
Sprawozdanie 

z realizacji programu współpracy

 Gminy Legionowo w 2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

Legionowo, marzec 2012 r. 
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1. Program współpracy Gminy Legionowo w 2011 r.  z organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 (Dz. U. z 2010 r.  Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.) nakłada na organy gminy obowiązek 

realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Na organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego ciąży obowiązek uchwalania 

rocznego  programu  współpracy  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rada  Miasta  Legionowo  uchwala  corocznie  od  2005  roku  Program  współpracy,  który 

określa  obszary  i  zasady  oraz  formy  współpracy  Gminy  Legionowo  z  organizacjami 

pozarządowymi  oraz  zawiera  wykaz  zadań  priorytetowych  stanowiących  podstawę  dla 

Prezydenta Miasta Legionowo do dysponowania środkami publicznymi przeznaczonymi na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych pozostających we właściwości Gminy, 

a realizowanych przez organizacje pozarządowe.  

Podstawy współpracy 

Współpraca Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi w 2011 r. odbywała się na 
podstawie:

1) Ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i 

o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

2) Programu współpracy Gminy Legionowo w 2011 r.  z organizacjami pozarządowymi 

oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego, 

stanowiącego załącznik do uchwały  Nr III/13/2010 Rady Miasta Legionowo z dnia 

23 grudnia 2011 r.  w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legionowo w 

2011 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. 

3) Uchwały Nr XIV/160/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 26 października 2011 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Legionowo 

w  2011  roku  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami 

prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego,  związaną  z  zapewnieniem 
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8 dodatkowych miejsc noclegowych dla bezdomnych mężczyzn z terenu Legionowa 

oraz  zmianami  wynikającymi  z  nowelizacją  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

4) Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  15  grudnia  2010  r. 

w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania 

publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz.U. z  2011 r. 

Nr 6, poz. 25).

2. Konsultacje projektu programu współpracy 

Konsultacje projektu programu współpracy na 2011 r.  z organizacjami pozarządowymi 

prowadzone były w okresie lipiec-październik 2010  roku.

Materiałem wyjściowym do tworzenia projektu programu był dokument powstały na bazie 

programu  współpracy  obowiązującego  w  2009  roku,  z  uwzględnieniem  wielu  zmian 

wynikających ze znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie. Konsultacje były prowadzone w formie uwag i propozycji zgłaszanych w 

formie  pisemnej  oraz  elektronicznej.  Celem  przeprowadzonych  konsultacji  było 

umożliwienie  zainteresowanym,  zarówno  pracownikom  Urzędu,  jak  i  organizacjom 

pozarządowym, włączenie się do współtworzenia dokumentu, który w 2011 r.  regulował 

wpółpracę  Gminy  Legionowo  z  organizacjami  pozarządowymi.  Zaproszenie  do  wzięcia 

udziału w konsultacjach zostało umieszczone na stronie www.legionowo.pl oraz przekazane 

organizacjom pozarządowym współpracującym z Gminą.

Uwagi  do  projektu  Programu  zgłosili  pracownicy  merytorycznych  komórek 

organizacyjnych  Urzędu  oraz  przedstawiciele  kilku  organizacji  pozarządowych 

współpracującym z Gminą.

Kolejnym  etapem  była  analiza  zgłoszonych  uwag,  którą  przeprowdził  zespół  roboczy, 

w  skład  którego  weszli:  Sekretarz  Miasta  oraz  kierownicy  merytorycznych  komórek 

organizacyjnych Urzędu. W projekcie Programu na 2011 r.  nastąpiły zmiany  w stosunku 

do  Programu  z  2010  r.  spowodowane  nowelizacją  ustawy  o  działalności  pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Dokonano niewielkich zmian w katalogu zadań, które Gmina 

może powierzyć organizacjom pozarządowym, lub wspierać organizacje.
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Rada  Miasta  Legionowo po  zaopiniowaniu  projektu  Programu przez  Komisję  Zdrowia, 

Bezpieczeństwa  i  Spraw Społecznych   podjęła  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Programu 

w dniu 23 grudnia 2011 r. 

W  związku  z  potrzebą  zwiększenia  miejsc  w  schronisku  dla  bezdomnych  mężczyzn 

zmieniono  Program  współpracy,  poprzez  umożliwienie  utworzenia  dodatkowych  ośmiu 

miejsc w Schronisku. 

3. Formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi 

Współpraca Gminy Legionowo z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.  miała charakter:

1) finansowy,

2) pozafinansowy.

Współpraca  finansowa 

W  2011  r.  przekazano  dotacje  dla  NGO  z  budżetu  Gminy  Legionowo  w  wysokości 

1.824.480 zł.  Trzy zadania zostały zrealizowane w trybie pozakonkursowym.

Wartość  finansowa zadań zrealizowanych przez  organizacje  pozarządowe przy  wsparciu 

Gminy Legionowo wyniosła 3.989.434,72 zł.

