Sprawozdanie
z realizacji Programu współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie za 2021 rok
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) nakłada na organy stanowiące jednostek
samorządowych, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, obowiązek tworzenia rocznych programów
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy.
Program współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku został przyjęty uchwałą
Nr XV/193/20 Rady Powiatu Mińskiego z dnia 28 października 2020 r. Program określa
formy, zasady i zakres współpracy organów Powiatu z organizacjami pozarządowymi
oraz zadania priorytetowe przeznaczone do realizacji przez organizacje. Są to zadania
w zakresie:
 ochrony i promocji zdrowia,
 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 turystyki i krajoznawstwa oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży,
 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
między społeczeństwami,
 udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zwiększania świadomości prawnej
społeczeństwa oraz udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

I. Realizacja Programu Współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w 2021 r.
Podstawową formą współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami, działającymi w sferze pożytku publicznego, zapisaną w Programie
jest współpraca finansowa realizowana w postaci zlecania zadań publicznych. Zlecanie
zadań może odbywać się poprzez:


powierzanie wykonania zadań
na finansowanie ich realizacji,

publicznych

wraz

z

udzieleniem

dotacji
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wspieranie wykonywania zadań
na dofinansowanie ich realizacji.

publicznych

poprzez

udzielenie

dotacji

Zarząd Powiatu Mińskiego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych.
W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego wybrane zostały oferty
i zlecono wykonanie zadań publicznych w 2021 r. na kwotę 438.060 zł.

OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA:
Zadanie I. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności oraz rozbudzanie motywacji
młodzieży szkolnej do prowadzenia zdrowego stylu życia:
 Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie na realizację zadania
publicznego pn. „Słodko bez cukru” – warsztaty prozdrowotne dla dzieci i młodzieży
– 3.000 zł.
Zadanie II. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród osób starszych:
W tym zadaniu nie została przyznana dotacja (brak ofert).

DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
Zadanie. Tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom niepełnosprawnym i ich
rodzinom:
 Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem
Dziecięcym „Krok Dalej” w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania publicznego
pn. „Przyjazna świetlica” – 20.700 zł,
 Fundacja „Świat Integracji” w Sulejówku na realizację zadania publicznego
pn. „Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
oraz organizowanie wsparcia dla ich rodzin” – 20.000 zł,
 Stowarzyszenie „Koniczynka” w Ignacowie na realizację zadania publicznego
pn. „Dotyk Alpaki” – 1.800 zł,
 Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie na realizację zadania
publicznego pn. „Hipoterapia 2021” – 7.500 zł.

TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY, W TYM WYPOCZYNEK
DZIECI I MŁODZIEŻY:
Zadanie I. Organizacja rajdów, szkoleń, konkursów i innych imprez popularyzujących
turystykę, za wyjątkiem wycieczek, obozów, kolonii:
 Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie na realizację zadania
publicznego pn. „Rajd pieszy po Mazowieckim Parku Krajobrazowym - szlakami
pośród torfów i wydm” – 2.000 zł;
 Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie na realizację zadania
publicznego pn. „Wizyta Studyjna II” – 5.000 zł.
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Zadanie II. Wspieranie działalności wydawniczej poświęconej atrakcjom turystycznym
Powiatu Mińskiego:
 Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji w Cegłowie na realizację zadania publicznego
pn. Turystyka kulturowa powiatu mińskiego w ramach „Stolicy Kultury Mazowsza”
2021– 2.000 zł.

