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Mińsk Mazowiecki, 21 lutego 2022 roku 

 

PK.0002.1.2022 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ 

POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2021  

 

W 2021 roku współpraca Miasta Mińsk Mazowiecki oparta na wieloletnim programie 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 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 ochrony 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 spotkań sieciujących oraz szkoleń, przygotowanie 

materiałów dotyczących ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami); 

 współorganizację wydarzeń dla mieszkańców. 

W 2021 roku obowiązywały 54 umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi, w 

tym: 

1) 36 umów zawartych w drodze ogłoszonych konkursów; 

2) 18 umów zawartych w trybie pozakonkursowym tzw. „Małych grantów”; 

które łącznie stanowiły kwotę 1 507 430,00 zł 

oraz 1 umowa w ramach „Inicjatywy lokalnej”; 

która stanowiła kwotę 19 800,00 zł. 

Na realizację priorytetowych zadań publicznych przeznaczono: 

 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 62 800,00 zł; 
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 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

– 265 630,00 zł; 

 w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 39 000,00 zł; 

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

dzieci i młodzieży – 60 000,00 zł; 

 w zakresie ochrony i promocji zdrowia – 175 000,00 zł; 

 w zakresie pomocy społecznej – 365 000,00 zł; 

 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego – 40 000,00 zł; 

 w zakresie tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających 

rozwojowi sportu – 500 000,00 zł. 

Z uwagi na brak możliwości realizacji zadania publicznego ze strony Zleceniobiorcy 

rozwiązano jedną umowę na mocy porozumienia stron – kwota przyznanej dotacji 

10 000,00 zł. Zwrot dotacji w wysokości 9 500,00 zł (wydatkowanie z dotacji kwoty 

500,00 zł zostało uznane za zasadne zgodnie z postanowieniami umowy oraz na 

podstawie przedłożonej faktury). 

Obowiązujące w ubiegłym roku 52 umowy na realizację zadań publicznych miały formę 

wsparcia finansowego ze strony Miasta Mińsk Mazowiecki, natomiast 2 umowy na 

realizację zadań publicznych zawarte w trybie pozakonkursowym tzw. „Małych grantów”, 

na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) miały formę 

powierzenia realizacji zadania publicznego. 

 
 

Wypełniając zasady obowiązującego programu współpracy Miasta Mińsk 

Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi ogłoszono następujące konkursy na 

realizację zadań publicznych w 2021 roku: 

1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  

Zarządzenie Nr 460/192/20 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 grudnia 2020 

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

zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Mińsku Mazowieckim w 2021 

roku: 

 złożono siedem ofert, sześć otrzymało dofinansowanie: 

1/ Rolkowy Mińsk – Hokejowy Klub Sportowy – „Nauka gry w hokeja na rolkach i lodzie”. 

Przyznana kwota dotacji 7 000,00 zł; 

2/ Miński Klub Biegacza „Dreptak” – „8. Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w 

biegach przełajowych (maluch-junior-senior)”. Przyznana kwota dotacji 10 000,00 zł; 

3/ Miński Klub Sportowy MMA TEAM – „Trenujemy i walczymy – 600-letni Jubileusz 

Nadania Praw Miejskich na sportowo obchodzimy”. Przyznana kwota dotacji  8 000,00 

zł; 

4/ Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Champions” Mińsk Mazowiecki – 

„Promowanie i rozpowszechnianie kultury fizycznej w Mińsku Mazowieckim przez 

dzieci i młodzież oraz dorosłych”. Przyznana kwota dotacji  7 000,00 zł; 

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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5/ Stowarzyszenie na Piątkę – „Bądź pewny siebie”. Przyznana kwota dotacji  6 000,00 

zł; 

6/ Stowarzyszenie Figurowy Mińsk Mazowiecki – „Szkolenie w zakresie jazdy na łyżwach 

i tańca na lodzie”. Przyznana kwota dotacji  800,00 zł. 

