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Sprawozdanie  

z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” 

 

„Program współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 
2014” został uchwalony 12 grudnia 2013 r.  (uchwała Nr 168/XXXV/2013). 
 

I. Kultura 

OTWARTE KONKURSY OFERT na REALIZACJ Ę ZADAŃ PUBLICZNYCH  

Dnia 14.02.2014 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 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: 44 000 zł. 

Zadanie 2. Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 
2014 r. w Podkowie Leśnej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji tego zadania wyniosła: 12 000 zł. 

Środki budżetowe przeznaczone na realizację zadań publicznych zleconych organizacjom w konkursie łącznie wyniosły 56 000 zł. 

Przychylając się do propozycji przedłożonej przez Komisję Konkursową, w skład której weszli przedstawiciele Urzędu Miasta, Stowarzyszenia LGD 

„Zielone Sąsiedztwo” oraz Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich,  dnia 26 marca 2014 roku Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej rozstrzygnęła konkurs 

ogłoszony dnia 14 lutego 2014 roku. 

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe W terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie tj. do 13 marca 2014 roku do godziny 16:00 wpłynęło 19 

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

dzieci, młodzieży oraz dorosłych, 4 oferty dla Zadania 2 - Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię i dziedzictwo 

kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2014 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 19 projektów, których łączna kwota wnioskowanych dotacji wynosiła 104 252 zł na zadanie nr 1 oraz 19 490 zł na 

zadanie nr 2. W budżecie gminy na zadanie nr 1 przeznaczono 44 000 zł , a na zadanie nr 2 – 12 000 zł, czyli założony  budżet został przekroczony w 

złożonych wnioskach o 60 252 zł w zadaniu nr 1, a o 7490 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 Regulaminem Komisja przedstawia uzasadnienie decyzji dla 

4 projektów w Zadaniu nr 1, które nie otrzymały dotacji. Dodatkowo, w  przypadku większości projektów, z powodu konieczności zmniejszenia 

wnioskowanych dotacji, Komisja przedstawiła uwagi dotyczące zakresu działań i pozycji budżetowych, jakie powinny być pokryte z przyznanej dotacji. 

Zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej, zatwierdzoną decyzją Burmistrza Miasta z dnia 26 marca 2014 roku dofinansowanie w formie dotacji 

otrzymały następujące projekty: 

 
 
 

Zadanie 1 
 

Zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych i społecznych mieszkańców miasta, 

w tym edukacja kulturalna i społeczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
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Lp. Nazwa organizacji Tytuł oferty 

Wnios
kowan

a 
kwota 

(zł) 

Całoś
ć 

zadan
ia (zł) 

Kwota 
dofina
nsowa

nia 
(zł) 

UWAGI 

1. 

Fundacja Promocji 
Retroinformatyki 

„Dawne 
Komputery i Gry” 

Przygotowanie i 
organizacja wydarzenia PN. 

„Festiwal Dawnych 
Komputerów i Gier – 
Podkowa Leśna 2014” 

6000  8000  0 

Brak analizy potrzeb mieszkańców 
Podkowy - skąd wiadomo, że 
społeczeństwo podkowiańskie 
oczekuje tego typu festiwalu? Jest to 
oferta z zewnątrz, a większość ofert 
od lokalnych organizacji spełnia 
kryteria merytoryczne i wśród nich 
należy rozdzielić dofinansowanie. 

2.  
Fundacja 

Krzewienia Kultury 
i Nauki „Promotor” 

Warsztaty teatralne 
„MAŁY KSI ĄŻĘ” 

12000  15700  2500 

W Podkowie Leśnej funkcjonuje 
kilka grup teatralnych: Między 
Słowami, Teatr Otwarty, Altanka i 
realizowane są 2 projekty teatralne - 
ze szkołą samorządową: Teatr A Ty i 
mędzypokoleniowy Spektakl "Jutro 
był piątek". W sytuacji dużej ilości 
zgłoszonych inicjatyw Komisja 
rekomenduje przyznanie 2500 zł 
dotacji 

3.  
Stowarzyszenie 

NOWA 
PODKOVA 

Uniwersytet Młodzieżowy 8972 30472 0 

Typy działań w projekcie (wycieczki 
edukacyjne dla uczniów) są 
realizowane przez szkołę, w ramach 
zajęć wyjazdowych we wszystkich 
klasach.  

