
Sprawozdanie  

z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” 

 

„Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” 

został uchwalony 6 grudnia 2012 roku r. (UCHWAŁ A NR 121/XXV/2012). 
 

I. Kultura 

OTWARTE KONKURSY OFERT na REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH  

Dnia 29.01.2013 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 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 wynosiła: 40 000 zł. 

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Podkowiańskich Otwartych 

Ogrodów w 2013 r. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła:  10 000 zł. 

Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom w konkursie łącznie wyniosły 50 000 zł. 

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie tj. do 13 marca 2013 roku wpłynęło 6 ofert: 3 oferty dla Zadania 1 i 3 oferty dla Zadania 2. Ocenie 

merytorycznej poddano 6 projektów. Podjęto decyzję o dofinansowaniu 6 zadań. 
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Lp. Nazwa organizacji Temat projektu 
Kwota 

dofinanso
wania (zł) 

Koszt 
całego  

zadania 
(zł) 

opis zrealizowanego zadania 

 
Zadanie 1 

Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych 

 

1. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Miasta Ogrodu 
Podkowa Leśna 

Wydanie dwóch numerów 
czasopisma „Podkowiański Magazyn 

Kulturalny” 
8 700 zł 17 700 zł 

Wydano dwa numery pisma (69 i 70) z mutacją 
internetową (www.free.art.pl/podkowa.magazyn); 
nakład jednego numeru 300 egz.; 
Oba numery w formie papierowej dotarły do ok. 1000 
czytelników z terenu Mazowsza i kilku miast w innych 
częściach kraju; oba numery są dostępne w sieci i mają 
odbiorców w Polsce i poza jej granicami 

2. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Miasta Ogrodu 
Podkowa Leśna 

Działania na rzecz integracji 
mieszkańców Podkowy Leśnej 

5 950 zł 10 300 zł 

- Organizacja gry terenowej „Wygraj Podkowę” 
- współorganizacja Pikniku Ekologicznego 
- organizacja punktu informacji turystycznej w trakcie 
Festiwalu Otwarte Ogrody 
- realizacja IV edycji konkursu na Podkowiński produkt 
lokalny 
- realizacja wykładu w ramach Tygodnia Demokracji 
Lokalnej 
- organizacja wspólnego ubierania choinki  

3. 
Liga Ochrony Przyrody 
Oddział w Podkowie 

Leśnej 

Ogród leśny – cykl spotkań i 
warsztatów 

1 600 zł 4 650 zł 

- przygotowanie i druk folderu informacyjnego 
- przeprowadzenie 5 spotkań co 2 tygodnie na temat 
idei funkcjonowania Miasta – ogrodu Podkowy Leśnej 
(organizacja ogrodu w lesie oraz jego utrzymanie, 
prawidłowy dobór i uprawa roślin na terenach leśnych, 
ekologiczne zarządzanie ogrodem) 

  RAZEM 16250 zł   



Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” 3 

Zadanie 2 
Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię 

i dziedzictwo kulturowe w ramach Podkowiańskich Otwartych Ogrodów w 2012 r. 

Lp. Nazwa organizacji Temat projektu 
Kwota 

dofinanso
wania (zł) 

Koszt 
całego  

zadania 
(zł) 

opis zrealizowanego zadania 

1. 
Stowarzyszenie Ogród 

Sztuk i Nauk 
Ogród – Przestrzeń - Zmysły 1 600 zł 4 600 zł 

- realizacja ogrodu muzyczneo-artystycznego „Ogród-
Przestrzeń-Zmysły”(koncert, deklamacja wierszy, 
wystawa, piknik przy ognisku) 

2. 
Liga Ochrony Przyrody 

oddział w Podkowie 
Leśnej 

Drzewo stworzenie boże 1 270 zł 3 070 zł 
- przygotowanie i druk folderu informacyjnego 
- realizacja 4 spacerów botanicznych po Kościele-
Ogrodzie oraz 4 spacery we wrześniu 

3. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Miasta Ogrodu 
Podkowa Leśna 

Podkowiańskie „Otwarte Ogrody” 2 750 zł 6 300 zł 

- otwarcie zrewitalizowanych tras rowerowych oraz 
ścieżki edukacyjnej w Lesie Młochowskim 
- realizacja Ogrodu Aktywnego – wystawa prac uczniów 
Gimnazjum Plastycznego z Warszawy 
- realizacja Ogrodu Brazylijskiego (warsztaty rękodzieła i 
tańca, bajki, filmy, degustacja potraw) 
- Ogród Kolekcjonerski (zbiory pp. Koszutskich) 
- wydanie planu Miasta Ogrodu Podkowa-Leśna 

Razem: 5 620 zł  

 
 

Dnia 10.04.2013 roku został ogłoszony kolejny otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 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 wynosiła: 28000 zł. 