KULTURA,
SZTUKA,
OCHRONA
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

DÓBR

KULTURY

Zadanie I. Wspieranie rozwoju kultury muzycznej w powiecie mińskim, w tym
organizacja koncertów, przeglądów i festiwali muzycznych:
 Fundacja „Czas Sztuki” w Dębowcach na realizację zadania publicznego
pn. „Festiwal Artystyczny Powiatu Mińskiego” – 30.000 zł;
 Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie na realizację
następujących zadań publicznych:
 „XIII Integracyjny Koncert Mikołajkowy” – 10.000 zł;
 „Muzyka z naszych stron” – 4.000 zł.
Zadanie II. Organizacja imprez kulturalnych, konkursów, przeglądów i wystaw
artystycznych w powiecie mińskim:
 Europejska Fundacja Edukacji Audiowizualnej DISCE w Sulejówku na realizację
zadania publicznego pn. „Sztuka filmowa jako narzędzie aktywizacji twórczej
młodzieży z terenu powiatu mińskiego” – 15.770 zł;
 Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie na realizację
zadania publicznego pn. „DOM i RODZINA” XIII Powiatowy Dzień Kultury
Żydowskiej w Stolicy Kultury Mazowsza 2021 – 8.250 zł;
 Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Mińskiej w Julianowie na realizację
zadania publicznego pn. „Chodź na scenę” – przegląd teatrów amatorskich
– 11.980 zł.
Zadanie III. Wspieranie działalności wydawniczej promującej dorobek kulturalny
i historię powiatu mińskiego:
 Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji w Cegłowie na realizację zadania
publicznego pn. „Check this out” produkcje audiowizualne promujące „Stolicę
Kultury Mazowsza” 2021 – 15.000 zł.
Zadanie IV. Wspieranie działań mających na celu kultywowanie tradycji narodowej
oraz rozwój świadomości obywatelskiej w tym zakresie:
 Stowarzyszenie Strefa Dobrych Wibracji w Cegłowie na realizację zadania
publicznego pn. Fotograficzna wystawa plenerowa „Design ludowy kół gospodyń”
– zebranie materiału dotyczącego powiatu mińskiego etap I – 3.000 zł.
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Zadanie V. Działania wspierające artystów amatorów (amatorskie zespoły artystyczne)
reprezentujących powiat miński w przeglądach, festiwalach, konkursach
o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym:
W tym zadaniu nie została przyznana dotacja (brak ofert).

WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ:
Zadanie I. Organizacja powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci
i młodzieży:
W tym zadaniu nie została przyznana dotacja (brak ofert).
Zadanie II. Organizacja imprez i zawodów sportowych w powiecie mińskim w różnych
dyscyplinach:
 Stowarzyszenie Inicjatyw Wszelkich „Drzewo Pokoleń” w Kałuszynie na realizację
zadania publicznego pn. „W Ogrodzie Barw i Dźwięków Stolicy Kultury
Mazowsza. IV Otwarty Turniej Zespołów Cheerleaders” – 13.000 zł;
 Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” w Ignacowie na realizację
następujących zadań publicznych:
 „Mazowiecki Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Ignaców - Mińsk
Mazowiecki 2021” – 5.000 zł (zwrot 50 zł);
 „XI Powiatowy Integracyjny Turniej w Kręgle Mińsk Mazowiecki - Ignaców
2021” – 2.000 zł;
 Stowarzyszenie „Koniczynka” działające na rzecz dzieci z niepełnosprawnością
umysłową w Ignacowie na realizację zadania publicznego pn. „Integracyjny turniej
tenisa stołowego” – 2.000 zł (rezygnacja z realizacji zadania);
 Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka w Sulejówku na realizację następujących zadań
publicznych:
 „XIV Bieg Marszałka” – 20.000 zł;
 „VI Turniej strzelecki” – 10.000 zł;
 Miński Klub Sportowy MMA TEAM w Mińsku Mazowieckim na realizację zadania
publicznego pn. „Gwiazdkowy turniej w brazylijskim Jiu-Jitsu dla dzieci
i młodzieży” – 5.000 zł;
 Fundacja Otylii Jędrzejczak w Warszawie na realizację zadania publicznego
pn. „Mistrzynie w szkołach 2021” – 23.000 zł;
 Stowarzyszenie Rozwijamy Talenty w Długiej Kościelnej na realizację zadania
publicznego pn. „Turnieje piłki nożnej halowej dla najmłodszych” – 6.000 zł (zwrot
580 zł).
Zadanie III. Wspieranie udziału sportowców reprezentujących powiat miński
w zawodach sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym
i międzynarodowym:
W tym zadaniu nie została przyznana dotacja (brak ofert).
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DZIAŁALNOŚĆ
NA
ORAZ ROZWIJANIE
SPOŁECZEŃSTWAMI:

RZECZ
INTEGRACJI
EUROPEJSKIEJ
KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY

Zadanie. Wspieranie działań na rzecz rozwoju współpracy powiatu mińskiego
z jednostkami samorządowymi, jednostkami organizacyjnymi lub organizacjami sektora
pozarządowego innych państw:
W tym zadaniu nie została przyznana dotacja (brak ofert).