Współpraca  finansowa  odbywała  się  w  postaci  wspierania  zadania  publicznego  wraz 

z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Głównym trybem zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych były 

otwarte konkursy ofert oraz w przypadku trzech zadań w trybie tzw. „małych grantów”, 

czyli poza konkursem na wniosek organizacji.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie realizacji zadań 

publicznych w 2011 r.  prowadzona była w Urzędzie Miasta Legionowo przez:

− Sekretarza Miasta,

− Wydział Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych,

− Wydział Edukacji i Sportu,

− Wydział Spraw Obywatelskich,

− Referat Marketingu,

w zakresie podanym w poniższych tabelach.
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Wykaz organizacji pozarządowych i kościelnych osób prawnych, z którymi w 2011 roku  
współpracowała Sekretarz Miasta Legionowo

Lp Nazwa organizacji Tytuł zadania Liczba 
uczestników 
zadania 

Kwota 
dotacji

Wartość zadania

1 Dom Pomocy 
Społecznej  im. 
Wandy Olędzkiej w 
Legionowie 
Zgromadzenia Sióstr 
Wspomożycielek 
Dusz Czyśćcowych 

Zorganizowanie 
całodobowej opieki dla 
11 kobiet w starszym 
wieku

11 195.000,00 331.284,05

2 Caritas Diecezji 
Warszawsko-Praskiej 

Zapewnienie gorącego 
posiłku dla 120 
najuboższych 
mieszkańców 
Legionowa 

120 45.000,00 76.000,00

3 Caritas Diecezji 
Warszawsko-Praskiej 

Zapewnienie 
schronienia osobom 
bezdomnym z terenu 
Legionowa dla 32 
mężczyzn

40 160.000,00 218.668,00

4 Caritas Diecezji 
Warszawsko-Praskiej 

Uruchomienie 
dodatkowych 8 miejsc 
noclegowych dla 
bezdomnych mężczyzn 
z terenu Gminy 
Legionowo w 
Schronisku Centrum 
Caritas DWP w 
Legionowie w okresie 
XI-XII 2011r.

8 8.000,00 11.200,00

5 Ośrodek Hospicjum 
Domowe 
Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Zgromadzenia 
Księży Marianów

Prowadzenie domowej 
opieki hospicyjnej dla 
mieszkańców 
Legionowa

61 10.100,00 46.724,25

Ogółem 240 418 100,00 683 876,30

Sprawozdania  końcowe  złożono  w  terminie.  Ze  względu  na  brakujące  informacje 
wystapiono do ngo o uzupełnienie. Korekty i informacje zostały przedłożone prawidłowo.
W  czasie  realizacji  zadania  poszczególne  placówki  były  wizytowane  przez  Sekretarz 
Miasta. Nie stwierdzono uwag w trakcie monitoringu realizacji zadań.  
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Wykaz organizacji pozarządowych, z którymi w 2011 roku współpracował 
Wydział  Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych

Lp Nazwa organizacji Tytuł zadania Liczba 
uczestników

zadania 

Kwota dotacji Wartość 
całego zadania

1 Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci 
Oddział 
Powiatowy
w Legionowie  

w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym – 
działania opiekuńczo – 
wychowawcze prowadzone 
przez placówki opiekuńczo – 
wychowawcze na rzecz 
dzieci i młodzieży z rodzin 
ubogich potrzebujących 
wsparcia emocjonalnego w 
2011 r.

22  42.000,00 53.065,32

2 Caritas Diecezji 
Warszawsko – 
Praskiej 

w zakresie przeciwdziałania 
patologiom społecznym – 
działania opiekuńczo – 
wychowawcze prowadzone 
przez placówki opiekuńczo – 
wychowawcze na rzecz 
dzieci i młodzieży z rodzin 
ubogich potrzebujących 
wsparcia emocjonalnego w 
2011 r.

68 70.000,00 92.200,00

3 Legionowskie 
Stowarzyszenie 
„Amicus”

w zakresie polityki 
prorodzinnej – profesjonalne 
doradztwo, doraźna pomoc 
psychospołeczna i 
profilaktyczna

170 10.000,00 13.335,00

4 Stowarzyszenie na 
rzecz kobiet i 
inicjatyw 
społecznych „Pro 
Social” 

w zakresie polityki 
prorodzinnej – profesjonalne 
doradztwo, doraźna pomoc 
psychospołeczna i 
profilaktyczna

 40 10.000,00 13.450,00

5 Polski Związek 
Emerytów, 
Rencistów i 
Inwalidów

w zakresie wspierania 
aktywności seniorów-
działalność kulturalna lub 
organizacja imprez 
integracyjnych

 1300 25.000,00 30.318,44

6 Legionowskie 
Stowarzyszenie 
„Amicus”

w zakresie wspierania 
aktywności seniorów-
działalność kulturalna lub 

 60 5.000,00 6.250,00
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Lp Nazwa organizacji Tytuł zadania Liczba 
uczestników

zadania 

Kwota dotacji Wartość 
całego zadania

organizacja imprez 
integracyjnych

7 Stowarzyszenie 
Pomocy 
Potrzebującym 
„Nadzieja” 

w zakresie wspierania 
aktywności seniorów-
działalność kulturalna lub 
organizacja imprez 
integracyjnych

350 10.000,00 19.250,00

8 Związek 
Żołnierzy Wojska 
Polskiego 
Mazowiecki 
Zarząd 
Wojewódzki

w zakresie wspierania 
aktywności seniorów-
działalność kulturalna lub 
organizacja imprez 
integracyjnych

