
Milanówek, 24 kwietnia 2015 r. 
 
 

Rozpatrzenie ofert konkursowych na realizację zadania publicznego w 2015 r. 
 
Zadanie II - Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
oraz działalności na rzecz osób starszych, w tym: 
 

• upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych, 

• wspieranie działań na rzecz ochrony tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego 
Miasta oraz rozwoju świadomości narodowej, 

• wspieranie publikacji książkowych o tematyce lokalnej, 

• edukacja na rzecz ochrony zabytków oraz kulturowej tożsamości Miasta, 

• edukacja na rzecz poprawy ładu przestrzennego i estetyki przestrzeni publicznej, 

• działania propagujące ideę Miasta Ogrodu, 

• wsparcie organizacji zrzeszających osoby starsze, 

• wsparcie wszelkich form aktywizacji intelektualnych i społecznych, 

• wsparcie działań rozwijających więzi międzypokoleniowe 

w okresie od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

I. Złożono dwanaście ofert. Dwanaście ofert spełniło wymogi formalne i wpłynęło w terminie 
określonym w ogłoszeniu, na obowiązującym wzorze oferty. W ofertach przedstawiono 
szczegółowy plan rzeczowy i finansowy zadania. 
 
II. Komisja uwzględniając wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ogłoszeniu, zaopiniowała pozytywnie 
wszystkie złożone oferty. 
 
III. Po ocenie, czy zakres zadania określonego w ofercie wpisywał się w zakres zadania 
określonego w ogłoszeniu oraz możliwości realizacji zadania przez organizacje pozarządowe  
i przedstawionej kalkulacji kosztów, przy uwzględnieniu wysokości środków publicznych 
przeznaczonych na dane zadanie, Komisja Konkursowa zaproponowała wsparcie finansowe: 
 
 

1. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - Publikacja „X lat Milanowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku” 
wnioskowano o kwotę: 22 250,00 zł, propozycja Komisji: 7 000,00 zł 
 

2. Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych  
w Milanówku - Publikacja czasopisma – dwumiesięcznika pt. „Społeczna czyli 
jaka?” 
wnioskowano o kwotę: 6 750,00 zł, propozycja Komisji: 3 705,00 zł 
 

3. Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska - Milanowski jedwab – zgromadzenie  
i upowszechnienie materiałów na temat historii i rękodzieła jedwabnictwa 
polskiego. Muzeum Jedwabiu Milanowskiego 
wnioskowano o kwotę: 12 120,00 zł, propozycja Komisji: 4 000,00 zł 
 



4. Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej - Rozwój działalności społeczności lokalnej 
poprzez uświadomienie roli pamięci rodzinnej 
wnioskowano o kwotę: 7 475,00 zł, propozycja Komisji: 0 zł 
 

5. Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska - Warsztaty umiejętności rodzicielskich 
(Szkoła dla Rodziców) 
wnioskowano o kwotę: 5 250,00 zł, propozycja Komisji: 3 000,00 zł 
 

6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Z kulturą na co dzień 
wnioskowano o kwotę: 5 000,00 zł, propozycja Komisji: 3 500,00 zł 
 

7. Stowarzyszenie im. Bolesława Prusa - Elita Czyta – Milanówek 
wnioskowano o kwotę: 10 800,00 zł, propozycja Komisji: 5 000,00 zł 
 

8. Fundacja Rozwoju Obywatelskiego - Patriotyczny Milanówek 1939 – 1989 – 50 
lat ciągłości pokoleniowej i patriotycznej 
wnioskowano o kwotę: 9 000,00 zł, propozycja Komisji: 4 500,00 zł 
 

9. Stowarzyszenie Razem dla Milanówka - „Milanówek jakim go widzimy” – album 
fotografii wykonanych przez mieszkańców Milanówka i nie tylko 
wnioskowano o kwotę: 9 980,00 zł, propozycja Komisji: 0 zł 
 

10. Stowarzyszenie Razem dla Milanówka - „W słońcu malowane III” – rodzinne, 
wakacyjne plenery batikowe 
wnioskowano o kwotę: 4 175,00 zł, propozycja Komisji: 4 175,00 zł 
 

11. Stowarzyszenie T – ART. - Teatr Letni – T - ART Letni: Kontynuacja! 
wnioskowano o kwotę: 8 120,00 zł, propozycja Komisji: 8 120,00 zł 
 

12. Stowarzyszenie Konserwatorów Czasu - „Letnisko Milanówek” Wystawa 
fotografii na Murach Obronnych warszawskiej Starówki 
wnioskowano o kwotę: 7 900,00 zł, propozycja Komisji: 7 000,00 zł 

 
IV. Po zapoznaniu się z propozycją Komisji Konkursowej postanawiam przyznać w/w wsparcie 
finansowe oferentom oraz wyrażam zgodę na zawarcie umów na realizację proponowanych  
w ofertach zadań. 
 
V. W przypadku, gdy kwota przyznanej dotacji jest różna od wnioskowanej, należy potwierdzić 
możliwość realizacji zadania poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Milanówka ul. Kościuszki 45, 
w Referacie Komunikacji Społecznej /22 758 30 61, wew. 120, Monika Samoraj/, 
zaktualizowanego w stosunku do przyznanej dotacji harmonogramu oraz kosztorysu realizacji 
zadania publicznego. 

 
 

Burmistrz Miasta Milanówka 
                    / - / 

            mgr inż. Wiesława Kwiatkowska 
 

Przygotowała: Katarzyna Stelmach 