UDZIELANIE
NIEODPŁATNEJ
POMOCY
PRAWNEJ
ORAZ ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA:
 Fundacja Inter Vivos na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
(prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i 2 punktów nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego) w wysokości 180.180 zł oraz edukacji prawnej
w wysokości 11.880 zł.
Łączna wysokość dotacji w tym zakresie: 192.060 zł.
Ponadto w 2021 r. Zarząd Powiatu Mińskiego, na podstawie złożonych ofert z pominięciem
otwartego konkursu ofert, zlecił realizację zadań publicznym następującym organizacjom:
 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego w Płocku na realizację zadania
publicznego pn. „29. Dni Chorągwi Mazowieckiej ZHP” - 3.000 zł;
 Towarzystwo Przyjaciół Sulejówka na realizację zadania publicznego pn. Dodruk
albumu pt. „Stowarzyszenie Przyjaciół Sulejówka. Protokoły zebrań zarządu
1928-1939” – 10.000 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej
W 2021 r. kontynuowano realizację zadania z zakresu pomocy społecznej „Zapewnienie
opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców
przez prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego,
rodzinnego, interwencyjnego” zleconego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom
(umowa zawarta w 2019 r. na okres 5 lat). Wykonanie wydatków w tym zakresie
realizowane jest przez Zgromadzenie Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa
w Siennicy – prowadzące Dom Dziecka im. Matki Weroniki w Siennicy wyniosło
w 2021 r. – 559.959,80 zł.

Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
W 2021 r. Rada Powiatu Mińskiego przyznała dotacje celowe na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
na kwotę 59.580 zł następującym podmiotom:
1) Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Siennickiej w Siennicy w wysokości 11.580 zł
na prace konserwatorskie przy nagrobku Józefa Kołakowskiego z 1904 roku, wpisanego
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2)

3)

4)

5)

do rejestru zabytków decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Nr 544/2019 z dnia 25.09.2019 r.,
Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Chrzciciela w Cegłowie w wysokości 7.000 zł
na remont ogrodzenia kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela w Cegłowie (prace
konserwatorsko – restauratorskie oraz budowlane, etap I – cztery słupki, furtki i skrzydła
bramy wjazdowej od strony wschodniej), wpisanego do rejestru zabytków orzeczeniem
o uznaniu za zabytek Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział
Kultury Konserwator Zabytków z dnia 05.11.1957 r.,
Parafii Rzymsko-katolickiej św. Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim
w wysokości 11.000 zł na rekonstrukcję ambony wpisanej do rejestru zabytków decyzją
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 483/2019 z dnia
12.04.2019 r.,
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim w wysokości
24.000 zł na remont ciągów komunikacyjnych (korytarzy), aby zabezpieczyć, zachować
i utrwalić substancję zabytku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
przy Placu Jana Kilińskiego 10 w Mińsku Mazowieckim, wpisanej do rejestru zabytków
orzeczeniem o uznaniu za zabytek Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady
Narodowej Wydział Kultury Konserwator Zabytków z dnia 19.11.1959 r.,
Parafii Rzymsko-katolickiej pw. Św. Stanisława Kostki w Okuniewie w wysokości
6.000 zł na konserwację ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Stanisława Kostki
w Okuniewie, wpisanym do rejestru zabytków orzeczeniem o uznaniu za zabytek
Prezydium Warszawskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej Wydział Kultury
Konserwator Zabytków z dnia 08.12.1958 r.

