Załącznik 1
ZADANIA PUBLICZNE ZREALIZOWANE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2012 ROKU
/OTWARTE KONKURSY OFERT/

Kwota
przeznaczona
na zadanie

30 000 zł

Zadanie
Dofinansowanie zagospodarowania czasu wolnego w ramach akcji „Zima” dla
dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym z rodzin dysfunkcyjnych
i dyspanseryjnych, wspierającego działanie w zakresie wypoczynku dzieci
i młodzieży poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym zimowisk,
wycieczek, imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów oraz innych imprez
o podobnym charakterze
w okresie od 16 stycznia 2012 r. do 03 lutego 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego w 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 196/VI/11 z dnia 19 grudnia 2011 r.

Opis zadania

Lp.

Nazwa
organizacji

Wnioskowana
Kwota dotacji
Otrzymana
kwota dotacji

Kwota
wnioskowana

Ilość
uczestników

a)
32 uczestników
4 osoby kadry

15 000 zł

1.

b)
55 uczestników
6 osób kadry

Chorągiew
Stołeczna
ZHP Hufiec
Milanówek
Milanówek
ul.
Królewska
69

Kwota
otrzymana
15 000 zł
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Określenie skali działań
zrealizowanych w ramach zadania

W ramach zadania zorganizowano:
a) Obóz zimowy w Zawoi, w terminie 22-29 stycznia
W ramach akcji wyjazdowej zorganizowano wycieczki autokarowe (poznawanie regionu)
i wędrówki krajoznawcze górskimi szlakami, zwiedzano muzea, prowadzono warsztaty
kulturalne i filmowe, organizowano gry i sporty zimowe dla młodzieży: nauka jazdy na
nartach i snowboardzie.
b) Zima w mieście, w terminie 16 - 29 stycznia
W ramach akcji ”Zima w Mieście – Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
w okresie ferii zimowych” zorganizowano: harcerską spartakiadę łyżwiarską, wycieczkę
do kina, warsztaty piosenki i pląsów, warsztaty plastyczne, warsztaty „tańca ognia”,
warsztaty filmowe – gala filmowa, warsztaty profilaktyczne (uzależnienia, asertywność,
cyberprzemoc), udzielanie pierwszej pomocy, zabawy na kręgielni, wycieczkę: Warszawa
i okolice – zwiedzanie muzeum, spacer po Starówce).
Dzięki zrealizowaniu zadania ZHP wzbogaciło się o nowych członków oraz uczestników
śródrocznych warsztatów tematycznych. Dzieci i młodzież poznała czynne formy
spędzania czasu wolnego. Przekonali się i zachęcili do czynnego i zdrowego stylu życia,
wolnego od uzależnień. U części dzieci i młodzieży ukierunkowane zostały
zainteresowania nowymi formami spędzania czasu i rozwoju własnych talentów,
przestrzeganie zasad fair-play, zdrowego współzawodnictwa, krzewienie kultury fizycznej.
Zadanie przyczyniło się do integracji dzieci i młodzieży z Milanówka.
Dofinansowanie pozwoliło na uatrakcyjnienie zajęć, zaproponowanie wyjazdu
i interesujące spędzenie czasu w mieście, podczas ferii zimowych dzieciom, z rodzin
o niskich dochodach.
Z pieniędzy dotacji pokryto w części wyżywienie i zakwaterowanie, transport,
wypożyczenie sprzętu narciarskiego, łyżew oraz bilety wstępu na lodowisko.
Koszty pokryte z dotacji stanowiły 57,88% poniesionych kosztów całkowitych, środki
własne 42,12%.

Kwota
przeznaczona
na zadanie

25 000 zł

2 300 zł
Kwota otrzymana
Stowarzyszenie

Zadanie
Upowszechnianie kultury w różnych dziedzinach i formach artystycznych oraz edukacji dorosłych
od 24.02.2012 r. do 31.12.2012 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/VI/12 z dnia 26 stycznia 2012 r.

