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Sprawozdanie  

z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” 

 

„Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 
na rok 2015” został uchwalony 28 października 2014 r.  (uchwała Nr 213/XLVI/2014). 
 

I. Kultura 

OTWARTE KONKURSY OFERT na REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  

Dnia 12.02.2015 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku w zakresie kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego:  

Zadanie 1. Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wyniosła: 40 000 zł. 

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte 
Ogrody w 2015 r. w Podkowie Leśnej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wyniosła: 12 400 zł. 

Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zleconych 

organizacjom w konkursie łącznie wyniosły 52 400 zł. 

Dnia 24 marca 2015 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna rozstrzygnął konkurs ogłoszony dnia 12 lutego 2015 roku. 
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W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie tj. do 6 marca 2015 roku do godziny 14:00 

wpłynęło 22 oferty: 

17 ofert dla Zadania 1 - Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i 

społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 5 oferty dla Zadania 2 - Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, 

historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2015 roku.  

Wszystkie oferty wpłynęły w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym. Wszystkie złożone oferty spełniały wymogi formalne i zostały 

zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej.  

Merytorycznej ocenie poddano 22 projektów, których łączna kwota wnioskowanych dotacji wynosiła 134 102 zł na zadanie nr 1 oraz 27 330 zł 

na zadanie nr 2. W budżecie miasta na zadanie nr 1 przeznaczono 40 000 zł , a na zadanie nr 2 – 12 000 zł, czyli założony  budżet został 

przekroczony w złożonych wnioskach o 94 102 zł w zadaniu nr 1, a o 15 330 zł w zadaniu nr 2.  Komisja starała się rozdzielić dotacje między 

jak największą ilość podmiotów, biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny zawarte w Regulaminie.  

Zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej, zatwierdzoną decyzją Burmistrza Miasta z dnia 24 marca 2015 roku dofinansowanie w formie dotacji 

otrzymały następujące projekty: 
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Zadanie 1 
 

Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, 

w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych 

 

Lp. Nazwa organizacji Opis oferty 
Wnioskowana 

kwota (zł) 

Całość 
zadania 

(zł) 

Kwota 
dofinansowania 

(zł) Uzasadnienie/Uwagi 

1. 
Stowarzyszenie Ogród 
Sztuk i Nauk 

Porozmawiajmy o … 
wzornictwie 3050 7350 2500 bez uwag 

2.  

Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta 
Ogrodu Podkowa 

Leśna 

Wydanie dwóch 
numerów czasopisma 

„Podkowiański 
Magazyn Kulturalny 8700 19090 7700 

koszty druku mogą być 
niższe, wykazać koszty 
sprzedaży jako wkład 
własny finansowy  

3.  

Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta 
Ogrodu Podkowa 

Leśna 

Integracja 
mieszkańców miasta 

ogrodu Podkowa Leśna 16900 34750 9000 

niektóre koszty pokrywają 
się z otwartymi ogrodami 
(tablice wystawa), koszt 
ubierania choinki powinien 
być realizowany siłami 
społecznymi, 4000 zł dotacji 
powinna być przeznaczona 
na wydanie III Albumu z 
Podkową 
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4.  

Pośrodku Żywota, 
Towarzystwo Pieśni 

Dawnej 

Rok z pieśnią dawną w 
Podkowie Leśnej - 

edycja V 14410 69130 2000 

uczestnictwo w zajęciach 
chóru nie jest pracą 
wolontarystyczną,  

5. 

Parafia Rzymsko-
katolicka pw. św. 

Krzysztofa w 
Podkowie Leśnej 

XIV Festiwal „Letnie 
wieczory muzyczne w 

Kościele-Ogrodzie” 7200 9000 4000 na 2 koncerty 

6. 