150 3.500,00 6.801,00

9 Polskie 
Stowarzyszenie 
Diabetyków 
Województwa 
Mazowieckiego 
Oddział 
Powiatowy

w zakresie wspierania 
aktywności seniorów- 
działalność kulturalna lub 
organizacja imprez 
integracyjnych

20 1.500,00 1.810,00

Ogółem 2180 177.000,00 236 479,76

Sprawozdania z realizacji zadań konkursowych były poprawne i złożone w terminie. 
W czasie realizacji zadania poszczególne placówki były wizytowane i kontrolowane przez 
pracowników  Wydziału  Zdrowia  Publicznego  i  Spraw  Społecznych.   Nie  stwierdzono 
nieprawidłowości,  nie było  uwag w kontrolowanym zakresie.  
Nie  przeprowadzono  kontroli  w  Związku Żołnierzy  Wojska  Polskiego  oraz  Oddziale 
Powiatowym Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 

Wykaz organizacji pozarządowych, z którymi w 2011 roku 
współpracował Wydział Edukacji i Sportu

 
Lp Nazwa organizacji Tytuł zadania Liczba 

uczestników 
zadania 

Kwota 
dotacji

Wartość 
całego 

zadania

1 Chorągiew 
Stołeczna 
Związku 
Harcerstwa 

Awangardowa  Akademia  Sztuki 
realizowana  w  okresie  od  lutego 
do sierpnia 2011 r.

90 7.000,00 8.922,79 
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Lp Nazwa organizacji Tytuł zadania Liczba 
uczestników 
zadania 

Kwota 
dotacji

Wartość 
całego 

zadania

Polskiego Hufiec 
Legionowo

2 Stowarzyszenie 
Krzewienia 
Edukacji 
Medialnej i 
Kulturalnej 
,,Neonea”

Nabycie umiejętności korzystania 
z mediów w środowisku 
cyfrowym przez dzieci i młodzież 
uczęszczającą do szkół i 
przedszkoli na terenie Legionowa 
w okresie od 1 kwietnia do 31 
grudnia 2011 r.

145 10.000,00 16.520,00 

3 Legionowskie 
Towarzystwo 
Siatkówki 
„Legionovia”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dorosłych mieszkańców miasta  w 
dziedzinie  piłka  siatkowa  w 
okresie  od   31  stycznia  do  30 
czerwca 2011 r.

20 91.500,00 175.000,00 

4 Legionowskie 
Towarzystwo 
Siatkówki 
„Legionovia”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dorosłych mieszkańców miasta  w 
dziedzinie  piłka  siatkowa  w 
okresie od  19 lipca do 31 grudnia 
2011 r.

15 200.000,00 573.600,00 

5 Legionowskie 
Towarzystwo 
Siatkówki 
„Legionovia”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym  w  dziedzinie  piłka 
siatkowa w okresie od  31 stycznia 
do 31 grudnia 2011 r.

102 85.000,00 134.000,00 

6 Klub Sportowy 
„Legionovia”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dorosłych mieszkańców miasta  w 
dziedzinie  piłka  nożna  w okresie 
od   31  stycznia  do  30  czerwca 
2011 r.

30 96.500,00 125.800,00 

7 Klub Sportowy 
„Legionovia”
(VII-XII)

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dorosłych mieszkańców miasta  w 
dziedzinie  piłka  nożna  w okresie 
od  19 lipca do 31 grudnia 2011 r.

29 100 000,00 126 060,00 

8 Klub Sportowy 
„Legionovia”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym  w  dziedzinie  piłka 
nożna w okresie od  19 lipca do 31 
grudnia 2011 r.

293 175 000,00 253 000,00 
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Lp Nazwa organizacji Tytuł zadania Liczba 
uczestników 
zadania 

Kwota 
dotacji

Wartość 
całego 

zadania

9 Legionowskie 
Stowarzyszenie 
„Amicus”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym  w  dziedzinie  piłka 
nożna w okresie od 31 stycznia do 
31 grudnia 2011 r.

70 6.000,00 7.000,00 

10 Legionowskie 
Stowarzyszenie 
„Amicus”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym  w  dziedzinie  piłka 
siatkowa w okresie od 31 stycznia 
do 31 grudnia 2011 r.

80 4.500,00 5.625,00 

11 Legionowskie 
Stowarzyszenie 
„Amicus”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dorosłych mieszkańców miasta  w 
dziedzinie  piłka  siatkowa  w 
okresie  od   31  stycznia  do  31 
grudnia 2011 r.

40 6.000,00 7.500,00 

12 Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Szkwał”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym w dziedzinie żeglarstwo 
w okresie  od  31 stycznia do 31 
grudnia 2011 r.

20 17. 500,00 105.000,00 

13 Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Szkwał”

Wspieranie i upowszechnianie 
rozwoju kultury fizycznej wśród 
dorosłych mieszkańców miasta w 
dziedzinie żeglarstwo w okresie od 
31 stycznia do 31
 grudnia 2011 r.

10 6.500,00 93.000,00 

14 Klub Biegacza 
Legionowo

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym  w  dziedzinie 
lekkoatletyka  w  okresie  od   31 
stycznia do 31 grudnia 2011 r.