4.  
Stowarzyszenie 

NOWA 
PODKOVA 

Obchody 70-tej rocznicy 
wybuchu Powstania 

Warszawskiego 
9718 20768 5000 

Komisja rekomenduje dotację 5000 
zł z przeznaczeniem na: grę miejską, 
wspólne śpiewanie pieśni 
powstańczych, projekcję filmu 
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„Pożegnania” i „kuchnię 
powstańczą”. 

5. 
Stowarzyszenie 

Związek 
Podkowian 

Spektakl poetycko-
muzyczny WALIGÓRA w 
wykonaniu Nieformalnej 

Grupy Teatralnej MIĘDZY 
SŁOWAMI 

2542 8322 2500 Brak uwag 

6. 
Stowarzyszenie 

Związek 
Podkowian 

Film dokumentalny – 
„Michał – rzecz o Michale 

Bogusławskim” - druga 
część realizacji 

1500  19680 1500 Brak uwag 

7. 
Stowarzyszenie 

Ogród Sztuk i Nauk 

Koncert z okazji XX-lecia 
Stowarzyszenia Ogród 
Sztuk i Nauk – DOLCE 
FAR NIENTE… czyli 

SŁODKIE LENISTWO 

3300 6035 2500 Brak uwag 

8. 
Stowarzyszenie 

Ogród Sztuk i Nauk 

XX lat Stowarzyszenia 
Ogród Sztuk i Nauk – 
Korespondencja Sztuk 

2700 6480 1900 

Wskazana zmiana terminu (16.XI) 
realizacji jednego z proponowanych 

działań z powodu wyborów 
samorządowych 

9. 
Stowarzyszenie 

Ogród Sztuk i Nauk 

XX lat Stowarzyszenia 
Ogród Sztuk i Nauk – 

ulotka promocyjna 
650 2550 650 

Komisja uzależniła podpisanie 
umowy od przedstawienia bardziej 
szczegółowego opisu treści ulotki i 
parametrów technicznych (format, 
objętość). 

10. 
Parafia Rzymsko-

Katolicka Św. 
Krzysztofa 

XIII Festiwal „Letnie 
wieczory muzyczne w 
Kościele-Ogrodzie” 

9000 12000 6000 

Projekt wnioskuje o dotację na 4 
koncerty. Komisja rekomenduje 
dotację na 3 koncerty. Warunkiem 
podpisania umowy jest także 
dostarczenie programu każdego 
koncertu, honoraria należy opisać z 
rozbiciem na poszczególnych 
artystów, a nie jedną kwotą.  
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11. 
Liga Ochrony 

Przyrody 

Ty żyć będziesz w szumie 
drzew… żywe miejsca 

pamięci w mieście-
ogrodzie Podkowie Leśnej 

870 2025 0 

Projekt ingeruje w zagospodarowanie 
przestrzenne terenu szkoły. Brak 
uzgodnień i pozwolenia od 
zarządzającego terenem, na którym 
ma odbywać się projekt (Szkoła 
samorządowa) 

12. 
Liga Ochrony 

Przyrody 
OGRÓD LEŚNY – cykl 

spotkań i warsztatów 
4150 9550 2750 

Komisja postanawia nie finansować 
zakupu sadzonek wnioskowanego w 
budżecie (zmniejszenie 
wnioskowanej dotacji o 1400zł) 

13. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta-
Ogrodu Podkowa 

Leśna 

Działania na rzecz 
integracji mieszkańców 

Podkowy Leśnej 
28850 45550 10000 

Projekt kompleksowy: 
- obchody 25-lecia Wolnych 
Wyborów - młodzieżowy okrągły 
stół, tablice informacyjne, mapka 
"ścieżki konspiracji", projekcja filmu 
o T.Mazowieckim, promocja albumu 
"O wolność i Solidarność";             
- obchody 70.rocznicy Powstania 
(mapka i wycieczki, tablice 
informacyjne, retrospektywna 
wystawa),  
- II Piknik Podkowiańskich 
Mniejszości Narodowych,  
- wykład nt. demokracji lokalnej,  
- wspólne ubieranie choinki. 
 
