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Mińsk Mazowiecki, 24 lutego 2021 roku 
PK.0002.2.2021 
 
 
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2020  

W 2020 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,  

 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), 

 współorganizację wydarzeń dla mieszkańców. 

W 2020 roku obowiązywały 52 umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi, w 

tym: 

1) 35 umów zawartych w drodze ogłoszonych konkursów; 

2) 17 umów zawartych w trybie „Małych grantów”; 

które łącznie stanowiły kwotę 1 214 700,00 złotych; 

oraz 2 umowy w ramach „Inicjatywy lokalnej”; 

które łącznie stanowiły kwotę 85 300,00 złotych. 

Na realizację priorytetowych zadań publicznych przeznaczono: 

 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 116 200,00 

złotych, 

 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

– 107 500,00 złotych, 

 w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 15 000,00 złotych, 



2 

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

dzieci i młodzieży – 50 000,00 złotych, 

 w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 166 000,00 złotych, 

 w zakresie pomocy społecznej – 320 000,00 złotych, 

 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego – 

40 000,00 złotych, 

 w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających 

rozwojowi sportu – 400 000,00 złotych. 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i brak możliwości realizacji zadań publicznych 

rozwiązano 8 umów na łączną kwotę 52 500,00 złotych.  

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 2020 roku: 

1. W zakresie pomocy społecznej: 

Zarządzenie Nr 230/84/19 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 17 grudnia 2019 

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

zakresie pomocy społecznej w Mińsku Mazowieckim w 2020 roku  

 złożono dwie oferty, obie otrzymały dofinansowanie: 

1/ Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie - Prowadzenie Stołówki dla 

potrzebujących mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki. Przyznana kwota dotacji 

146 000,00 złotych; 

2/ Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie - Prowadzenie Domu 

Dziennego Pobytu dla osób starszych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki. Przyznana 

kwota dotacji 121 000,00 złotych. 

Zarządzenie Nr 275/100/20 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 lutego 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 

zakresie pomocy społecznej w Mińsku Mazowieckim w 2020 roku:  

 złożono dwie oferty, obie otrzymały dofinansowanie: 

1/ Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie – Zapewnienie miejsc osobom 

starszym wymagającym życiowej opieki z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki w domu 

dziennego pobytu. Przyznana kwota dotacji 29 000,00 złotych; 

2/ Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Warszawie – Zapewnienie posiłku dla 

potrzebujących mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki w stołówce. Przyznana kwota 

dotacji 24 000,00 złotych. 

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,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
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2. W zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

Zarządzenie Nr 248/90/20 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 

zakresie ochrony i promocji zdrowia w Mińsku Mazowieckim w 2020 roku: 

 złożono jedną ofertę, która otrzymała dofinansowanie: 

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. 

Przyznana kwota dotacji 156 000,00 złotych. 

3. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  

 Zarządzenie Nr 235/85/19 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2019 

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

zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mińsku Mazowieckim w 2020 

roku: 

 złożono dwanaście ofert, dziewięć otrzymało dofinansowanie: 

1/ Rolkowy Mińsk – Hokejowy Klub Sportowy – „Szkolenie w zakresie nauki gry w hokeja 

na lodzie i rolkach wraz z organizacją imprez”. Przyznana kwota dotacji 8 000,00 

złotych; 

2/ Miejski Szkolny Związek Sportowy – „Organizacja miejskiego systemu 

współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży”. Przyznana kwota dotacji 33 000,00 

złotych; 

3/ Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód – „Cykl imprez sportowo – 

rekreacyjnych dla mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki”. Przyznana kwota dotacji  4 

500,00 złotych; 

4/ Miński Klub Sportowy MMA TEAM – „Sportowe wakacje z BJJ”. Przyznana kwota 

dotacji  5 000,00 złotych; 

5/ Mińskie Towarzystwo Szachowe – „Organizacja mińskiego cyklu turniejów 

szachowych w 2020 roku”. Przyznana kwota dotacji  8 000,00 złotych. Z uwagi na 

ogłoszony stan epidemii i brak możliwości realizacji zadania publicznego umowa została 

rozwiązana; 

6/ Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrówka” – „Szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej, 

podnoszenie ogólnej sprawności dzieci”. Przyznana kwota dotacji  8 000,00 złotych; 

7/ Klub Sportowy RC Mazovia – „Upowszechnianie dyscypliny sportowej Rugby”. 