18 3.500,00 5.100,00 

15 Klub Biegacza 
Legionowo

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dorosłych mieszkańców miasta  w 
dziedzinie  biegi  długodystansowe 
w okresie  od  31 stycznia do 31 
grudnia 2011 r.

92 4.000,00 6.500,00 

16 Klub Brydża 
Sportowego 

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 

39 4.000,00 30.000,00 

9



Lp Nazwa organizacji Tytuł zadania Liczba 
uczestników 
zadania 

Kwota 
dotacji

Wartość 
całego 

zadania

„Legionowianin” dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym  w  dziedzinie  brydż 
sportowy w okresie od 31 stycznia 
do 31 grudnia 2011 r.

17 Klub Brydża 
Sportowego 
„Legionowianin”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dorosłych mieszkańców miasta  w 
dziedzinie  brydż  sportowy  w 
okresie  od  31  stycznia  do  31 
grudnia 2011 r.

41 5.000,00 37.950,00 

18 Mazowiecki 
Uczniowski Klub 
Sportowy

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym  w  dziedzinie  karate  w 
okresie  od
31 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

68 4.500,00 22.000,00 

19 Stowarzyszenie 
„Legionowskie 
Amatorskie Ligi 
Piłkarskie”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dorosłych mieszkańców miasta  w 
dziedzinie  piłka  nożna  w okresie 
od  31 stycznia do 31 grudnia 2011 
r.

1060 15.000,00 62.400,00 

20 Stowarzyszenie 
Kultury Fizycznej 
„Centrum Walki – 
Warszawa”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym  w  dziedzinie  taekwon-
do w okresie  od  1 marca do 31 
grudnia 2011 r.

16 5 000,00 23.100,00

21 Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Delfin”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dorosłych mieszkańców miasta  w 
dziedzinie pływanie w okresie od 
28 marca do 31 grudnia 2011 r.

2 17.000,00 27.000,00 

22 Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Delfin”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym  w  dziedzinie  pływanie 
w  okresie  od   28  marca do  31 
grudnia 2011 r.

57 63.000,00 110.000,00

23 Legionowie 
Towarzystwo 
Sportowe

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym  w  dziedzinie  judo  w 
okresie od 28 marca do 31 grudnia 

78 3.500,00 39.200,00 

10



Lp Nazwa organizacji Tytuł zadania Liczba 
uczestników 
zadania 

Kwota 
dotacji

Wartość 
całego 

zadania

2011 r.
24 Klub Sportowy 

„Legion” 
Legionowo

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym  w  dziedzinie  piłka 
koszykowa w okresie od  28 marca 
do 31 grudnia 2011 r.

90 64.000,00 425.400,00 

25 Klub Sportowy 
„Legion” 
Legionowo

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym w  dziedzinie  szachy w 
okresie  od
28 marca do 31 grudnia 2011 r.

134 7.500,00 55.400,00 

26 Legionowski Klub 
Sportów Walki 
„Tajfun”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym w dziedzinie kickboxing 
w  okresie  od   28  marca do  31 
grudnia 2011 r.

10 5.000,00 20.850,00

27 Legionowski Klub 
Sportów Walki 
„Tajfun”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym  w  dziedzinie  taekwon-
do w okresie od  28 marca do 31 
grudnia 2011 r.

20 10.000,00 43.822,00 

28 Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Siódemka”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym  w  dziedzinie 
lekkoatletyka  w  okresie  od   28 
marca do 31 grudnia 2011 r.

23 2.000,00 8.500,00

29 Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Siódemka”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym  w  dziedzinie  bieg  na 
orientację
w  okresie  od   28  marca do  31 
grudnia 2011 r.

20 5.500,00 18.100,00 

30 Klub Sportowy 
„Legion” 
Legionowo

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dorosłych mieszkańców miasta  w 
dziedzinie szachy w okresie od 28 
marca do 31 grudnia 2011 r.

49 7.000,00 46.400,00
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Lp Nazwa organizacji Tytuł zadania Liczba 
uczestników 
zadania 

Kwota 
dotacji

Wartość 
całego 

zadania

31 Klub Sportowy 
„Legion” 
Legionowo

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dorosłych mieszkańców miasta  w 
dziedzinie  piłka  koszykowa  w 
okresie  od   28  marca do  31 
grudnia 2011 r.

17 35.000,00 106.000,00 

32 Stowarzyszenie 
Pomocy 
Potrzebującym 
„Nadzieja”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dorosłych mieszkańców miasta  w 
dziedzinie szachy w okresie od 28 
marca do 31 grudnia 2011 r.

42 3.000,00 10.300,00

33 Stowarzyszenie 
Pomocy 
Potrzebującym 
„Nadzieja”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dorosłych mieszkańców miasta  w 
dziedzinie pływanie w okresie od 
28 marca do 31 grudnia 2011 r.

48 3.000,00 7.520,00 

34 Uczniowski 
Międzyszkolny 
Klub Sportowy 
„Gwardia” - 
Legionowo

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dzieci  i   młodzieży  w  wieku 
szkolnym  w  dziedzinie  piłka 
siatkowa w okresie od  19 lipca do 
31 grudnia 2011 r.