Kwota wnioskowana

Konserwatorów
Czasu

2.

Milanówek
ul. Okrzei 1

2 300 zł
Kwota zrealizowana

~ 100 osób

2060,74 zł
Kwota do zwrotu

239,26 zł
Kwota
wnioskowana
Stowarzyszenie

7 900 zł

T-Art
3.

Milanówek
ul. Średnia
160

Kwota
otrzymana
6 200 zł

Kwota
wnioskowana
Stowarzyszenie
Konserwatorów
Czasu

4.

Milanówek
ul. Okrzei 1

~ 360 widzów
z tego:
~ 120 Eclipse
~ 70 Witkacy
~ 20 STOP!
~150 Moralność
pani D.

20 000 zł

~ 400 gości na
premierze
książki

Kwota
otrzymana
7 000 zł

5.

Milanowski
Uniwersytet
Trzeciego
Wieku
Milanówek
ul. Spacerowa
4

Kwota
wnioskowana

162 członków
MU3W;

14 480 zł
cotygodniowo
70-80 słuchaczy
wykładów;
Kwota
otrzymana
9 500 zł
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Projekcja filmu „Tajemnica Grobu Kopernika”, spotkanie autorskie oraz panel
dyskusyjny- dofinansowanie umożliwiło zorganizowanie na bardzo wysokim poziomie
wieczoru autorskiego z twórcą filmu dokumentalnego. Wieczór poświęcony był głośnemu
odkryciu w Katedrze Fromborskiej szkieletu ludzkiego, który postanowiono zbadać pod
kątem nieustalonego jak dotąd grobu Kopernika. Rezultatem zadania była popularyzacja
najnowszych odkryć z dziedziny historii nauki.
Kwota dotacji umożliwiła zakup licencji na pokaz filmu oraz materiały promocyjne.
Koszty pokryte z dotacji stanowiły 100% kosztów całkowitych zadania.
Scena T-Art – Eksperymenty – zorganizowanie cyklu spektakli (Eclipse, Witkacy,
psychodrama STOP!, Moralność pani D.) - dofinansowanie umożliwiło realizację
spektakli od przygotowania ich, po spotkania z widzami.
Rezultatem zadania było upowszechnianie amatorskich działań teatralnych w środowisku
lokalnym oraz zespolenie sztuki teatralnej z wiedzą z literatury i psychologii poprzez
spotkania po spektaklach. Wspólne działania uaktywniły widzów, zbudowały współpracę
międzypokoleniową oraz zintegrowały środowisko lokalne wokół proponowanej tematyki.
Kwota dotacji umożliwiła sfinansowanie honorarium dla występujących, reżysera.
opracowanie muzyczne, wykonanie scenografii, pokrycie kosztów oświetlenia i nagłośnienia
oraz kosztów księgowych.
Koszty pokryte z dotacji stanowiły 48,4% poniesionych kosztów całkowitych, środki
własne (finansowe i pozafinansowe) 51,6%.
Słownik biograficzny „Niepokorni 1976-1989. Mieszkańcy powiatu grodziskiego na
rzecz wolności” - dofinansowanie umożliwiło opracowanie i publikację słownika
biograficznego na poziomie popularno-naukowym, odtwarzającego dzieje najnowszej
historii Polski ze szczególnym uwzględnieniem powiatu grodziskiego.
Kwota dotacji pomogła sfinansować prace nad wydaniem słownika - od opracowania
tekstu, korektę tłumaczenie na język angielski, skład graficzny po druk. W ramach zadania
wydrukowano 1500 egz. (o 700 więcej niż zakładano).
Koszty pokryte z dotacji stanowiły 12,76% poniesionych kosztów całkowitych, środki
finansowe z innych źródeł 87,23 %, środki finansowe własne (pozafinansowe) 0,91%.
Europa obywatelska. Rola i miejsce seniorów - dofinansowanie umożliwiło działalność
MU3W tj. cotygodniowe wykłady dla słuchaczy (razem 25 wykładów), oraz 2 spotkania
w Saloniku Literackim. Wyjazd do Centrum Kopernika oraz udział w Kongresie UTW
w Sali Kongresowej w Warszawie. Rezultatem zadania była aktywizacja osób starszych,
nawiązanie współpracy intelektualnej seniorów, inspirowanie społeczności lokalnej do
wspólnych działań, współpraca międzypokoleniowa oraz promocja MU3W, a tym samym
Milanówka na arenie krajowej.
Kwota dotacji umożliwiła sfinansowanie części wykładów i prelekcji, przygotowanie i druk
materiałów, wyjazd do Centrum Nauki Kopernik, koszty administracyjne i promocyjne.
Koszty pokryte z dotacji stanowiły 39,23% poniesionych kosztów całkowitych, środki
własne (finansowe i pozafinansowe) 60,77%.