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

Zarządzenie Nr 496/201/21 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 

2021 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 2021 roku: 

 złożono dziesięć ofert, osiem otrzymało dofinansowanie: 

1/ Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej – „Mińsk Mazowiecki oczami 

mieszkańców”. Przyznana kwota dotacji 10 000,00 zł. Z uwagi na brak możliwości 

realizacji zadania publicznego ze strony Zleceniobiorcy umowa została rozwiązana z 

dniem 24.08.2021 r. na mocy porozumienia stron. Zwrot dotacji w wysokości 9 500,00 

zł (wydatkowanie z dotacji kwoty 500,00 zł zostało uznane za zasadne zgodnie z 

postanowieniami umowy oraz na podstawie przedłożonej faktury); 

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

mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki”. Przyznana kwota dotacji 70 000,00 zł; 

3/ Mińskie Towarzystwo Muzyczne – „Działania wspierające artystów amatorów poprzez 

organizowanie koncertów Chóru Kameralnego Mińskiego Towarzystwa Muzycznego”. 

Przyznana kwota dotacji 20 000,00 zł; 

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

Mikołajkowy”. Przyznana kwota dotacji 5 360,00 zł;  

5/ Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” – „DGZZ Symfonicznie na 600-lecie 

Mińska Mazowieckiego”. Przyznana kwota dotacji 35 000,00 zł;  

6/ Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – „Publikacja Rocznika 

Mińskomazowieckiego, tom 29”. Przyznana kwota dotacji 20 000,00 zł; 

7/ Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – „Publikacja 6 numerów 

jubileuszowego czasopisma „Klimaty/Czasy” na 600-lecie Mińska Mazowieckiego”. 

Przyznana kwota dotacji 38 470,00 zł; 

8/ Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji – „Album fotograficzny – Mińska Scena 

Muzyczna”. Przyznana kwota dotacji 15 000,00 zł. 

 

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

dzieci i młodzieży: 

Zarządzenie Nr 451/188/20 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2020 

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 2021 roku: 

 złożono trzy oferty, dwie otrzymały dofinansowanie: 

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

Dziecięcym „Krok Dalej” – „Przyjazna Świetlica”. Przyznana kwota dotacji 35 000,00 

zł; 

2/ Stowarzyszenie na Piątkę – „Wypoczywaj bez nudy”. Przyznana kwota dotacji 

15 000,00 zł. 

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,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
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4. W zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

Zarządzenie Nr 490/196/21 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 5 stycznia 2021 

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

zakresie ochrony i promocji zdrowia w Mińsku Mazowieckim w 2021 roku: 

 złożono jedną ofertę, która otrzymała dofinansowanie: 

1/ Fundacja Wspierania Młodzieży Port z siedzibą przy ul. Zygmunta Kazikowskiego 

18A/2 w Mińsku Mazowieckim – „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 165 000,00 zł. 

 

5. W zakresie pomocy społecznej: 

Zarządzenie Nr 445/183/20 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 listopada 

2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego w zakresie pomocy społecznej w Mińsku Mazowieckim w 2021 roku:  

 złożono dwie oferty, obie otrzymały dofinansowanie: 

1/ Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej z siedzibą przy ul. Kawęczyńskiej 49 w 

Warszawie – „Prowadzenie Jadłodajni dla potrzebujących mieszkańców Miasta Mińsk 

Mazowiecki”. Przyznana kwota dotacji 195 000,00 zł; 

2/ Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej z siedzibą przy ul. Kawęczyńskiej 49 w 

Warszawie – „Prowadzenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych z terenu 

Miasta Mińsk Mazowiecki”. Przyznana kwota dotacji 170 000,00 zł. 

 

6. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego: 

Zarządzenie nr 582/238/21 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 17 maja 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 

zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Mińsku 

Mazowieckim w 2021 roku: 

 złożono jedną ofertę, która otrzymała dofinansowanie: 

1/ Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA!” z siedzibą w Warszawie 

– „Opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie na terenie Miasta Mińsk 

Mazowiecki”. Przyznana kwota dotacji 20 000,00 zł. 