34 5.980,00 8.980,00 

35 Uczniowski Klub 
Sportowy 
„Sandow”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
rozwoju  kultury  fizycznej  wśród 
dorosłych  mieszkańców miasta  w 
dziedzinie  kulturystyka  w okresie 
od  31 stycznia do 31 grudnia 2011 
r.

8 3.000,00 6.425,00 

36 Młodzieżowy 
Klub Sportowy 
„Iskra”

Wspieranie  i  upowszechnianie 
kultury  fizycznej  wśród  dzieci  i 
młodzieży  w  wieku  szkolnym  w 
dziedzinie  piłka  siatkowa  w 
okresie  od   21  września do  31 
grudnia 2011 r.

49 4.000,00 16.700,00 

37 Klub Piłki 
Ręcznej 
Legionowo

Wspieranie  i  upowszechnianie 
kultury fizycznej  wśród dorosłych 
mieszkańców miasta w dziedzinie 
piłka  ręczna  w  okresie  od  12 
października do 31 grudnia 2011 r.

30 85.000,00 131.500,00 

Ogółem 2989 1.169.980,00 2.900.174,79

Sprawozdania  końcowe  złożono  w  terminie.  Ze  względu  na  brakujące  informacje 
wystapiono do ngo o uzupełnienie. 
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Monitorowano  zadania:  ZHP,  Stowarzyszenia  Krzewienia  Edukacji  Medialnej 
i Kulturalnej „Neonea” oraz  Klubu Sportowego „Legion” (4 zadania).

Organizacja pozarządowa, z którą w 2011 roku współpracował
 Wydział Spraw Obywatelskich

Lp Nazwa 
organizacji 

Tytuł zadania Liczba 
uczestników
zadania 

Kwota 
dotacji

Wartość 
całego 
zadania 

1 Powiatowa 
Izba 
Gospodarcza w 
Legionowie

Edukacja  w sferze 
przedsiębiorczości w 
Gminie Legionowo

1 6.000,00 7.100,00

0gółem 1 6.000,00 7.100,00

Sprawozdanie  z  realizacji  zadania  konkursowego  było  poprawne  i  zostało  złożone 

w terminie, w czasie realizacji zadania, zadanie nie było kontrolowane.  

Wykaz organizacji pozarządowych, z którymi w 2011 roku 
współpracował Referat Marketingu

Lp Nazwa organizacji Tytuł zadania Liczba 
uczestników
zadania 

Kwota 
dotacji 

Wartość 
całego 
zadania 

1 Komenda Hufca 
Legionowo Chorągwi 
Stołecznej Związku 
Harcerstwa Polskiego

Harcerski Festiwal Piosenki 
„Wiosenne Czarowanie”

300 4.500,00 66.900,00

2 Komenda Hufca 
Legionowo Chorągwi 
Stołecznej Związku 
Harcerstwa Polskiego

 Cykl Wędrówek „Podróże 
do Przeszłości”

100 9.000,00 11.540,00
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Lp Nazwa organizacji Tytuł zadania Liczba 
uczestników
zadania 

Kwota 
dotacji 

Wartość 
całego 
zadania 

3 Stowarzyszenie 
Pomocy 
Potrzebującym 
„Nadzieja”

Wystawa artystyczna 
naszych twórców 
z okazji Dni Legionowa

12 4.500,00 6.700,00

4 Legionowskie 
Stowarzyszenie 
„AMICUS”

Przygotowanie wystaw 
artystycznych, twórców, 
malarstwa, grafiki, 
scenografii, fotografii, 
edukacja kulturalna, 
organizacja przeglądów, 
organizacja przeglądów - 
Festyn 

250 7.500,00 12.798,87

5 Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Lokatorsko - 
Własnościowa 

 Legionowskie Prezentacje 
Teatralne „LUBY 2011”

15.000,00 40.700,00

6 Legionowskie 
Stowarzyszenie 
„AMICUS”

„Wyjedź z nami”- 
podtrzymywanie tradycji, 
kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego w 
formie przygotowania 
wycieczki krajoznawczej: 
Augustów -Sejny-Wigry-
Wilno

45 3.000,00 4.500,00

7 Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
Lokatorsko 
-Własnościowa 

Podtrzymywanie tradycji, 
kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego w 
formie przygotowania 
wycieczki krajoznawczej: 
Kraków-Kalwaria 
Zebrzydowska-Wadowice-
Legionowo

48 3.000,00 10.040,00

8 Komenda Hufca 
Legionowo Chorągwi 
Stołecznej Związku 
Harcerstwa Polskiego

Podtrzymywanie tradycji, 
kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego w 
formie przygotowania VI 
gry miejskiej - Wojenne 
zagadki Legionowa

250 6.900,00 8.625,00

0gółem 1005 53.400,00 161.803,87
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Wszystkie sprawozdania zostały poprawnie rozliczone. Organizacje nie były kontrolowane 

ani monitorowane w czasie realizacji zadania.

   Współpraca pozafinansowa  

Wykaz organizacji pozarządowych,  które w 2011 roku
Gmina Legionowo wsparła w ramach  wspólnych  przedsięwzięć  udostępniając  bazę  

lokalową na preferencyjnych warunkach.

