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Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego oraz przeprowadzenia otwartych konkursów ofert  
na realizację zadań publicznych w 2010 roku 

 
Współpraca samorządu terytorialnego na każdym szczeblu z organizacjami 

pozarządowymi są fundamentem współczesnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. 
Współpracują one po to, aby łączyć swoje działania na rzecz dobra mieszkańców 
społeczności lokalnej. Współpraca Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi 
prowadzona jest na szeroką skalę już od lat. Jej sformalizowanie nastąpiło z chwilą wejścia  
w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z 2003 r.), która to ustawa zobligowała samorządy do 
uchwalania corocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Od 8 lat corocznie uchwalane są Programy Współpracy Miasta Mława z Organizacjami 
Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
których celem głównym jest zintensyfikowanie współpracy samorządu z organizacjami 
pozarządowymi, działającymi na terenie miasta Mławy oraz podniesienie skuteczności  
i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych. Uchwalenie programu 
konsultowane jest z organizacjami. Mławskie organizacje nadsyłają swoje sugestie dotyczące 
uwag do programu czy  inicjatyw zaplanowanych do wykonania w danym roku. Pozwala to 
na orientację co do potrzeb w zakresie planowanych inicjatyw oraz ich zakresu finansowego. 
Tworzony jest równolegle kalendarz imprez lokalnych inicjatyw.  

Na terenie Mławy, bądź na rzecz mieszkańców miasta funkcjonuje ponad 50 
organizacji reprezentujących różny zakres działalności takie jak: pomoc społeczna; kultura, 
oświata, religia, ochrona dziedzictwa narodowego; zdrowie, profilaktyka, niepełnosprawni, 
bezpieczeństwo publiczne; technika, nauka, gospodarka, ochrona środowiska; sport, 
turystyka, rekreacja; organizacje kombatanckie, III wieku, lokalne, hobbystyczne. 

 
Poniższa tabela  przedstawia  procentowy podział organizacji działających na terenie miasta 

Mławy ze względu na profil działania  
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Mławskie organizacje działające w sferze pożytku publicznego  zostały zaproszone do 

udziału we współtworzeniu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz do 
tworzenia kalendarza imprez na 2010 rok 
Wolą obu stron było, aby przygotowywany Program Współpracy w jak najszerszym stopniu 
odpowiadał na potrzeby mławskiego sektora pozarządowego, dlatego po raz kolejny 
zaproszone  zostały do udziału w jego współtworzeniu same organizacje pozarządowe, aby 
Program w jeszcze szerszym stopniu korespondował z oczekiwaniami oraz  możliwe było  nie 
tylko usprawnienie dotychczasowej współpracy, ale również poszerzenie jej o nowe formy 
działania. Wszelkie uwagi, inicjatywy,  propozycje do Programu oraz do kalendarza imprez na 
2010 rok organizacje miały zgłaszać za pośrednictwem ankiet  które po wypełnieniu były 
dostarczone do Urzędu  Miasta,  pok. nr 1, bądź e-mailem: ratusz@mlawa.pl 
 

Podstawą prawną przeprowadzonych konsultacji było Zarządzenie Nr 115/2009 
Burmistrza Miasta Mławy z dnia 09.09.2009 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, dotyczących przygotowania Programu Współpracy Miasta Mława  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2010  rok. W przewidzianym w zarządzeniu terminie wpłynęło ponad 30  
ankiet od mławskich organizacji pozarządowych współuczestniczących w tworzeniu 
programu współpracy na 2010 rok.  
 

Konsekwencją zebranych ankiet oraz samych konsultacji było przygotowanie Uchwały 
Rady Miejskiej w Mławie w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Mława  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2010  rok, którą w dniu 3 grudnia 2009r. uchwalono na Sesji Rady Miejskiej  
i nadano numer - XXXIX/432/2009.  
 