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Podkowiańskich Otwartych 

Ogrodów w 2013 r. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wynosiła:  5930 zł. 
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W terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie tj. do 6 maja 2013 roku wpłynęło 8 ofert: 6 ofert dla Zadania 1 i 2 oferty dla Zadania 2. Ocenie 

merytorycznej poddano 8 projektów. Podjęto decyzję o dofinansowaniu 8 zadań. 

 

Lp. Nazwa organizacji Temat projektu 
Kwota 

dofinanso
wania (zł) 

Koszt 
całego  

zadania 
(zł) 

opis zrealizowanego zadania 

 
Zadanie 1 

Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych 

 

1. Fundacja Villa Musica 

Spotkanie z pisarzem Józefem Henem 
z okazji 90 rocznicy jego urodzin 

połączone z koncertem i jubileuszem 
Klubu Czytelnika (DKK) 

2 000 zł 3 334 zł 

Spotkanie z pisarzem Józefem Henem z okazji 90 
rocznicy jego urodzin połączone z koncertem i 
jubileuszem Klubu Czytelnika (DKK) w dn 21.09.2013r.  
– wspomnienia, dyskusja i koncert 

2. 
Komitet Budowy Szkoły 
św. Teresy i Gimnazjum 

św. Hieronima 
Jubileuszowa „Zbiórka Świetlików” 3 000 zł 8 000 zł 

Zebranie i uporządkowanie pamiątek i archiwaliów 
związanych z ruchem „Świetlików” połączony z 
jubileuszowym spotkaniem uczestników tej formacji 
społecznej pochodzących głównie z Podkowy Leśnej i 
utworzonej w 1973r. przez lokalną parafię. Działającej 
przez 18 lat.  

3. 
Stowarzyszenie 

Związek Podkowian 
„Michał” – rzecz o prof. Michale 

Bogusławskim 
7 000 zł 18 320 zł 

Tworzenie filmu dokumentalnego o sylwetce i pracy 
twórczej prof. Michała Bogusławskiego – znaczącej 
postaci polskiego filmu dokumentalnego, 
zaangażowanego w lokalne działania kulturalne i 
społeczne w Podkowie Leśnej i regionie. W ramach 
projektu przeprowadzono 10 wywiadów, zebrano 
archiwalne materiały filmowe fotograficzne, 
przeprowadzono wstępną selekcję i obróbkę zdję, 
zdygitalizowano zebrane materiały.  
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4. 
Stowarzyszenie 

Związek Podkowian 

Od Pałacyku Kasyno do Centrum 
Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w 

mieście ogrodzie Podkowa Leśna 
8 500 zł 17 356 zł 

Opracowanie i druk broszury „Miasta – jak-ogrody w 
XXIw.” (200 egz.), 4 plansze „Kasyno Obywatelskie 
2002-2008” z kalendarium wydarzeń związanych z 
budynkiem Pałacyku Kasyna; opracowanie i druk 
folderu „Kasyno Obywatelskie w mieście ogrodzie – 
(300 egz.) 

5. 
Towarzystwo Przyjaciół 

Miasta Ogrodu 
Podkowa Leśna 

Wydanie planu Miasta Ogrodu 
Podkowa Leśna – działania na rzecz 

rozwoju turystyki i rekreacji na 
terenie miasta i Lasu Młochowskiego 

5 000 zł 9 200 zł 

Opracowanie i wydanie 1000 egz. Mapy Podkowy 
Leśnej z zaznaczonymi trasami rowerowymi i 
ekologicznymi i 5 szlakami turystycznymi. Dystrybucja i 
promocja mapy.  

6. 
Stowarzyszenie Ogród 

Sztuk i Nauk 
ADHD i inne cudowne zjawiska – 

wykład nieprzewidywalny 
2 500 zł 5000 zł 

Spektakl przybliżający problematykę ADHD 
doświadczanego przez osobę dorosłą, zrealizowany w 
CKIiO w Podkowie Leśnej w dn. 4.10.2014r. 

   28 000 zł   

Zadanie 2 
Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię 

i dziedzictwo kulturowe w ramach Podkowiańskich Otwartych Ogrodów w 2012 r. 

1. 
Fundacja Villa Musica 

Koncert „Młodzi muzycy młodym 
słuchaczom” w ramach Festiwalu 

Otwarte Ogrody 
996 zł 1 660 zł 

Realizacja koncertu muzyki klasycznej trakcie Festiwalu 
Otwarte ogrody 

2. 