Fundacja Krzewienia 
Kultury i Nauki 

„Promotor” 

Warsztaty filmowe – 
ekranizacja 

przedstawienia „Mały 
Książę” 3300 5800 2000 

program do montażu filmów 
jest w CKiIO 

7. 
Stowarzyszenie 

Parassol Kapsuła czasu 6550 18610 3000 

koszty księgowości oraz 
druku materiałów 
informacyjnych zbyt 
wysokie 

8. 
Stowarzyszenie Nova 

Podkova 
Uniwersytet 
Młodzieżowy 8972 30472 0 

nie wpisuje się w działalność 
statutową stowarzyszenia 
oraz w ogłoszenie konkursu 

9. 
Stowarzyszenie Nova 

Podkova 
Elektryzujące lata 

trzydzieste 1370 3490 0 zbyt wąski projekt 

10. 
Stowarzyszenie Nova 

Podkova 

Obchody 70-tej 
rocznicy powołania 
gimnazjum w 
Podkowie Leśnej 1900 8050 0 zbyt wąski projekt 

11. 
Stowarzyszenie Nova 

Podkova 

Służba Zdrowia w 
Podkowie Leśnej na 

przełomie 90 lat 
istnienia miasta 1900 8050 0 zbyt wąski projekt 
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12. 
Stowarzyszenie Nova 

Podkova 

Pocztówka 90 – 
Konkurs na pocztówkę 

z okazji 90-lecia 
założenia Miasta 
Podkowy Leśnej 6200 14650 2000 bez nagród 

13. 
Stowarzyszenie 

Związek Podkowian Edukacja ekologiczna 8450 11145 4800 bez uwag 

14. 
Stowarzyszenie 

Związek Podkowian 

Edukacja 
architektoniczna w 

podkowiańskich 
szkołach 7900 17310 0 

podobny projekt będzie 
realizowany nieodpłatnie z 
Politechniką Warszawską 

15. 

Polski Ośrodek 
Międzynarodowego 

Instytutu Teatralnego 
(ITI) 

Generacja – Teatr: 
międzypokoleniowe 

warsztaty teatralne w 
przestrzeni miejskiej 20000 18000 0 

brak zaangażowania 
społecznego w postaci pracy 
nieodpłatnej, artyści 
wyłącznie z zewnątrz, 
projekt komercyjny 

16.  
Stowarzyszenie Wille 

Borki 

Wydanie książki z 
okazji 90-lecia 

Podkowy Leśnej pod 
roboczym tytułem 90 
opowieści  na 90-lecie 

Podkowy Leśnej 11500 22600 0 

nie możemy finansować 
książki, której treści ani 
poziomu nie znamy. 

17. 

Fundacja Krzewienia 
Kultury i Nauki 

„Promotor” 
Warsztaty teatralno-
muzyczne "Pinokio" 5800 7800 3000 bez uwag 

RAZEM 134102 305297 40000   
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Zadanie 2 
 

Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię 

i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2015 r. 

 

Lp. Nazwa organizacji Opis oferty 
Wnioskowana 

kwota (zł) 

Całość 
zadania 

(zł) 

Kwota 
dofinansowania 

(zł) Uzasadnienie 

1. 

Pośrodku Żywota, 
Towarzystwo Pieśni 

Dawnej 
Spiewające ogrody w 

Podkowie Leśnej 5280 21680 0 
nie wpisuje się w działanie - 
projekt dotyczy prób chóru 

2.  
Stowarzyszenie Ogród 

Sztuk i Nauk 

1. Bajki nie tylko dla 
dorosłych Benedykta 

Hertza 
2. Podkowiańskie 
historie rodzinne 
3. Rówieśnicy – 

konteksty kulturowe 
w pierwszych latach 

istnienia Miasta 
Ogrodu Podkowa 

Leśna 2650 9600 2500 bez uwag 

3.  