Przyznana kwota dotacji  8 000,00 złotych; 

8/ Żyradowskie Towarzystwo Cyklistów – „ŻTC BIKE RACE 2020 – XII Memoriał Feliksa 

Rawskiego”. Przyznana kwota dotacji  4 000,00 złotych. Z uwagi na ogłoszony stan 

epidemii i brak możliwości realizacji zadania publicznego umowa została rozwiązana; 

9/ Miński Klub Biegacza „Dreptak” – „7. Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w 

Biegach Przełajowych”. Przyznana kwota dotacji  7 000,00 złotych. 

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

dzieci i młodzieży: 

Zarządzenie Nr 236/85/19 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2019 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 2020 roku: 

 złożono cztery oferty,  trzy otrzymały dofinansowanie: 

1/ Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem 

Dziecięcym „Krok Dalej” – „Przyjazna Świetlica”. Przyznana kwota dotacji 26 000,00 

złotych; 

2/ Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego – „Harcerski wypoczynek”. 

Przyznana kwota dotacji 8 000,00 złotych; 

3/ Stowarzyszenie na Piątkę – „Wypoczywaj bawiąc się nauką”. Przyznana kwota dotacji 

12 000,00 złotych. 

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

Zarządzenie Nr 269/98/20 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 stycznia 2020 

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 2020 roku: 

 złożono osiem ofert, sześć otrzymało dofinansowanie: 

1/ Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – Publikacja Tomu 28 „Rocznika 

Mińskomazowieckiego”. Przyznana kwota dotacji 15 000,00 złotych; 

2/ Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej – „100-lecie cudu na Wisłą”. 

Przyznana kwota dotacji 10 000,00 złotych; 

3/ Fundacja Czas Sztuki – „Muzyczne spotkania z poezją Jana Pawła II”. Przyznana 

kwota dotacji 12 000,00 złotych; 

4/ Fundacja Czas Sztuki – „Mińskie Muzyczne Spotkania Bez Barier”. Przyznana kwota 

dotacji 15 000,00 złotych; 

5/ Mińskie Towarzystwo Muzyczne – „Organizacja koncertów muzyki różnej dla 

mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki”. Przyznana kwota dotacji 68 000,00 złotych. Z 

uwagi na ogłoszony stan epidemii i brak możliwości realizacji zadania publicznego 

umowa nie została zawarta. 

6/ Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” – „XIII Integracyjny Koncert 

Mikołajkowy”. Przyznana kwota dotacji 5 000,00 złotych. Z uwagi na ogłoszony stan 

epidemii i brak możliwości realizacji zadania publicznego umowa nie została zawarta. 

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

Zarządzenie nr 350/137/20 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 8 czerwca 2020 

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

zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w Mińsku 

Mazowieckim w 2020 roku: 

 złożono jedną ofertę, która otrzymała dofinansowanie. 

1/ Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA! – Zapobieganie 

bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastrację wolno żyjących kotów na terenie 

Miasta Mińsk Mazowiecki. Kwota przyznanej dotacji 20 000,00 złotych. 

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
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,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,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
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Zarządzenie nr 349/137/20 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 8 czerwca 2020 

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

zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w Mińsku 

Mazowieckim w 2020 roku: 

 złożono jedną ofertę, która otrzymała dofinansowanie: 

1/ Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA! – Opieka nad wolno 

żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki. Kwota 

przyznanej dotacji 20 000,00 złotych. 