Lp. Nazwa organizacji Tytuł zadania Równowartość,
wsparcia 
materialnego

Wartość 
całego 
zadania

1 ARTBALE 
Stowarzyszenie Rozwoju 
Edukacji Kulturalnej i 
Sztuki

„Nowy Początek” wspieranie działań i 
udzielanie pomocy: prawnej, 
księgowej, podatkowej,merytorycznej 
i organizacyjnej na rzecz organizacji 
pozarządowych oraz podmiotów 
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 
w Legionowie

15.000,00 99.700,00

0gółem 15.000,00 99.700,00

Współpraca  pozafinansowa  odbywała  się  w 2011  r.   poprzez  przekazanie  organizacjom 

pozarządowym do dyspozycji na preferencyjnych warunkach lokali do prowadzenia zadań 

statutowych.  Większość organizacji  uzyskało lokale w dawnym budynku Urzędu Miasta 

Legionowo przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3:

1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna Hufiec Legionowo 

z siedzibą w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 3

2. Mazowiecki Zarząd Okręgowy PCK w Warszawie, ul. Mokotowska 14

3. Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet i Inicjatyw Społecznych „PRO SOCJAL” z 

siedzibą w Legionowie przy ul. Hetmańskiej 28,

4. Związek Inwalidów Wojennych RP – Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, 

Zarząd Oddziału w Legionowie z siedzibą przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 3, 

5. Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym „Nadzieja” 

z siedzibą w Legionowie,  ul. marsz. J. Piłsudskiego 3

6. ARTBALE Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki, 

z siedzibą w Legionowie, ul. marsz.J. Piłsudskiego 3
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7. Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa Oblubieńca N.M.P. – Parafialny Zespół 

Caritas  z siedzibą w Legionowie, ul. marsz. J. Piłsudskiego 5

W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” mają siedziby: Polski Związek 

Niewidomych oraz Polski Związek Diabetyków. 

Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej otrzymał z Gminy Legionowo w wieczyste 

użytkowanie nieruchomość przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 2.

Dodatkowo Gmina  Legionowo udzielała wsparcia w innych formach: 

Współpraca partnerska 

W  ramach  umowy  o  współpracy  partnerskiej  dotyczącej  projektu  finansowanego  ze 

środków  Programu  Operacyjnego  Fundusz  Inicjatyw  Obywatelskich  (FIO)  Gmina 

Legionowo współpracowała   z „Artbale” Stowarzyszeniem Rozwoju Edukacji Kulturalnej 

i Sztuki z siedzibą  przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3, które uruchomiło i prowadziło 

Punkt  Doradczo-Konsultacyjny  i  Szkoleniowy  „Nowy  Początek”  dla  organizacji 

pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. 

Honorowy patronat Prezydenta Miasta Legionowo

Prezydent Miasta Legionowo może objąć honorowym patronatem działania lub programy 

prowadzone przez organizacje pozarządowe na mocy Zarządzenia Nr 16/2010 Prezydenta 

Miasta  Legionowo  z  dnia  7  stycznia  2010  r.  ze  zmianami.  Wszystkie  organizacje 

występujące  o patronat Prezydenta Miasta w 2011 r.  uzyskały zgodę.

Rodzaje współpracy

Liczba  przedsięwzięć  podejmowanych  wspólnie  przez  Urząd  Miasta  Legionowo 

i organizacje pozarządowe była duża, prowadzona nie tylko przez komórki merytoryczne 

Urzędu Miasta i Sekretarza Miasta, ale również przez specjalnie powołanego pracownika do 

bieżących kontaktów i spraw bezpośredniej współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Zdaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych, była to bardzo cenna inicjatywa, która 

w wyraźny sposób w 2011 roku przybliżyła problematykę i orientację Urzędu o problemach 

organizacji, poza zlecanymi zadaniami, przy jednoczesnym bardzo pozytywnym odbiorze 

przez  ngo  nowych  inicjatyw  (szkolenia,  konsultacje),  jak  również  bezpośrednich  form 
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kontaktów  z  podmiotami  trzeciego  sektora  w  Legionowie.  Rodzaj  wpółpracy  był 

różnorodny i polegał na:

1) wymianie  informacji   będącej   podstawą  dobrej  wpółpracy  i  prawidłowego 

diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców,

2) opiniowaniu i  konsultowaniu opracowań programów,  projektów aktów prawnych 

w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań,

3) podejmowaniu i prowadzeniu współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego,

4) wzmacnianiu  organizacji  pozarządowych   m.in.  poprzez  organizowanie  szkoleń, 

konferencji,  doradztwa  w  zakresie  przygotowywania  dokumentów,  wniosków 

konkursowych, sprawozdań, rozliczeń finansowych, konsultacji telefonicznych,

5) opracowaniu  zasad  konsultacji  aktów prawa miejscowego i  konsultacji  Programu 

współpracy  Gminy  Legionowo  w  2011  r.   z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 

innymi  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  (wspólnie 

z ngo),

6) wspólnej akcji społecznej ”Świąteczna Zbiórka Żywności”,

7) włączeniu się organizacji  pozarządowych w akcje charytatywne na rzecz chorych 

dzieci,

8) zorganizowaniu  przez  dwie  organizacje  pozarządowe,  parafię  oraz  radną  wraz 

z uczniami szkoły - Wigilijnego Spotkania Dzieci i Młodzieży,

9) zgłoszeniu przez organizację  pozarządową Gminy Legionowo do Konkursu Masz 

Głos, Masz Wybór  Super Samorząd 2011,

10) zorganizowaniu  Festynu,  na  który  zostali  zaproszeni  mieszkańcy  oraz 

przedstawiciele ngo działający na terenie miasta, 

11) wystawianiu przez Gminę Legionowo, rekomendacji organizacjom pozarządowym 

w związku  z aplikowaniem po środki zewnętrzne. 

