
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY 
GMINY MIŃSK MAZOWIECKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 

ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI 
PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO ZA 2021 ROK 

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do podejmowania 
współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Organ 
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego 
roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu oraz opublikować w Biuletynie 
Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. 
Roczny Program Współpracy Gminy Mińsk Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został 
przyjęty uchwałą nr XXXll.284.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 października 
2021 roku. 

Projekt programu został poddany pod konsultacje w trybie określonym uchwałą nr 
XXXIV/251/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi 
uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji. 

Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 14 września do 30 września 2021 
roku (zgodnie z zarządzeniem nr 75/2021 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 września 
2021 roku w sprawie konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022). 
Konsultacje prowadzone były w formie ankiety skierowanej do organizacji pozarządowych. 
Treść ankiety była opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Celem konsultacji było zebranie opinii organizacji 
pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w 
sprawie poddanej konsultacji. 

Pomimo upływu zakreślonego terminu żadna organizacja pozarządowa z terenu 
Gminy Mińsk Mazowiecki, ani też inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego 
nie zgłosił się do udziału w tworzeniu dokumentu tak ważnego dla naszej współpracy. 

W związku z powyższym Program współpracy Gminy Mińsk Mazowiecki z 
organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2022 rok przygotowany został w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa i dotychczas ustalone kryteria współpracy. 
Program w 2021 roku obejmował następujące obszary współpracy: 
1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, 
2. ochrony i promocji zdrowia, 
3. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 
4. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
5. wypoczynku dzieci i młodzieży; 
6. wspierania i upowszechnienia kultury, 
7. wspierania kultury fizycznej, 
8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
9. porządku i bezpieczeństwa publicznego, 
10. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 



11. rewitalizacji. 
W 2021 roku Gmina Mińsk Mazowiecki współdziałała z organizacjami pozarządowymi 

także w charakterze pozafinansowym. Współpraca odbywała się na zasadach: partnerstwa, 
pomocniczości, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności. 

Na bieżąco przekazywano informacje istotne dla organizacji, natomiast organizacje w 
razie wątpliwości kontaktowały się z urzędem. 

W związku z sytuacją epidemiczną, kontakty odbywały się głównie przez rozmowy 
telefoniczne. 

Ponadto w dn. 2.02.2021 roku Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki ogłosił informację 
dotyczącą wykazu zadań publicznych oraz wysokości środków na ich realizację przez 
organizacje pozarządowe oraz kluby sportowe niezaliczane do sektora finansów publicznych i 
niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w której zaprosił do składania ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie nieobjętym ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 
1535) w sferze: ,,Tworzenie warunków w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi 
sportu" na kwotę 90 OOO zł. Do konkursu zgłoszono 6 ofert na łączną wartość 171 700 zł. 
Powołana Zarządzeniem nr 20/2021 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lutego 2021 
roku komisja dokonała w dniach 1 i 3 marca 2021 roku oceny ofert na podstawie złożonych 
wniosków (ocena formalna - Protokół nr 1/2021, ocena merytoryczna - Protokół nr 2/2021), 
a 10 marca wyboru ofert do dofinansowania (Protokół nr 3/2021). Wybrane zostało 6 ofert - 
dwie Gminnego Klubu Sportowego „Tygrys" Huta Mińska (dotacja na kwotę wynoszącą w 
sumie 59 OOO zł), Klubu Sportowego Mazovia Mińsk Mazowiecki (dotacja w wysokości 4 OOO 
zł), Klubu Sportowego „Dragon" w Nowych Osinach (dotacja w wysokości 4 OOO zł), Klub Świt 
Barcząca (dotacja w wysokości 17 OOO zł), Uczniowskiego Klubu Sportowego Judo .Kontra" 
(dotacja w wysokości 4 OOO zł), które dofinansowano w sumie na kwotę 90 OOO zł. Informacja 
o uzyskanych dotacjach została opublikowana w BIP i na stronie Urzędu Gminy dn. 12 marca 
2021 r. Wszystkie te zadania posiadały termin zakończenia realizacji dn. 31.12.2021 r., a 
termin złożenia sprawozdania z realizacji ww. zadań wynosił 30 dni. 

W dniu 25.10.2021 r. wpłynęła oferta uproszczona Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Judo „Kontra" ubiegająca się o dofinansowanie w trybie art. 19a ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Decyzją z dnia 15.11.2021 r. Wójt Gminy 
Mińsk Mazowiecki, działając na podstawie ustawy o samorządzie gminnym art. 30 ust. 1 oraz 
art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 ze zm.) podał do publicznej wiadomości, iż uznaje 
celowość realizacji proponowanego zadania publicznego i tym samym zostaje ono 
dofinansowane na kwotę 3000 zł. Dnia 27.12.2021 r. została dokonana akceptacja złożonego 
dn. 19.12.2021 r. sprawozdania ze zrealizowanego zadania. 

Sektor pozarządowy wspierany był również poprzez udostępnianie pomieszczeń do 
działalności organizacji, a także udzielanie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na 
realizację zadań publicznych także z innych źródeł niż budżet gminy. 