Towarzystwo Przyjaciół 
Miasta Ogrodu 
Podkowa Leśna 

Podkowiańskie 
Otwarte Ogrody 4400 9800 4000 bez uwag 
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4.  
Stowarzyszenie Wille 

Borki 

Parada mieszkańców 
w czasie Festiwalu 

Otwarte Ogrody 6200 28400 0 

projekt nie wpisuje się w 
formułę Festiwalu Otwarte 

Ogrody 

5. 

Stowarzyszenie 
Parassol/ Polski 
Ośrodek 
Międzynarodowego 
Instytutu Teatralnego 
(ITI)  

Kalejdoskop – czyli 
przestrzenie 
Iwaszkiewicza w 
Podkowie Leśnej 8800 15400 5900 

warunek - dostarczenie 
uszczegółowionego i 
spójnego scenariusza 
wydarzenia 

RAZEM 27330 84880 12400 
Wszystkie zadania zostały rozliczone. 

 

II. SPORT 

12.02.2015 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej: 

Zadanie 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej, w tym rekreacja dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wyniosła: 20 000 zł. 

Dnia 24 marca 2015 roku Burmistrz Miasta Podkowa Leśna rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury 

fizycznej w 2015 roku. W terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie tj. do 6 marca do godz. 14.00 wpłynęły 5 ofert, które spełniały 

wymogi formalne i zostały zakwalifikowane do etapu oceny merytorycznej. Komisja oceniła, że oferty mają wysoką wartość społeczną i 

spełniają kryteria konkursowe.  

Zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej, zatwierdzoną decyzją Burmistrza Miasta z dnia 24 marca 2015 roku dofinansowanie w formie dotacji 

otrzymały następujące projekty: 
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Zadanie 1 

 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Podkowy Leśnej, w tym rekreacja dzieci, młodzieży i dorosłych 

 

Lp. Nazwa organizacji Opis oferty 
Wnioskowana 

kwota (zł) 

Całość 
zadania 

(zł) 

Kwota 
dofinanso
wania (zł) Uzasadnienie i uwagi 

1. 

Fundacja Krzewienia 
Kultury i Nauki 
„Promotor” 

Siatkówka dla 
pokoleń 8150 13700 0 

w ofercie jest błąd merytoryczny - brak 
kosztu wynajęcia Sali (w przypadku 
zajęć bezpłatnych dla uczestników) 

2.  

Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów, 

o/Pruszków, koło nr 
2 w Podkowie Leśnej 

Wyjazd 
rekreacyjno-

rehabilitacyjny 4628 19028 4300 
koszt dotacji pokrywa koszt autokaru, 

resztę pokrywają uczestnicy 

3.  
Klub Sportowy 
Tennis Life Brwinów 

Wspieranie i 
upowszechnianie 
kultury fizycznej 
wśród 
mieszkańców 
gminy Podkowa 
Leśna w dziedzinie 
tenisa ziemnego 
dla dzieci z 
rocznika 2000 i 
młodszych 4500 6847 4500   
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4. 

Stowarzyszenie 
Podkowiański Klub 
Sportowy MUSTANGI 

Kontynuacja 
projektu 

polegającego na 
wspieraniu oraz 

upowszechnianiu 
aktywności 

fizycznej wśród 
mieszkańców 

Podkowy Leśnej ze 
szczególnym 

uwzględnieniem 
piłki nożnej 9000 11100 4500 

dotacja nie dofinansuje zakupu aparatu 
fotograficznego oraz aktualizacji strony 

www 

5. 
Międzyszkolny Klub 
Sportowy Pruszków 

Zajęcia 
koszykówki w 

Podkowie Leśnej 
dla dzieci z 

rocznika 2002 i 
młodszych 5983,2 14123,2 4700   

RAZEM 32261,2 64798,2 18000 
 

 

Wszystkie zadania zostały rozliczone. 

III. OCHRONA ZDROWIA   

12.02.2015 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku 

Zadanie 1. Wspieranie działań przeciwdziałających uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015 roku. Wysokość środków finansowych 

przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła: 10 000 zł. 