Szkolenia 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i  o  wolontariacie  oraz  rozporządzenia   Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  15 

grudnia 2010 r.   w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji 
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zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, odbyły się cztery 

nieodpłatne  szkolenia  dla  pracowników  Urzędu  oraz  dla  legionowskich  organizacji 

pozarządowych  przeprowadzone  przez  Pełnomocnika  Wojewody  Mazowieckiego  ds. 

Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Doradcę Wojewody Mazowieckiego.

Ponadto  odbyło się  wiele  spotkań pracowników Urzędu z  organizacjami pozrządowymi 

mających na celu instruktaż, doradztwo i pomoc merytoryczną dla ngo.

Nadzór

Zwiększony został  nadzór zarówno nad realizacją zadań jak i  prawidłowego rozliczania 

dotacji. Prowadzone były kontrole w sektorze ngo w 2011 r. przez merytoryczne komórki 

organizacyjne Urzędu oraz monitoring realizacji zadań.

Strona internetowa Urzędu Miasta Legionowo dla organizacji pozarządowych

W 2010  r. została udostępniona strona internetowa Urzędu Miasta Legionowo zakładka 

NGO z informacjami dla  III sektora. Celem tej strony jest umieszczenie w jednym miejscu 

informacji,  które  są  ważne  dla  organizacji  pozarządowych  współpracujących  z  Gminą 

Legionowo.

Mapa aktywności

Mapa aktywności organizacji pozarządowych jest internetową bazą organizacji działających 

w Legionowie na rzecz mieszkańców Legionowa. Każda organizacja może zamieścić na 

stronie internetowej Urzędu podstawowe dane swojej organizacji. 

Mapa  aktywności  została  utworzona  na  podstawie  Zrządzenia  Nr  22/2008  Kierownika 

Urzędu  Miasta  Legionowo  z  dnia  9  lipca  2008  r.  w  sprawie  prowadzenia  i  procedury 

aktualizacji mapy aktywności organizacji pozarządowych. Mapa aktywności prowadzona 

jest  w  formie  elektronicznej  na  stronie  internetowej  miasta,  którą  administruje  Referat 

Marketingu.

Kampania 1%

Urząd Miasta Legionowo przeprowadził  akcję 1% podatku adresowaną do mieszkańców 
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Legionowa płacących podatek dochodowy od osób fizycznych.

Celem  akcji  było  wsparcie  organizacji  pożytku  publicznego  poprzez  zachęcenie 

mieszkańców do przekazania tym organizacjom 1% podatku.

Informacja  o organizacjach pożytku publicznego,  którym można przekazać 1% podatku 

była  zamieszczona  na  stronie  internetowej  miasta  i  w  Biuletynie  Informacyjnym 

wydawanym przez Urząd. Zdaniem niektórych organizacji tego rodzaju działania, pomimo 

ich  doskonałego  przeprowadzenia  i  demokratycznego  uwzględnienia  wszystkich  tym 

zainteresowanych  organizacji  nie  przynosiły  mniejszym  organizacjom  oczekiwanych 

rezultatów. 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie

Dużym wsparciem dla Urzędu, organizacji pozarządowych oraz kościelnych osób prawnych 

jest  Gminna  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  w  Legionowie,  którą  w  dniu  20 

września 2011 r. Zarządzeniem nr 216/2011 powołał Prezydent Miasta Legionowo.

W skład Rady wchodzą:

1. dwaj przedstawiciele Prezydenta Miasta Legionowo: 

1) Danuta Szczepanik,

2) Ewa Milska – Wieteska; 

2. dwaj przedstawiciele Rady Miasta Legionowo: 

1) Małgorzata Luzak, 

2)  Agata Zaklika; 

3. siedmiu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie:

1) Roman Biskupski - Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym”Nadzieja”,

2) Dorota Wróbel - Górecka - Powiatowa Izba Gospodarcza,

3)  Wiesław Jakubczak  -  Artbale  Stowarzyszenie  Rozwoju  Edukacji  Kulturalnej  i 

Sztuki, 

4) Jan Skakluk - Klub Biegacza Legionowo, 

5) Krystyna Mazuchowska-Pujdak – Stowarzyszenie Abstynenckie „Lepsze Dziś”,
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6) Czesław Wojcieszek - Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Stołeczna Hufiec 

Legionowo im. Szarych Szeregów „Rój-Tom”,

7)  Marzena  Litwinek  –  Towarzystwo  Przyjaciół  Dzieci  Oddział  Powiatowy  w 

Legionowie.

Członkowie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego wybrali na przewodniczącą - 

Danutę Szczepanik  oraz na sekretarza - Krystynę Mazuchowską-Pujdak. 

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie ma charakter konsultacyjny 

oraz opiniodawczy i realizuje zadania określone w treści art. 41i ust. 1 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr. 