Inne formy współpracy
Do innych form współpracy Powiatu Mińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego należą działania
wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo te organizacje
i podmioty. W ramach tych działań Powiat Miński, Starosta, Starostwo Powiatowe
i powiatowe jednostki organizacyjne są współorganizatorami różnych imprez,
w szczególności w zakresie kultury fizycznej i sportu, kultury i tradycji, rozwoju
przedsiębiorczości. Z budżetu Powiatu pokrywane są w części wydatki rzeczowe związane
z ich organizacją (zakup pucharów, nagród rzeczowych, plakatów, znaczków, strojów
sportowych, sprzętu sportowego itp.). Powiat wspomaga również organizację otwartych
spotkań i szkoleń organizacji pozarządowych poprzez nieodpłatne udostępnianie
pomieszczeń, środków technicznych, materiałów biurowych i promocyjnych.
Ponadto w 2021 r. Starosta Miński objął Patronatem 18 wydarzeń, które w sposób
szczególny przyczyniły się do rozwoju powiatu mińskiego w dziedzinach: promocji
powiatu, oświaty, sportu, turystyki, kultury i sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego,
polityki społecznej, w tym integracji społeczności lokalnej, ochrony środowiska,
przedsiębiorczości i rynku pracy oraz bezpieczeństwa publicznego. Patronatem objęte
zostały różnego rodzaju przedsięwzięcia, w szczególności takie jak: konferencje, fora,
seminaria, warsztaty, konkursy, przeglądy, happeningi, wystawy, igrzyska sportowe,
olimpiady, rozgrywki (ligi) o zasięgu powiatowym, rozgrywki sportowe o zasięgu
ponadpowiatowym odbywające się na terenie powiatu, wyścigi, turnieje integracyjne,
pikniki lub inne formy spotkań integracyjnych, targi, rajdy turystyczne, jak również
publikacje (monografie, albumy itp.) oraz materiały filmowe realizujące tematykę związaną
z rozwojem powiatu w ww. dziedzinach.
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II. Realizacja zadań Powiatu przez organizacje pozarządowe i inne podmioty
na podstawie odrębnych przepisów
Zadania Powiatu są również wykonywane przez organizacje pozarządowe i podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego na podstawie innych przepisów niż ustawa
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a mianowicie na podstawie:
 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.),
 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn.
zm.),
 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268
z późn. zm.),
 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 z późn. zm.).
System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także
osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące szkoły i placówki niepubliczne. Organy
administracji publicznej prowadzące szkoły i placówki współdziałają z tymi podmiotami
w wykonywaniu swoich zadań. Starosta Miński prowadzi ewidencję szkół i placówek
niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Niepubliczne szkoły
podstawowe specjalne i gimnazja specjalne oraz szkoły ponadgimnazjalne
o uprawnieniach szkół publicznych oraz publiczne szkoły prowadzone przez inne podmioty
niż jst, otrzymują dotacje z budżetu Powiatu.
W 2021 r. z budżetu Powiatu zostały przekazane dotacje na uczniów i wychowanków szkół
i placówek niepublicznych oraz uczniów szkoły publicznej prowadzonych odpowiednio
przez niżej wymienione osoby fizyczne, osoby prawne oraz osoby prawne niebędące jst:
1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz Więcej” w Mińsku
Mazowieckim na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Zespole
Niepublicznych Specjalnych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej” w Nowym
Zglechowie – dotacja w wysokości 1.407.088,68 zł;
2. Fundacja „Otwartych Serc” w Sulejówku na prowadzenie Społecznej Szkoły
Podstawowej Specjalnej „Otwartych Serc” w Sulejówku – dotacja w wysokości
1.244.882,73 zł;
3. Pan Jacek Pac na prowadzenie Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej
przy MOW w Podcierniu – dotacja w wysokości 548.107,47 zł;
4. Pani Marta Łagowska na prowadzenie Policealnej Szkoły Zawodowej Edukator
w Mińsku Mazowieckim – dotacja w wysokości 352.988,71 zł;
5. Collegium Masoviense Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowie
na prowadzenie Policealnej Szkoły przy Collegium Masoviense w Mińsku
Mazowieckim – dotacja w wysokości 234.412,54 zł;
6. Płocki Uniwersytet Ludowy im. W. Witosa w Płocku na prowadzenie I Liceum
Ogólnokształcącego PUL w Dębem Wielkim – dotacja w wysokości 362,184,82 zł;
7. Pani Marta Łagowska na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Edukator w Mińsku Mazowieckim – dotacja w wysokości 112.456,08 zł;
8. Pani Anna Zakrzewska na prowadzenie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego
Centrum Edukacyjne w Sulejówku – dotacja w wysokości 347.192,64 zł;
9. Instytut M jak Młodzież w Sulejówku na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego
Benedykta w Sulejówku – dotacja w wysokości 1.210.597,68 zł;
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10. Pan Karol Zakrzewski na prowadzenie Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego
INSYGNIA w Sulejówku – dotacja w wysokości 167.074,73 zł;
11. Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki
w
Warszawie
na prowadzenie Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Augusta