4 000 zł
Kwota
przeznaczona
na zadanie II

78 000 zł

Zadanie I

Wspieranie działań dążących do
usamodzielniania się i integracji osób
niewidomych i słabo widzących z
Milanówka oraz zapobiegania ich
wykluczeniu społecznemu
w okresie od 15 maja 2012 r. do 31
grudnia 2012 r.

Zadanie II
Upowszechnianie różnorodnych dyscyplin sportowych wśród dzieci i
młodzieży z Milanówka w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych,
wspieranie obozów szkoleniowych oraz organizacji imprez sportoworekreacyjnych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w okresie
od 15 maja 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/VI/12 z dnia 11 kwietnia 2012 r.

Kwota
przeznaczona
na zadanie I

Polski
Związek

Kwota
wnioskowana
4 000 zł

Wsparcie i pomoc w samodzielnym funkcjonowaniu osób z dysfunkcją wzroku
zamieszkałych na terenie Milanówka. Wskazanie możliwości atrakcyjnego spędzenia
czasu przez osoby niewidome i słabo widzące. W ramach założonego celu zorganizowano
3-dniową wycieczkę integracyjną dla osób niewidomych i słabowidzących z Milanówka
połączoną z aktywną rehabilitacją poprzez zwiedzanie zabytków Krakowa i okolic. Ta
forma wypoczynku umożliwiła samodzielne poruszanie się w obcym terenie z pomocą
białej laski, poprawiła kondycję fizyczną i psychiczną uczestników wycieczki oraz
pogłębiła ich sferę poznawczą.
Kwota dotacji umożliwiła pokrycie kosztów transportu, obsługi finansowej zadania oraz
części kosztów noclegów i wyżywienia.
Dotacja pokryła 45,98 % kosztów całkowitych, środki własne (finansowe) stanowiły
14,48%, a środki finansowe z innych źródeł 44,31%.

45 osób

Niewidomych

6.

Okręg
Mazowiecki
Warszawa
ul. Jasna 22

Stowarzyszenie

Sportowe

Kwota
otrzymana
4 000 zł

Kwota
wnioskowana
38 040 zł

„MWEK
TEAM”

~ 900
uczestników
imprezy

Milanówek
7.