234 poz. 1536 z późn. zm.).  Do zadań Rady należy w szczególności: 

1)  występowanie  do  Prezydenta  Miasta  Legionowo  z  propozycjami  rozwiązań 

prawnych  i działań w sferze pożytku publicznego; 

2) opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta; 

3)  opiniowanie  projektów  aktów  prawa  miejscowego,  dotyczących  działalności 

pożytku publicznego, funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu; 

4) opiniowanie projektu programu współpracy Gminy Legionowo z organizacjami 

pozarządowymi na poszczególne lata; 

5)  opiniowanie  sprawozdań z  realizacji  Programu współpracy  Gminy  Legionowo 

organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na poszczególne lata; 

6) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji 

przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy; 

7) rekomendowanie standardów realizacji zadań publicznych;

8)  wyrażanie  opinii  w  sprawach  dotyczących  funkcjonowania  organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. 

9)  wyrażanie  opinii  w  przypadku  sporów  między  Urzędem  Miasta  Legionowo 

a  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w art.  3  ust.  3 

ustawy; 

10) powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych. 

Rada wykonuje  swoje  zadania  we współpracy z  innymi  podmiotami  powołanymi  przez 

Prezydenta  o  charakterze  opiniotwórczym  i  doradczym  działającymi  w  sferze  pożytku 
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publicznego. Członkowie Rady wykonują swoje zadania społecznie.

Gminna  Rada  Działalności  Pożytku  Publicznego  w Legionowie  odbyła  w 2011  r.  dwa 

posiedzenia. W czasie obrad podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała Nr 1/2011 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  w Legionowie

z dnia  23 września  2011r.  w sprawie wyboru  Przewodniczącego  Gminnej  Rady 

Działalności Pożytku Publicznego  w Legionowie.

2. Uchwała Nr 2/2011 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  w Legionowie

z dnia 23 września 2011 r. w sprawie wyboru Sekretarza Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego w Legionowie.

3. Uchwała Nr 3/2011 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  w Legionowie 

z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu Programu współpracy 

Gminy  Legionowo  w  2012  r.  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

4. Uchwała Nr 4/2011 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  w Legionowie 

z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację 

zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. 

5. Uchwała Nr 5/2011 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  w Legionowie 

z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie 

określenia  wzoru  wniosku o realizację  zadania  publicznego w ramach inicjatywy 

lokalnej.

6. Uchwała Nr 6/2011 Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w  Legionowie 

z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie 

Regulaminu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie.

4. PODSUMOWANIE 

1. Pomimo  szkoleń  i  wsparcia  merytorycznego  ze  strony  Urzędu  i  Stowarzyszenia 

„Artbale”  organizacje  pozarządowe potrzebują  dalej  pomocy,  zarówno na  etapie  pisania 
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ofert  i  sprawozdań  z zadań,  ale  również  rzetelnego  dokumentowania  działalności 

niezbędnego  między  innymi  dla  prawidłowego  prowadzenia  księgowości,  spełniania 

obowiązków statystycznych czy podatkowych. jak również prowadzenia księgowości.

2.    W 2012 r.  należy  uzyskać  zapewnienie  od  wszystkich  organizacji  pozarządowych, 

z  którymi  Gmina  Legionowo zawarła  umowy czy ngo w swoich aktach wewnętrznych 

dostosowały się do zmian wynikających z ustawy o działalności  pożytku publicznego i 

o  wolontariacie  oraz  czy  zauważyły  zmiany  i  dla  niektórych  organizacji  konsekwencje 

podatkowe, wynikające ze zmienionych w 2011 roku przepisów w ustawie o podatku od 

towarów i  usług  VAT,  dotyczących  likwidacji  oraz  sposobów przypisywania   zwolnień 

z tego podatku dla organizacji pozarządowych. 

3. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta współpracujące z ngo powinny na bieżąco 

monitorować realizację zadań wspieranych przez Gminę Legionowo.

4. Podczas kontroli w ngo należy zwrócić uwagę na opisywanie faktur, dekretowanie 

dokumentów finansowych oraz sposób i miejsce przechowywania dokumentów.

5. Doprowadzić  do  tego,  aby  ngo  współpracujące  z  Gminą  wpisały  się  do  wykazu 

organizacji pozarządowych w ramach Mapy aktywności.

6. Doprowadzić do kolejnych spotkań z ngo przy udziale  Gminnej Rady Działalności 

Pożytku  Publicznego  w  Legionowie,  w  celu  uzyskania  informacji  o  potencjalnych 

oczekiwaniach  reprezentowanych  grup,  środowisk  czy  społeczności  w  sferach  zadań 

pożytku  publicznego,  jak  i  o   możliwościach  oraz  problemach  z  jakimi  borykają  się 

organizacje pozarządowe.

7. Przeanalizować  zadania  w  Programie  współpracy  na  2012  rok,  które  Gmina 

Legionowo wspierała  finansowo pod kątem potrzeb  i  możliwości  ngo dla  lepszego ich 

dopasowania do oczekiwań i potrzeb mieszkańców, przedstawianych lub reprezentowanych 

przez konkretne organizacje pozarządowe i podobne podmioty.    
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