Czartoryskiego w Mińsku Mazowieckim (szkoła publiczna) – dotacja w wysokości
722.225,73 zł;
12. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz Więcej” w Mińsku
Mazowieckim na prowadzenie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych „Możesz Więcej w Nowym
Zglechowie – dotacja w wysokości 309.458,80 zł;
13. Fundacja „Otwartych Serc” w Sulejówku na prowadzenie Społecznej Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy „Otwartych Serc” w Sulejówku – dotacja
w wysokości 127.575,50 zł;
14. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’ Paulo Prowincja Warszawska
na prowadzenie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Ignacowie – dotacja
w wysokości 2.086.322,76 zł;
15. Pan Leszek Szeląg na prowadzenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno
-Pedagogicznej Strefa Rozwoju w Mińsku Mazowieckim – dotacja w wysokości
817.014,99 zł;
16. Pani Paulina Dobosz na prowadzenie Niepublicznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży w Mińsku Mazowieckim– dotacja
w wysokości 51.519,60 zł;
17. Fundacja Mój Dom - Europa w Warszawie na prowadzenie Niepublicznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej Fontanna w Sulejówku – dotacja w wysokości
273.483,21 zł;
18. Pani Anna Zakrzewska na prowadzenie Niepublicznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej Centrum Edukacyjne w Sulejówku – dotacja w wysokości 0 zł;
19. Pan Karol Zakrzewski na prowadzenie Niepublicznej Poradni PsychologicznoPedagogicznej Lepsze Jutro w Sulejówku – dotacja w wysokości 0 zł;
20. Pan Jacek Pac na prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Podcierniu – dotacja w wysokości 2.057.193,60 zł.
Ponadto w 2021 r. z budżetu Powiatu została przekazana dotacja na następujące zadania
z zakresu oświaty:
1. zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów
edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla:
1) Szkoły Podstawowej Specjalnej „Możesz więcej” w Nowym Zglechowie
w wysokości 5.769,72 zł;
2) Szkoły Podstawowej Specjalnej przy MOW w Podcierniu w wysokości 4.454,28 zł;
3) Społecznej Szkoły Podstawowej Otwartych Serc w Sulejówku w wysokości
1.079,10 zł.
2. Dotacja celowa na zajęcia wspomagające uczniów ze środków subwencji budżetu
państwa, o której mowa w §10k rozporządzenia MEN z 20.03.2020 w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
(…) (Dz.U.poz.493 ze zm.) dla Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcące w Mińsku
Mazowieckim– dotacja w wysokości 3.484,88 zł.
Ustawa o pomocy społecznej w art. 25 stanowi, że organy administracji samorządowej mogą
zlecać realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji
na finansowanie lub dofinansowanie tych zadań organizacjom pozarządowym, o których
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mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym
działalność w zakresie pomocy społecznej.
W 2021 r. zadania Powiatu w zakresie pomocy społecznej, inne niż objęte Programem
współpracy, wykonywał CARITAS Diecezji Warszawsko – Praskiej, który prowadził:
1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla chorych psychicznie w Mińsku
Mazowieckim – dotacja w wysokości 598.102 zł;
2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla chorych psychicznie w Mrozach – dotacja
w wysokości 587.988 zł;
3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim - dotacja w wysokości
86.666,67 zł;
4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Mińsku Mazowieckim - dotacja w wysokości
49.834 zł.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych stanowi, że zadaniem Powiatu jest współpraca z organizacjami
pozarządowymi i fundacjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób. Organizacje
te mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych. Rada Powiatu Mińskiego uchwałą Nr XIX/232/21 z dnia 24 lutego
2021 r. określiła zadania finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2021 r., zmienionej uchwałami: Nr XXII/268/21 z dnia
29 lipca 2021 r., Nr XXIII/275/21 z dnia 15 września 2021 r., Nr XXIV/290/21 z dnia
3 listopada 2021 r. i Nr XXVI/307/21 z dnia 15 grudnia 2021 r. Zgodnie z ww. ustawą koszty
utworzenia, działalności i wynikające ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu są
współfinansowane ze środków PFRON oraz ze środków Powiatu, przy czym wysokość
finansowania ze środków Powiatu wynosi co najmniej 10 % tych kosztów. W 2021 r.
ze środków PFRON i Powiatu udzielono dofinansowań na działalność warsztatów terapii
zajęciowej następującym organizacjom:
1. CARITAS Diecezji Warszawsko – Praskiej na prowadzenie Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Mińsku Mazowieckim – dotacja w wysokości 723.200 zł.,
w tym 650.880 zł ze środków PFRON i 72.320 zł ze środków Powiatu;
2. Fundacja „LEKO” w Okuniewie na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Okuniewie – dotacja w wysokości 723.200 zł, w tym 650.880 zł ze środków PFRON
i 72.320 zł ze środków Powiatu.
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III. Podsumowanie
Wysokość nakładów finansowych przekazanych przez Powiat na rzecz organizacji
pozarządowych i innych podmiotów w ramach realizacji Programu współpracy w 2021 r.
przedstawia poniższa tabela.
Lp.