ul. Fiderkiewicza
27

8.
Klub
Sportowy
„MILAN”
Milanówek
ul. Turczynek 8

Kwota
otrzymana
30 000 zł

Kwota
wnioskowana
18 000 zł

33 zawodników
9 opiekunów
2 trenerów

Kwota
otrzymana
18 000 zł

3

Organizacja IX Edycji Oficjalnych Międzynarodowych Mistrzostw Polski Dirt Jump
MTBMX pod patronatem Polskiego Związku Kolarskiego oraz Burmistrza Miasta
Milanówka. Konserwacja urządzeń skateparku oraz dirtparku wraz z niezbędną
modernizacją i rozbudową. Zadanie realizowane w okresie od 15 maja do 9 września 2012 r.
Zadanie objęło oczyszczenie i zabezpieczenie preparatem impregnującym wszystkich poszyć
jezdnych skateparku wraz z konstrukcją rozpędową, wymiana uszkodzonych poszyć na nowe,
konserwacja oraz wymiana blach najazdowych, naprawa uszkodzonych barierek, kompletna
przebudowa dirtparku.
Stowarzyszenie poprzez realizację zadania stworzyło alternatywę spędzania wolnego czasu dla
dzieci i młodzieży z Milanówka, w tym również dla osób z rodzin dysfunkcyjnych,
zaktywizowało milanowską młodzież i przeciwdziałało jej marginalizacji. Projekt zakładał
uczestnictwo młodych ludzi w zawodach sportowych, integrację i współpracę ze społecznością
milanowską, nawiązywanie międzypokoleniowych więzi, w tym włączenie młodzieży do
działalności opartej na wolontariacie, zwrócenie uwagi mieszkańców Milanówka na
alternatywne formy spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w czasie wakacji.
Kwota dotacji umożliwiła sfinansowanie naprawy skateparku oraz rozbudowę dirtparku.
Dotacja stanowiła 100% kosztów całkowitych.
Udział dzieci i młodzieży z Milanówka w turnieju piłki nożnej w Danii w terminie 24-28
maja 2012 r. Wyjazd dzieci i młodzieży z Klubu Milan (drużyna rocznika 1999 oraz 2002)
do Esbjerg umożliwił integrację, wymianę doświadczeń, zachowań młodzieży z Milanówka
z młodzieżą międzynarodową. Zaktywizowano uczestników do promowania zdrowego stylu
życia poprzez udział w imprezie sportowej jaką jest turniej piłkarski. Młodzież poprawiła
kondycję fizyczną i koordynację, wyjazd umożliwił zgranie poszczególnych drużyn,
wytrenowanie i poznanie nowych umiejętności piłkarskich, aktywny wypoczynek młodzieży
podczas turnieju. Oprócz aktywnego wypoczynku, młodzież zwiedziła miasto oraz poznała
inne kultury, co wpłynęło na uatrakcyjnienie wyjazdu. Dotacja zapewniła pokrycie kosztów
transportu i ubezpieczenia.
Kwota dotacji stanowiła 51,98 % kosztów całkowitych, środki własne (finansowe) 48,02%.

45 000 zł

Zadanie
Dofinansowanie zagospodarowania czasu wolnego w ramach akcji „Lato” dla dzieci i młodzieży z Milanówka,
w tym z rodzin dysfunkcyjnych i dyspanseryjnych, wspierającego działanie w zakresie wypoczynku dzieci
i młodzieży poprzez organizację imprez integracyjnych, w tym kolonii, wycieczek, obozów wypoczynkowych
i sportowych oraz innych imprez o podobnym charakterze w okresie od 30 czerwca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego w 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74/VI/12 z dnia 28 maja 2012 r.

Kwota
przeznaczona
na zadanie

Kwota
wnioskowana
18 000 zł
Stowarzyszenie

PARAFIADA
9.

Warszawa
ul. Gwintowa 3

10.

Fundacja
TOTO
ANIMO
Pruszków
ul. Wiejska 5

Kwota
otrzymana
14 000 zł

Kwota
wnioskowana
8 950,50 zł

Kwota
otrzymana
3 000 zł

Kwota
wnioskowana
30 000 zł

11.

