
Milanówek, 31 marca 2016 r. 

 

Rozpatrzenie ofert konkursowych na realizację zadania publicznego w 2016 r. 

 

Zadanie III - Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

oraz działalności na rzecz osób starszych, obejmujące: 

 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 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, 

 organizację wydarzeń upowszechniających i pielęgnujących tradycję, historię  

i dziedzictwo kulturowe w ramach XI edycji Festiwalu Otwarte Ogrody  

w Milanówku. 

 

Termin realizacji zadania: okres od 18 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

I. Złożono dwanaście ofert. Wszystkie oferty spełniały wymogi formalne i wpłynęły  

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. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – „Teatr nasza pasja” 

wnioskowano o kwotę: 6 000,00 zł, propozycja Komisji: 6 000,00 zł. 

 

2. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku – „Edukacja prozdrowotna, 

kulturalna i integracja Seniorów” 

wnioskowano o kwotę: 15 090,00 zł, propozycja Komisji: 5 000,00 zł. 

 

3. Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych – 

„Publikacja czasopisma pt. „Społeczna czyli jaka?”” 
wnioskowano o kwotę: 7 045,20 zł, propozycja Komisji: 3 000,00 zł. 

 

4. Stowarzyszenie Pamięci Rodzinnej – „Ogród Miniatur Architektonicznych” 
wnioskowano o kwotę: 5 000,00 zł, propozycja Komisji: 4 000,00 zł. 

 



5. Stowarzyszenie Razem dla Milanówka – „My z miasta ogrodów” FOO 2016 

wnioskowano o kwotę: 7 410,00 zł, propozycja Komisji: 1 000,00 zł. 

 

6. Stowarzyszenie Razem dla Milanówka - „W słońcu malowane IV – rodzinne, 

wakacyjne plenery batikowe” 
wnioskowano o kwotę: 6 685,00 zł, propozycja Komisji: 5 000,00 zł. 

 

7. Musszelka - „Cztery strony świata w Milanówku” 

wnioskowano o kwotę: 8 300,00 zł, propozycja Komisji: 5 000,00 zł. 

 

8. Musszelka - „Królowa dzikich pszczół” 
wnioskowano o kwotę: 4 215,00 zł, propozycja Komisji: 1 000,00 zł. 

 

9. Milanowska Fundacja na Rzecz Edukacji i Sportu - „Uroki Milanówka – 

terenowa gra planszowa” 

wnioskowano o kwotę: 19 050,00 zł, propozycja Komisji: 18 000,00 zł. 

 

10. Stowarzyszenie T-ART. - „TTT: T-ART, Teatr, Turczynek!” 

wnioskowano o kwotę: 13 650,00 zł, propozycja Komisji: 8 000,00 zł. 

 

11. Stowarzyszenie T-ART. - „Dobry wieczór w parku. Tu powstał Milanówek” 
wnioskowano o kwotę: 3 950,00 zł, propozycja Komisji: 3 000,00 zł. 

 

12. Stowarzyszenie Kuźnia Milanowska - „Ogród jedwabny im. Henryka  

i Stanisławy Witaczków” 

wnioskowano o kwotę: 8 230,00 zł, propozycja Komisji: 1 000,00 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 Zespole ds. Komunikacji Społecznej zaktualizowanego w stosunku do 

przyznanej dotacji harmonogramu oraz kosztorysu realizacji zadania publicznego. 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

          /-/ 

             Wiesława Kwiatkowska 

 

 

 

Przygotowała: Katarzyna Stelmach 
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