 

14. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta-
Ogrodu Podkowa 

Leśna 

Wydanie dwóch numerów 
czasopisma „Podkowiański 

Magazyn Kulturalny” 
9000 17700 8700 Brak uwag 

15. 

Komitet Budowy 
Szkoły św. Teresy i 

Gimnazjum św. 
Hieronima 

Zjazd absolwentów Szkoły 
św. Teresy i Gimnazjum 

św. Hieronima 
5000 12500 0 

Projekt, jako całość, nie spełnia 
kryterium zadania publicznego. 
Kosztorys jest nieczytelny, nie 
wskazuje konkretnie na co zostaną 
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Zadanie 2 
 

Organizacja wydarzeń popularyzujących i pielęgnujących tradycję, historię 

i dziedzictwo kulturowe w ramach Festiwalu Otwarte Ogrody w 2014 r 

 

Lp. Nazwa organizacji Opis oferty 

Wniosk
owana 
kwota 

(zł) 

Całość 
zadani
a (zł) 

Kwota 
dofinan
sowania 

(zł) 

UWAGI 
Projekty obejmują: 

1.  
Stowarzyszenie 

Związek Podkowian 
Otwarte Ogrody 2014 6800 16800 5000 6 ogrodów 

2.  
Stowarzyszenie 

Ogród Sztuk i Nauk 

Organizacja wydarzeń w 
ramach festiwalu „Otwarte 

Ogrody” – Pasje artystyczne i 
kulinarne 

2050 3350 1500 1 ogród 

3.  
Liga Ochrony 

Przyrody 
Drzewo Stworzenie Boże 4240 7490 1500 

1 ogród (Kościół - 
Ogród) 

4. 

Towarzystwo 
Przyjaciół Miasta-
Ogrodu Podkowa 

Leśna 

Podkowiańskie „Otwarte 
Ogrody” 

6400 11500 4000 4 ogrody i wycieczka 

RAZEM 19490  12000  

przeznaczone środki. Po 
przeredagowaniu merytorycznym 
Komisja rekomenduje złożenie 
niektórych elementów projektu do 
"Małych Grantów". 

RAZEM 104252   44000  
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Wszystkie zadania zostały rozliczone. 

 

II. SPORT 

14.02.2014 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 26 marca 2014 roku Burmistrz Miasta Podkowy Leśnej rozstrzygnęła otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury 

fizycznej w 2014 roku. W terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie tj. do 13 marca do godz. 16.00 wpłynęły 4 oferty, które spełniały wymogi 

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

konkursowe. W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele Urzędu Miasta oraz przedstawiciel Stowarzyszenia LGD „Zielone Sąsiedztwo” i 

Stowarzyszenia „Nova Podkova”. 

Zgodnie z rekomendacją Komisji Konkursowej, zatwierdzoną decyzją Burmistrza Miasta z dnia 26 marca 2014 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 

Wniosk
owana 
kwota 

(zł) 

Całość 
zadania 

(zł) 

Kwota 
rekome
ndowan

a (zł) 

Uzasadnienie i uwagi 

1 
Stowarzyszenie 

DIRT 
Organizacja imprez sportowo-
rekreacyjnych – FUN PODKO 

5000  10000  5000  

CKiIO powinno zaistnieć jako 
współorganizator, planowany 
termin 25 maja do zmiany ze 

względu na Wybory (do 
uzgodnienia z CKiIO). 