 

Zarządzenie nr 583/238/21 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 17 maja 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 

zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w Mińsku 

Mazowieckim w 2021 roku: 

 złożono jedną ofertę, która otrzymała dofinansowanie. 

1/ Fundacja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – VIVA!” z siedzibą w Warszawie 

– „Zapobieganie bezdomności kotów poprzez sterylizację albo kastrację wolno 

żyjących kotów na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki”. Przyznana kwota dotacji 

20 000,00 zł. 

 

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,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,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
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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W 2021 roku w trybie pozakonkursowym, na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 

r., poz. 1057 z późn. zm.) zlecono realizację następujących zadań: 

 

I. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:  

1. Stowarzyszenie Figurowy Mińsk Mazowiecki – na kwotę 4 000,00 zł – „Szkolenie 

w zakresie jazdy na łyżwach i tańca na lodzie”; 

2. Rolkowy Mińsk – Hokejowy Klub Sportowy – na kwotę 4 000,00 zł – „Nauka gry w 

hokeja”; 

3. Miński Klub Sportowy MMA TEAM – na kwotę 6 000,00 zł – „8 Grand Prix Polski 

w brazylijskim Jiu-Jitsu”; 

4. Klub Dawnych Motocykli „MAGNET” – na kwotę 6 000,00 zł – „Motocyklowy Rajd 

600-lecia; 

5. Klub Sportowy Pasjonaci Sportu – na kwotę 4 000,00 zł – „IV sezon Mińskiej Ligii 
Koszykówki. 

II. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 
1. Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji – na kwotę 8 400,00 zł – „Fotograficzna 

wystawa plenerowa. Relacje i mieszkańcy. Nasze miasto. Mińsk Mazowiecki”; 

2. Fundacja „Czas Sztuki” - na kwotę 10 000,00 zł – „Koncerty z okazji jubileuszu 

600-lecia Miasta Mińsk Mazowiecki” (powierzenie realizacji zadania publicznego); 

3. Fundacja „Czas Sztuki” - na kwotę 10 000,00 zł – „Edukacyjne spotkania 

muzyczne z okazji jubileuszu 600-lecia Miasta Mińsk Mazowiecki” (powierzenie 

realizacji zadania publicznego); 

4. Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” – na kwotę 1 350,00 zł – „Na dobry 

początek wakacji”; 

5. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej – na kwotę 2 050,00 zł - „Mińsk 

Mazowiecki – Miasto wielokulturowe z tradycjami – wizyta studyjna”; 

6. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec ZHP 

„Mazowsze” Mińsk Mazowiecki – na kwotę 10 000,00 zł – „Jubileusz 600-lecia 

nadania praw miejskich Miastu Mińsk Mazowiecki; 

7. Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – na kwotę 10 000,00 zł – „Album 

fotograficzny pt. Mińskie retrospekcje”.  

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

1. Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji – na kwotę 9 000,00 zł – „Check this out. 

English lessons in Mińsk Mazowiecki”; 

2. Fundacja w Podróży – na kwotę 10 000,00 zł – „Rozwój talentów oraz 

zainteresowań uczniów z klas 1- 3 poprzez poznawanie świata i podróże”; 

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

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

turystyki kwalifikowalnej oraz bezpiecznego wypoczynku”; 

4. Fundacja w Podróży – na kwotę 10 000,00 zł – „Cywilizacja Majów – rozwój 

talentów oraz zainteresowań uczniów szkół podstawowych”. 

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

młodzieży:  
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1. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec ZHP 

„Mazowsze” Mińsk Mazowiecki – na kwotę 10 000,00 zł – „29. Dni Chorągwi 

Mazowieckiej ZHP”. 

V. W zakresie ochrony i promocji zdrowia: 

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

 
 

Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu. 

