego-w-minsku-mazowieckim.pdf
https://www.minsk-maz.pl/plik,3914,zarzadzenie-nr-98-28-19-z-dnia-4-kwietnia-2019-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-dziedzictwa-przyrodniczego-w-minsku-mazowieckim.pdf
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W 2019 roku w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 

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

z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) zlecono realizację następujących zadań: 

 

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

1. Klub Dawnych Motocykli „Magnet" – na kwotę 9 000,00 zł – IX Miński Zlot 

Pojazdów Zabytkowych WARKOT 2019". 

2. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – na kwotę 4953,44 zł  

– „Organizacja V Dni Kultury Żydowskiej”. 

3. Fundacja Naturalny Rozwój – na kwotę 10 000,00 zł – „Oprawa muzyczna do 

spektaklu Słowianie”. 

4. Mińskie Towarzystwo Muzyczne – na kwotę 4 800,00 zł złotych – „Zaduszki 

rockowe”. 

5. Mińskie Towarzystwo Muzyczne – na kwotę 10 000,00 zł złotych – „Majowe 

koncerty dla Mińszczan”. 

6. Chorągiew Mazowiecka ZHP – na kwotę 10 000,00 zł złotych – „Szopka 

bożonarodzeniowa”. 

2. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  

1. Stowarzyszenie Figurowy Mińsk Mazowiecki – na kwotę 4 900,00 złotych  

– „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie jazdy na łyżwach, łyżwach 

figurowych i tańca na lodzie”. 

2. Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód –  na kwotę 2 300,00 złotych 

 – „Początek ferii z parkour”. 

3. Miński Klub Sportowy MMA TEAM – na kwotę 6 000,00 złotych – „6 Grand Prix 

Polski w brazylijskim Jiu-jitsu”. 

4. Klub Sportowy Pasjonaci Sportu – na kwotę 3000,00 złotych – „Mińska Liga 

Koszykówki” 

5. Miński Klub Biegacza „Dreptak” – na kwotę 1260,00 złotych – „Dreptak 

Czelendż” 

6. Uczniowski Klub Sportowym „SZÓSTKA” – na kwotę 5 000,00 złotych  

– „Piłka nożna dla dzieci”. 

7. Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód –  na kwotę 4 400,00 złotych 

 – „Tydzień z parkour”. 

8. Miński Klub Sportowy MMA TEAM – na kwotę 5 000,00 złotych – „X Turniej  

NO GI Fight Grappler Cup”. 

9. Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrówka” – na kwotę 5 000,00 złotych  

– „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej”. 

10. Klub Sportowy Pasjonaci Sportu – na kwotę 3500,00 złotych – „3 sezon Mińskiej 

Ligi Koszykówki”. 

 

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

1. Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wieku” – na kwotę 10 000,00 złotych  

– „Aktywny senior – zdrowy senior”. 
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W 2019 roku w trybie art. 28 ustawy o sporcie i na podstawie Uchwały  

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  

następującym podmiotom: 

Zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 

Nazwa klubu sportowego 
Wysokość przyznanej dotacji 

w złotych 

Klub Kolarski „V-MAX” Mińsk Mazowiecki 20.000,00 

Klub Sportowy „BARAKUDA” 6.000,00 

Miejski Klub Sportowy „MAZOVIA” Mińsk Mazowiecki 250.000,00 

Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP” 29.000,00 

Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO” 18.000,00 

Miński Klub Sportowy MMA TEAM 6.000,00 

Mińskie Towarzystwo Szachowe 10.000,00 

Mińsko-Mazowiecki Klub Siatkarski 18.000,00 

Klub Sportowy „RC MAZOVIA Mińsk Mazowiecki” 8.000,00 

Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrówka” 5.000,00 

Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” 5.000,00 

Uczniowski Klub Sportowy „PROBASKET” 30.000,00 

Uczniowski Klub Sportowy Judo „KONTRA” 12.000,00 

Uczniowski Klub Sportowy 

„Akademia Piłkarska Champions” 
3.000,00 

Razem: 420.000,00 

 

 

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 
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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; w 2019 roku zrealizowano następujące 

zadania w ramach zawartych umów: 

1.  „Realizacja spektaklu – musicalu pt. „Naprawczak” przeznaczonego dla dzieci  

i młodzieży” – wniosek złożony przez grupę inicjatywną – zadanie dofinansowane 

kwotą 3919,64 zł, całkowity koszt zadania 19329,94 złotych.  

2. „Remont powierzchni utwardzonej części działek nr 2545/13, 2545/14, 2546/5”  

– wniosek złożony przez grupę inicjatywną – zadanie dofinansowane kwotą 

50571,41 zł, całkowity koszt zadania 59504,82 złotych. 

 

 
 

Na podstawie uchwały nr XXIX.281.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  

22 maja 2017 r. w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń 

użyteczności publicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 31.05.2017 r., poz. 5077 z późn. zm.) 

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.  

 

Współpraca pozafinansowa obejmowała m.in. : 

 wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności 

i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków, 

 promocji działalności organizacji pozarządowych (m.in. poprzez 

zamieszczanie informacji o podejmowanych inicjatywach na stronie 

internetowej Urzędu, tablicach ogłoszeń), 

 konsultowanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych spraw, które 

dotyczą ich działalności statutowej, w tym projektów uchwał Rady Miasta  

i zarządzeń Burmistrza Miasta, 

 organizację spotkania informującego o zmianach druków dotyczących 

realizacji zadań na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz informowanie o możliwościach pozyskiwania 

pozabudżetowych środków finansowych, 

 zapewnienie indywidualnych konsultacji odnośnie realizowanych zadań, 

 współorganizację wydarzeń dla mieszkańców. 

 

Organizacje są znaczącym partnerem miasta w wykonywaniu zadań publicznych ze 

względu na szeroki zakres podejmowanych inicjatyw i ich społeczny charakter. 

Główną cechą naszych relacji jest współpraca opierająca się na zasadach 

partnerstwa. 
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Działalność trzeciego sektora odgrywa istotną rolę w ważnych dla miasta 

dziedzinach, uzupełniając ofertę zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców.  

 

Współpraca międzysektorowa w 2019 r. przyniosła następujące rezultaty: 

 wzmocnienie działań  lokalnych, wzmocnienie współpracy pomiędzy miastem 

a organizacjami pozarządowymi, 

 pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie korzystania z oferty 

kulturalnej, rozrywki i sportu,  

 wzmocnienie partycypacji w realizacji zadań miasta a organizacjami   

pozarządowymi, 

 z zadań zrealizowanych przez organizacje pozarządowe skorzystało łącznie 

kilkanaście tysięcy beneficjentów, 

 integracja środowiska organizacji pozarządowych, 

 poprawa jakości komunikacji międzysektorowej, 

 wzmocnienie pozytywnego wizerunku organizacji na forum lokalnym oraz 

ponadlokalnym, 

 przyznanie tytułu Marka Ekonomii Społecznej jako wyraz dobrej współpracy 

miasta z organizacjami. 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta 

/-/ Marcin Jakubowski 

 