Stowarzyszenie 
Związek Podkowian 

Otwarte Ogrody 2013 4 934 zł 12 300 zł 

Organizacja 5 Ogrodów w ramach Festiwalu Otwarte 
ogrody: 1. Eko-herbatka jak u Szalonego Kapelusznika, 
2. Pierwszy taki zajazd na Lipowej, 3. Rodzinne zabawy z 
gliną, 4. Zdrowie – moda, czy konieczność, 5. Ja z 
podróży, popołudnie z Agnieszką Osiecką 

Razem: 5 930 zł  

 

W wyniku otwartego konkursu ofert Urząd Miejski zlecił organizacjom pozarządowym łącznie 14 zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. 
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II. SPORT 

Dnia 29.01.2013 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej: 

Zadanie 1. Organizacja Dnia Sportu – zawodów sportowych dla uczniów podkowiańskich szkół. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie 
realizacji tego zadania wynosiła: 3 000 zł. Nie wpłynęła żadna oferta 

Dnia 10.04.2013 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej (zadanie: 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 wyniósł: 5 000 zł. 
Dnia 15 maja 2013 roku konkurs został rozstrzygnięty.   W terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie tj. do 6 maja 2013 roku do godziny 12:00 wpłynęła 1 
oferta, która spełniała wymogi formalne i została zakwalifikowana do etapu oceny merytorycznej.  

Zadanie 1 

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

Lp. Nazwa organizacji Opis oferty 
Kwota 

dofinansowa
nia 

Całość 
zadania (zł) 

Opis zrealizowanego zadania 

1. 

Polski Związek 
Emerytów Rencistów 

Inwalidów Zarząd 
Rejonowy w 

Pruszkowie Koło nr 2 
w Podkowie Leśnej 

 

Wyjazd turystyczno-
rehabilitacyjny 

5 000 zł 18 640 zł 

Zorganizowanie wyjazdu rehabilitacyjno-turystycznego 
dla 20 osób w dniach 15.06 – 23.06.2013r. W programie 

codzienna gimnastyka, nornic walking, siłownia, 
spacery nad morzem, 2 wycieczki krajoznawcze. 

RAZEM 5 000 zł   
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III. 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: 

 
Małe granty 

(art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego) 

Lp. Nazwa organizacji Temat projektu 
Kwota 

dofinanso
wania (zł) 

Koszt 
całego  

zadania 
(zł) 

opis zrealizowanego zadania 

1. Stowarzyszeni DIRT 
organizacja imprez sportowo-
rekreacyjnych ‘FUN PODKO” 

5000 zł 15000 zł 
- realizacja zawodów sportowych (kategorie rowery 
bmx – 60 zawodników i deskorolki – 50 zawodników), 
połączonych z 2 koncertami 

2. 
Parafia Rzymsko-

Katolicka św. Krzysztofa 
XII Festiwal „Letnie Wieczory 

Muzyczne w Kościele-Ogrodzie 
6000 zł 12000 zł 

- realizacja 2 koncertów (30 czerwca 0 27 września) 

Razem: 11000 zł  

 

 

IV. 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 2013 roku ogłoszono konsultacje 11 projektów uchwał: 
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- projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna, 

- projekt uchwały sprawie programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych na terenie Miasta Podkowy Leśnej. 

- projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 141/XXVIII/2013 Rady Miasta z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Podkowa Leśna 

- projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Brwinów a Miastem Podkowa Leśna dotyczącego wykonywania 

zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich 

- projekt uchwały w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego, którego właścicielem jest Miasto Podkowa Leśna oraz warunków i zasad korzystania z 

tego obiektu 

- projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Miasta Podkowy Leśnej 

- Program 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 2014. 

- projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Podkowa Leśna,  

- projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,  

- projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,  

- projekt uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty targowej oraz zwolnień. 

 

 

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. 
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- 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, 

- Burmistrz Miasta i pracownicy Urzędu Miejskiego oraz organizacji pozarządowych uczestniczyli w konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach 

organizowanych przez partnerstwo siedmiu podmiotów, których liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w ramach projektu „Decydujmy razem!” 

z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. „Decydujmy razem!” to pilotażowy projekt budowania i testowania mechanizmów partycypacji w stu ośmiu 

gminach i powiatach z terenu całej Polski. 

- 6 podkowiańskich organizacji pozarządowych w 2013 r. przystąpiło do partnerstwa dotyczącego projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów – poprawa 

spójności obszaru PTO poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji. 

 

 

 

 

 

sprawozdanie przygotowała: 

Marta Szymska 

Główny specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, komunikacji społecznej i promocji 

Z up. Burmistrza Miasta  
Podkowy Leśnej   
Sekretarz Miasta 

     /-/ 
 Maria Górska 