Sfera pożytku publicznego

1. Oświata i wychowanie, w tym:
 prowadzenie szkół podstawowych specjalnych
(niepubliczne)
 prowadzenie
niepublicznych
liceów
ogólnokształcących
 prowadzenie liceum ogólnokształcącego (publiczne)

Wysokość środków
przekazanych przez powiat
organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom
(w zł)

12.446.568,25
3.200.078,88
1.837.321,13
722.225,73

 prowadzenie niepublicznych szkół policealnych

949.586,07

 prowadzenie niepublicznych szkół specjalnych
przysposabiających do pracy
 prowadzenie niepublicznego specjalnego ośrodka
wychowawczego
 prowadzenie niepublicznych poradni psychologiczno
-pedagogicznych
 prowadzenie niepublicznego młodzieżowego ośrodka
wychowawczego
 zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
lub ćwiczeniowych
 zajęcia wspomagające uczniów ze środków subwencji
budżetu państwa

437.034,30

2. Pomoc społeczna, w tym:
 zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie
lub częściowo pozbawionym opieki rodziców poprzez
prowadzenie placówek opiekuńczo –wychowawczych.
 prowadzenie
2
Środowiskowych
Domów
Samopomocy dla osób psychicznie chorych
 prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:
 koszty działalności warsztatów terapii zajęciowej,
w tym środki PFRON
 działalność w zakresie sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepełnosprawnych (PFRON)
 tworzenie i wdrażanie programów pomocy dzieciom
niepełnosprawnym i ich rodzinom

2.086.322,76
1.142.017,80
2.057.193,60
11.303.10
3.484,88

1.882.550,47
559.959,80
1.186.090
136.500,67

1.592.030
1.446.400
95.630
50.000
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4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego, w tym:
 wspieranie rozwoju kultury muzycznej

108.000
44.000

 organizacja imprez kulturalnych,
przeglądów i wystaw artystycznych
 wspieranie działalności wydawniczej

konkursów,

36.000
15.000

 wspieranie działań mających na celu kultywowanie
tradycji narodowej oraz rozwój świadomości
obywatelskiej w tym zakresie
 działania wspierające artystów amatorów

3.000

 dotacja z pominięciem otwartego konkursu ofert

10.000

5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:

83.370

 organizacja
powiatowego
współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieży
 organizacja imprez i zawodów sportowych
 wspieranie udziału sportowców
o zasięgu ponadpowiatowym

w

zawodach

6. Turystyka i krajoznawstwo oraz działalności na rzecz
dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży, w tym:
 organizacja rajdów, szkoleń, konkursów i innych
imprez popularyzujących turystykę, za wyjątkiem
wycieczek, obozów, kolonii
 wspieranie działalności wydawniczej poświęconej
atrakcjom turystycznym Powiatu Mińskiego
 dotacja z pominięciem otwartego konkursu ofert
7. Ochrony zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:

8.

 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków
Udzielanie
nieodpłatnej
pomocy
prawnej
oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,
w tym:
 prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie powiatu mińskiego

Ogółem:

0

0
83.370
0

12.000
7.000
2.000
3.000

59.580
59.580

192.060
192.060

16.376.158,72
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Wysokość środków finansowych przekazanych przez Powiat w ramach innych form
współpracy Powiatu Mińskiego w 2021 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.

1.

Inne formy współpracy

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym:
 organizacja
kulturalnych

2.

3.

Wysokość środków
przekazanych przez powiat
w ramach innych form
współpracy Powiatu
Mińskiego
(w zł)

lub

współorganizacja

imprez

91.191,53
91.191,53

24.556,96

Kultura fizyczna i sport, w tym:
 organizacja lub współorganizacja imprez sportowych,
w
tym
zakup
nagród
i
pucharów
dla laureatów imprez sportowych
 stypendia sportowe

4.488,40

 nagrody sportowe

10.068,56

111.943,38

Pozostała działalność, w tym:
 organizacja uroczystości powiatowych, państwowych
i kombatanckich
 członkostwo w stowarzyszeniach
 wykonywanie
publicznej

zadań

10.000

powiatowej

biblioteki

Ogółem:

5.211
48.706,38
58.026

227.691,87
Wicestarosta
Witold Kikolski
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