W 2020 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 

2020 r., poz. 1057) zlecono realizację następujących zadań: 

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

1. Klub Dawnych Motocykli „Magnet" – na kwotę 10 000,00 złotych – „X Miński Zlot 

Pojazdów Zabytkowych WARKOT”. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i brak 

możliwości realizacji zadania publicznego umowa została rozwiązana. 

2. Klub Dawnych Motocykli „Magnet" – na kwotę 10 000,00 złotych – „XXV 

Mazowiecki Rajd Weteranów Szos MAGNET 2020”. Z uwagi na ogłoszony stan 

epidemii i brak możliwości realizacji zadania publicznego umowa została 

rozwiązana. 

3. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – na kwotę 10 000,00 złotych – 

„Digitalizacja materiałów archiwalnych dotyczących historii Mińska 

Mazowieckiego”. 

4. Mińskie Towarzystwo Muzyczne – na kwotę 10 000,00 zł złotych – „Posłuchaj 

Manufaktury Dźwięku”. 

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

MTM-em”. 

6. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – na kwotę 5 500,00 zł złotych – 

„Pierwszy numer miesięcznika jubileuszowego na 600-lecie Mińska 

Mazowieckiego – klimaty/czasy”. 

II. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  

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

– „Szkolenie w zakresie jazdy na łyżwach i tańca na lodzie”. 

2. Stowarzyszenie Figurowy Mińsk Mazowiecki – na kwotę 800,00 złotych  

– „Szkolenie w zakresie jazdy na łyżwach i tańca na lodzie”. 

3. Miński Klub Sportowy MMA TEAM – na kwotę 6 000,00 złotych – „7 Grand Prix 

Polski w brazylijskim Jiu-jitsu”. 

4. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – na kwotę 7 000,00 złotych – „Organizacja 

meczów ligowych i turnieju wewnętrznego przez UKS Piątka Mińsk Mazowiecki 

oraz zajęcia piłkarskie”. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i brak możliwości 

realizacji zadania publicznego umowa została rozwiązana. 

5. Mińsko-Mazowiecki Klub Karate Kyokushinkai – na kwotę 4 500,00 złotych – 

„Jubileusz 35-lecia MMKK”. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i brak możliwości 

realizacji zadania publicznego umowa została rozwiązana. 

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
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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6. Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód –  na kwotę 4 500,00 

złotych – „Tydzień z parkour”. 

7. Uczniowski Klub sportowy „Piątka” – na kwotę 3 000,00 złotych – „Jesienne 

rozgrywki UKS Piątka”. 

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

młodzieży:  

1. Stowarzyszenie „Koniczynka” Działające na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością 

Umysłową – na kwotę 4 000,00 złotych – „Integracyjny Konkurs Plastyczny i 

Gawędy „Ziemia Mińska pędzlem, słowem i światłem malowana” z cyklu „O czym 

szumią mazowieckie wierzby?” Moja Okolica – Moja Ojczyzna”. Z uwagi na 

ogłoszony stan epidemii i brak możliwości realizacji zadania publicznego umowa 

została rozwiązana. 

IV. W zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

1. Fundacja Wspierania Młodzieży Port – na kwotę 10 000,00 złotych – „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”. 

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

1. Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” – na kwotę 5 000,00 złotych – 

„Nasz Wspólny Świat”. Z uwagi na ogłoszony stan epidemii i brak możliwości 

realizacji zadania publicznego umowa została rozwiązana. 

2. Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Ścieżki Nieskończoności – na kwotę 

10 000,00 złotych – „Wyjazdowe szkolenie dla młodzieży z zakresu organizacji 

górskiej turystyki kwalifikowalnej oraz bezpiecznego wypoczynku”. 

 

Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. 