Nie wpłynęła żadna oferta.  
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IV. MAŁE GRANTY - oferty złożone zgodnie z art. 19 a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). 
W kategorii Małe Granty dofinansowanie uzyskały następujące projekty: 

 
Lp. Nazwa organizacji Temat projektu Kwota dofinansowania (zł) Koszt całego  zadania (zł) 

1. 
Fundacja Inicjatyw 

Rozwojowych i Edukacyjnych 

„Aktualizacja ulotek questowych po trasach 
edukacyjno-turystycznych w Podkowie 

Leśnej”  
1550 1850 

2. 
Towarzystwo Przyjaciół 
Miasta Ogrodu Podkowa 

Leśna 

 „Wydanie Albumu Miasto-Ogród Podkowa 
Leśna” 

8000 19075 

3. 
Stowarzyszenie Ogród Nauk i 

Sztuk 
Jesienny barok na flet, obój, skrzypce i 

gambę” 
1950 3350 

4. 

Stowarzyszenie Parassol/ 
Polski Ośrodek 

Międzynarodowego Instytutu 
Teatralnego (ITI) 

„Baśnie syryjskie, czyli kultura świadczy o 
człowieczeństwie” 

6000 6750 

 Podkowa Sportowa 

Organizowanie działań mających na celu 
popularyzację zdrowego i aktywnego stylu 

życia i poprawę kondycji fizycznej, 
adresowane do poszczególnych grup 

wiekowych, przy czym mają na celu objęcie 
swoim oddziaływaniem wszystkich grup 

wiekowych” 

3100 5175 

Razem: 20 600 
 

Wszystkie zadania zostały rozliczone. 
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V. POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE 

Na podstawie uchwały nr 198/XLIII/2010 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu 

konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji w 2015 roku ogłoszono konsultacje 8 projektów uchwał: 

-  projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, 

innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Podkowa Leśna przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego 

organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,  

- projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na 

terenie Miasta Podkowa Leśna. 

- projekt uchwały w sprawie rocznego „Programu współpracy władz miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”. 

- projekt uchwały Rady Miasta Podkowa Leśna w sprawie przejęcia przez Miasto Podkowa Leśna niektórych spraw z zakresu właściwości 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna, 2. projekt uchwały w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów na terenie Miasta Podkowa Leśna, 

- projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody pomnika przyrody, 
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- projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta 

Podkowy Leśnej 

- projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowa Leśna. 

 

V. INNE 

Oprócz współfinansowania i finansowania zadań publicznych Burmistrz Miasta wspierał sektor pozarządowy także w innych formach: 

- w strukturze organizacyjnej urzędu istnieje stanowisko głównego specjalisty ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, do obowiązków 

którego należy m.in. obsługa formalno-prawna zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym. 

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Podkowa Leśna i na stronie internetowej miasta prowadzone są zakładki 

przeznaczone dla organizacji pozarządowych; na stronach na bieżąco umieszczane są informacje dotyczące III sektora, ogłoszenia o otwartych 

konkursach na realizacje zadań publicznych, informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych, 

- organizacjom pozarządowym udostępniono lokale na preferencyjnych warunkach finansowych, znajdujące się w zasobach miasta, 

- nieodpłatnie udostępniono jeden z lokali dla organizacji pozarządowych w Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich przy ul. Lilpopa 18, 

- organizacje mają możliwość zamieszczania artykułów na łamach wydawanego przez Burmistrza Miasta Biuletynu Miasta i na stronie 

internetowej miasta oraz udziału w audycjach na żywo na antenie Radia Bogoria, 

- zorganizowano 2 spotkania Forum Podkowiańskich Organizacji Pozarządowych, na których poruszane były tematy ważne dla miasta 

i organizacji społecznych, 

 

sprawozdanie przygotowała: 

Magdalena Sitko 

Główny specjalista ds. komunikacji społecznej i polityki miasta 