 

W 2021 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. Uczniowski Klub Sportowy „Dąbrówka” – przyznana kwota dotacji 16 000,00 zł; 

2. Stowarzyszenie „Klub Walhalla” – przyznana kwota dotacji 12 000,00 zł; 

3. Klub Sportowy „BARAKUDA” – przyznana kwota dotacji 6 000,00 zł; 

4. Klub Sportowy „RC Mazovia Mińsk Mazowiecki” – przyznana kwota dotacji 

10 000,00 zł; 

5. Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” – przyznana kwota dotacji 9 000,00 zł; 

6. Uczniowski Klub Sportowy „PROBASKET” Mińsk Mazowiecki – przyznana kwota 

dotacji 36 000,00 zł; 

7. Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO” – przyznana kwota dotacji 30 000,00 zł; 

8. Uczniowski Klub Sportowy Judo „KONTRA” w Mińsku Mazowieckim – przyznana 

kwota dotacji 12 000,00 zł; 

9. Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP” w Mińsku Mazowieckim – przyznana 

kwota dotacji 30 000,00 zł; 

10. Klub Kolarski „V-MAX” Mińsk Mazowiecki – przyznana kwota dotacji 22 000,00 zł; 

11. Mińskie Towarzystwo Szachowe – przyznana kwota dotacji 15 000,00 zł; 

12. Miejski Klub Sportowy „MAZOVIA” Mińsk Mazowiecki – przyznana kwota dotacji 

265 000,00 zł; 

13. Miński Klub Sportowy MMA TEAM – przyznana kwota dotacji 10 000,00 zł; 

14. Mińsko-Mazowiecki Klub Siatkarski – przyznana kwota dotacji 16 000,00 zł; 

15. Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” w Mińsku Mazowieckim – przyznana kwota 

dotacji 11 000,00 zł. 

Na wspieranie klubów sportowych udzielono dotacji na łączną kwotę 500 000,00 zł. 

Działania na rzecz wspierania klubów sportowych były oparte na poniższych celach: 
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 poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych na 

terenie Miasta;  

 poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez 

uczestnictwo w aktywnym stylu życia;  

 zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta 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 Miasta; 

 kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta poprzez sprzyjanie współzawodnictwu 

sportowemu na wszelkich poziomach. 

 
 

Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 

Na podstawie Uchwały 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 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 2021 roku zrealizowano następujące 

zadanie w ramach zawartej umowy: 

1. „Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 5 w Mińsku Mazowieckim” – wniosek 

złożony przez grupę inicjatywną - zadanie dofinansowane kwotą 19 800,00 zł, 

całkowity koszt zadania 23 300,00 zł.  

 
 

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 pomocą organizacyjną, 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; 
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 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; 

 organizację wspólnych konferencji i szkoleń np. szkolenie z zakresu zapewniania 

podczas realizacji zadań dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 

 organizację spotkań sieciujących; 

 przygotowywanie materiałów dotyczących ustawy o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami;  

 współorganizację wydarzeń dla mieszkańców; 

 doradztwo i udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej w przygotowaniu 

projektów i pisaniu wniosków; 

 prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych realizujących zadania 

publiczne. 

Kontakty miały charakter spotkań osobistych, realizowane były także drogą mailową i 

telefoniczną. 

 
 

Podsumowanie i wnioski z realizacji zadań Miasta. 

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. Miasto zauważa 

potrzebę wskazania, poinformowania organizacji pozarządowych o możliwości 

pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł.  

Organizacje pozarządowe z uwagi na szeroki zakres podejmowanych inicjatyw i ich 

społeczny charakter są bardzo ważnym partnerem Miasta w wykonywaniu zadań 

publicznych. Główną cechą naszych relacji jest współpraca opierająca się na zasadach 

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

obszarach działalności, wspierając zaspokajanie społecznych potrzeb mieszkańców.  

Współpraca międzysektorowa w 2021 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; 

 poznanie wzajemnych oczekiwań, a także potencjalnych obszarów, w których 

współpraca może być zintensyfikowana.  

Wnioski i zobowiązania w ramach współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi w 

2021 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; 

 wzrost umiejętności prowadzenia dialogu, jak również świadomości jego 

znaczenia. 

 

 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

/-/ Marcin Jakubowski 

 