W 2020 roku w trybie art. 28 ustawy o sporcie i na podstawie Uchwały nr XIII/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: 

1. Klub Sportowy „BARAKUDA” – przyznana kwota dotacji 6 000,00 złotych; 
2. Uczniowski Klub Sportowy Judo „KONTRA” – przyznana kwota dotacji 10 000,00 

złotych; 
3. Uczniowski Klub Sportowy „PROBASKET” – przyznana kwota dotacji 28 000,00 

złotych; 
4. Miński Klub Sportowy MMA TEAM – przyznana kwota dotacji 8 000,00 złotych; 
5. Mińsko-Mazowiecki Klub Siatkarski – przyznana kwota dotacji 15 000,00 złotych; 
6. Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO” – przyznana kwota dotacji 20 000,00 

złotych; 
7. Mińskie Towarzystwo Szachowe – przyznana kwota dotacji 8 000,00 złotych; 



7 

8. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” – przyznana kwota dotacji 7 000,00 złotych; 
9. Miejski Klub Sportowy „MAZOVIA” Mińsk Mazowiecki – przyznana kwota dotacji 

249 000,00 złotych; 
10. Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions”– przyznana kwota 

dotacji 4 000,00 złotych; 
11. Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP”– przyznana kwota dotacji 25 000,00 

złotych; 
12. Klub Kolarski „V-MAX” Mińsk Mazowiecki – przyznana kwota dotacji 20 000,00 

złotych. 

Na wspieranie klubów sportowych udzielono dotacji na łączną kwotę 400 000,00 

złotych. Działania na rzecz wspierania klubów sportowych były oparte na poniższych 

celach: 

 poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;  

 poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez 

uczestnictwo w aktywnym stylu życia;  

 zwiększenie dostępności mieszkańców do działalności sportowej;  

 popularyzacja uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej; 

 promocja sportu i aktywnego stylu życia;  

 zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców; 

 osiąganie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 

 umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak 

największej liczbie mieszkańców; 

 kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta poprzez sprzyjanie współzawodnictwu 

sportowemu na wszelkich poziomach. 

 

Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 

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. tekst jednolity: 

uchwała nr XXV.240.2017 z 30.01.2017 roku; w 2020 roku zrealizowano następujące 

zadania w ramach zawartych umów: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szpitalnej na odcinku od 

ul. Obwodu Armii Krajowej „Mewa – Kamień” do ul. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego 

„Warszawa” w Mińsku Mazowieckim – zadanie dofinansowane kwotą 38 500,00 

złotych, całkowity koszt zadania 55 000,00 złotych. 

2. Stworzenie platformy internetowej służącej do Obsługi przedsięwzięcia „Zasadźmy 

wspólnie 600 drzew dla przyszłych pokoleń” – zadanie dofinansowane kwotą 

46 800,00 złotych, całkowity koszt zadania 80 026,00 złotych.  
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Niefinansowe wsparcie działań. 

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, 

 promocję 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, 

 zapewnienie indywidualnych konsultacji odnośnie realizowanych zadań, 

 współorganizację wydarzeń dla mieszkańców; 
 z uwagi na ogłoszony stan epidemii kontakty odbywały się głównie drogą mailową 

i telefoniczną. 

 

Podsumowanie i wnioski z realizacji zadań Miasta. 

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. 

Działalność trzeciego sektora odgrywa istotną rolę w ważnych dla miasta dziedzinach, 

uzupełniając ofertę zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców.  

Współpraca międzysektorowa w 2020 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, 
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 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. 

Wnioski ze współpracy w 2020 roku: 

 kontynuacja działań w obszarze przyznawanych dotacji; 

 otwartość w dostępności do informacji; 

 dostosowanie form komunikacji do istniejącej sytuacji pandemicznej; 

 wzajemne zrozumienie, przejrzystość komunikacji; 

 utrzymywanie wysokiej jakości współpracy; 

 aktywne partnerstwo jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami; 

 zacieśnienie współpracy jednostki samorządu terytorialnego z organizacjami; 

 tworzenie innowacyjnych rozwiązań dla problemów społecznych; 

 budowanie zaufania i zgody; 

 koncentracja na zaspokajaniu potrzeb; 

 poszukiwanie nowych możliwości dzięki wspólnemu rozwiązywaniu problemów. 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta  

/-/ Marcin Jakubowski 