Chorągiew
Stołeczna
ZHP
Hufiec
Milanówek
Warszawa
ul. Piaskowa 4

Obóz rekreacyjno-ruchowy w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „DUKAT”
w Dąbkach w terminie 1 - 17 lipca dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat. Zajęcia
prowadzone w oparciu o starogrecką triadę stadion-teatr-świątynia pozwoliły na wszechstronny
rozwój w dziedzinach sportowych, artystycznych oraz duchowych. Realizacja zadania miała na
celu wyrównanie szans dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, zagrożonych uzależnieniem
113 uczestników, poprzez uczestnictwo w zajęciach socjoterapeutycznych, profilaktycznych, a także edukacyjnych
w tym 25 osób z i rekreacyjnych. Dotacja zapewniła pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia 25
Milanówka
uczestników z Milanówka, wynagrodzenie wychowawcy, część kosztów transportu, część
kosztów materiałów plastycznych i biurowych, koszty nagród dla zwycięzców organizowanych
konkursów, ubezpieczenie oraz obsługę księgową.
Kwota dotacji stanowiła 42,92 % kosztów całkowitych, środki własne (finansowe) 0,37%,
środki finansowe z innych źródeł 56,71% .

Kwota
otrzymana
28 000 zł

20 osób ze
spektrum
autyzmu, w tym
3 osoby z
Milanówka

a)
43 uczestników
w wieku 7-11 lat
b)
52 uczestników
w wieku 11-15 lat
c)
12 uczestników
w wieku 15-18 lat
d)
50 uczestników
e)
30 uczestników
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Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z chorobami ze spektrum
autyzmu, w miesiącu lipcu na terenie BGŻ Arena w Pruszkowie. Zapewnienie zajęć
dla dzieci z autyzmem pozwoliło na uniknięcie negatywnych następstw związanych
z przerwą w terapii w okresie wakacji, regresji w ogólnym funkcjonowaniu. Codzienne
zajęcia pozwoliły na poczucie bezpieczeństwa i pozytywnie wpłynęły na ich stan
psychosomatyczny. Zorganizowano także wycieczkę do Żelazowej Woli, wyjście do
restauracji, zwiedzanie Pałacyku Potockich, Piknik w Ośrodku Patataj, zajęcia na terenie
Ośrodka Sportowego Znicz, ognisko, zabawy na placu zabaw, na basenie, a także zajęcia
z artterapii. Dotacja zapewniła pokrycie części kosztów zatrudnienia terapeutów.
Kwota dotacji stanowiła 4,63 % kosztów całkowitych, środki własne (finansowe
i pozafinansowe) 38,29%, środki finansowe z innych źródeł 57,08%.
W ramach zadania zorganizowano:
a) Kolonię zuchową - Nowa Słupia, w terminie 02 – 15. 07
b) Obóz harcerski Bałdy Piec, w terminie 02 – 16. 07
c) Obóz wędrowny ze spływem kajakowym po Krutyni, w terminie 24-31.07
d) HAL „lato w mieście”, w terminie 01.07 – 31. 08
e) Wyjazd szkoleniowy Kadry Młodzieżowej Hufca, 17 – 19. 08
W ramach akcji odbyły się zajęcia z kultury i historii regionów, gry terenowe zespołowe
i integracyjne, realizacja sprawności, stopni harcerskich i znaków służb, realizacja
ogólnozwiązkowych programów ZHP, zabawy tematyczne, zajęcia teatralne, zajęcia
muzyczne, elementy pierwszej pomocy, realizacja programu profilaktyki uzależnień, zajęcia
sportowe i rekreacyjne, programy tematyczne dotyczące: sztuki, malarstwa, muzyki,
architektury, rzemiosła oraz literatury i filmu.
Celem realizacji zadania było propagowanie zdrowego trybu życia i krzewienia kultury fizycznej,
integracja dzieci i młodzieży z Milanówka, wyrobienie postaw życiowych i obywatelskich,
wspieranie własnych zainteresowań, zapobieganie patologiom poprzez wskazanie form
alternatywnych. Dotacja zapewniła pokrycie części kosztów zakwaterowania, wyżywienia i
transportu.
Kwota dotacji stanowiła 28,7 % kosztów całkowitych, środki własne (pozafinansowe) 11,3%,
środki finansowe z innych źródeł 60%.
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