2. 

Polski Związek 
Emerytów Rencistów 

Inwalidów Zarząd 
Rejonowy w 

Pruszkowie Koło nr 2 
w Podkowie Leśnej 

 

Wyjazd turystyczno-
rehabilitacyjny 

4972  17992  4972  brak uwag 

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 

3000  6368,64  3000  brak uwag 

4.  

Komitet Budowy 
Szkoły św. Teresy i 

Gimnazjum św. 
Hieronima 

Turniej św. Teresy – turniej 
badmintona dla uczniów 

Podkowińskich szkół 
podstawowych i gimnazjów  

2000 5000 2000 
Warunkiem podpisania 

umowy jest uszczegółowienie 
kosztorysu. 

RAZEM 14972  14972  
 

Wszystkie zadania zostały rozliczone. 
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III. OCHRONA ZDROWIA   

14.02.2014 r. został ogłoszony konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku 

Zadanie 1. Ochrona i promocja zdrowia wśród mieszkańców Podkowy Leśnej. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji 

tego zadania wynosiła: 2 000 zł. 

Nie wpłynęła żadna oferta. Z tego względu, aby w roku 2015r. nie wydzielać odrębnej kwoty na to działanie, do Programu Współpracy na 2015 r., w 
rozdziale 7 w pkt 2. dopisano zdanie: „w tym edukacja mieszkańców zakresie promocji zdrowego trybu życia”. W ten sposób realizacja działań w tym 
zakresie nadal będzie możliwa, jeśli pojawią się takie oferty. 
 

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 

dofinanso
wania (zł) 

Koszt 
całego  

zadania 
(zł) 

1. 
Zarząd Miejski Polskiego 

Komitetu Pomocy Społecznej 
w Podkowie Leśnej 

LATO W MIEŚCIE – 
półkolonie letnie Polskiego 

Komitetu Pomocy Społecznej 
4943 10463 

2. 
Fundacja Krzewienia Kultury i 

Nauki „Promotor” 
Opowiedz nam o naszej 

Podkowie 
5000 6300 

3. 
Stowarzyszenie Związek 

Podkowian 
Edukacja Architektoniczna 2730 4030 

4. 
Stowarzyszenie Podkowiański 
Klub Sportowy MUSTANGI 

Wspieranie oraz 
upowszechnianie aktywności 
fizycznej wśród mieszkańców 

Podkowy Leśnej ze 
szczególnym uwzględnieniem 

piłki nożnej 

4300 6530 

Razem: 16973 
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Wszystkie zadania zostały rozliczone. 

 

 

V. POZOSTAŁE FORMY WSPÓŁPRACY SAMORZ ĄDU Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI 

 

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 2014 roku ogłoszono konsultacje 12 projektów uchwał: 

-  projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,  

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

- 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 2015”. 

- projekt uchwały w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Podkowy Leśnej za wybitne osiągnięcia edukacyjne, sportowe lub artystyczne dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Podkowy Leśnej oraz określenia warunków, formy i trybu jego przyznawania. 

- projekt uchwały w sprawie w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Przedszkole Miejskie w Podkowie Leśnej. 

- projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 60/XIV/2011 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 26 października 2011 r. w sprawie Statutu Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej. 

- projekt uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Podkowy 

Leśnej 

- projekt uchwały w sprawie konsultacji projektu Statutu Miasta Podkowa Leśna z mieszkańcami Miasta Podkowy Leśnej 
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- projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania 

przedszkolnego przy szkołach podstawowych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli 

wykorzystania udzielonej dotacji. 

-  projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020,  

-  projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

- projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do załatwiania indywidualnych spraw z 

zakresu administracji publicznej w postaci prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących przyznawania dodatku 

energetycznego. 

 

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, 



Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Miasta Podkowy Leśnej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” 12

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

i organizacji społecznych, 

 

 

sprawozdanie przygotowała: 

Marta Szymska 

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