Współpraca miasta przebiegała na różnych płaszczyznach, miała charakter finansowy 
i pozafinansowy. 
Pozafinansowa współpraca przebiega w następujących sferach: 
• informacyjnej poprzez: informowanie o planowanych kierunkach działalności,  
o zmianach prawnych, perspektywach rozwoju, zadaniach publicznych, które będą 
realizowane w danym roku, o sposobach ich rozstrzygnięć; 
• organizacyjnej poprzez: podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje 
pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska; prowadzenie rejestru 
organizacji pozarządowych, przygotowywanie sprawozdań i analiz, angażowanie organizacji 
pozarządowych do wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć; 
• szkoleniowej w zakresie: inicjowania lub współorganizowania szkoleń podnoszących 
jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych; inicjowania lub 
współorganizowania szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania środków z funduszy Unii 
Europejskiej;  
• w innych formach, obejmujących w szczególności: opiniowanie działalności 
organizacji pozarządowych; pomoc w przygotowywaniu projektów, których realizacja 
wymaga współpracy kilku podmiotów; pomoc w nawiązaniu kontaktów międzynarodowych; 
promocję działalności organizacji pozarządowych, użyczanie lokali na działalność,  
na spotkania i imprezy. 

mailto:ratusz@mlawa.pl
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W ramach współpracy pozafinansowej w 2010 roku miało miejsce wiele inicjatyw 
dotyczących organizacji pozarządowych w celu przekazania bieżących informacji  
o planowanych kierunkach działalności, uczestniczono w uroczystościach i imprezach 
kulturalnych, sportowych organizowanych przez stowarzyszenia, zapraszano organizacje na 
uroczystości i imprezy miejskie. Szereg imprez i uroczystości organizowano wspólnie.  

W okresie sprawozdawczym wykonano między innymi:  
1. Aktualizację danych dotyczących mławskich organizacji pozarządowych – ankiety – 
cały rok , zadanie ciągłe. 
2. Promocja akcji społecznościowej  – przekaż 1% podatku od osób fizycznych  
na mławską organizację – informacja na stronie internetowej, plansza informacyjna  
w TV Mława, e-mailig celowy, kontakt z lokalnymi mediami, promocja  akcji  w lokalnej 
prasie  - do 30 kwietnia 2010r.  
3. Przekazywanie organizacjom informacji o możliwościach finansowania działalności  
ze źródeł  zewnętrznych – przekazano informacje dotyczące otwartych konkursów ofert 
ogłaszanych przez – Zarząd Województwa Mazowieckiego, Wojewodę Mazowieckiego, 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, branżowe Ministerstwa, Kultury, Sportu -  listy wysyłane 
pocztą tradycyjną,  e-mailing celowy – zadanie  ciągłe  
4. Przygotowanie oraz zorganizowanie  Forum Organizacji Pozarządowych:  
Wiosenne: 
- 15 kwietnia 2010 r. - z zakresu  nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, 
prowadzone przez Andrzeja Rybus- Tołłoczko – Pełnomocnika Wojewody ds. współpracy  
z  organizacjami pozarządowymi  
- 25 marca 2010 r. z zakresu promocji NGO przeprowadzone przez Instytut Inicjatyw 
Obywatelskich   
Jesienne – 16 listopada 2010 r. z zakresu prowadzenia księgowości dla organizacji  
pozarządowych  przeprowadzone przez Federację  MAZOWIA. Uczestnikami szkolenia byli 
przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu Mławy w ilości 38 osób. Program 
obejmował podstawy prawne działalności organizacji pozarządowych w aspekcie 
rachunkowości, działalność odpłatna nieodpłatna i gospodarcza, zasady rozliczania  
i ewidencji, typowe księgowania, dowody księgowe i ich sposób ujmowania w księgach 
handlowych, ewidencja kasowa i magazynowa, sprawozdanie finansowe. 
5. Przygotowanie regulaminu konkursu dla organizacji pozarządowych najprężniej 
działających oraz pozyskujących  najwięcej środków  na funkcjonowanie organizacji  ze źródeł  
zewnętrznych – „Najlepszy z najlepszych”  - konkurs ogłoszono na początku 2011 roku,  
6. Kontrola  organizacji pozarządowych  z wydatkowania dotacji na realizację zadań 
publicznych za 2009, dotycząca 14 organizacji, zgodnie z Zarządzeniem Nr 140/2009 
Burmistrza Miasta Mławy z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie kontroli i oceny realizacji zadań 
przez organizacje pozarządowe uczestniczące w otwartych konkursach ofert w 2009 roku – 
analiza dostarczonych dokumentów, przygotowanie protokołów kontroli 
7. Aktualizacja strony internetowej. W Mławskim  Serwisie Internetowym  pod adresem 
http://www.mlawa.pl/index-47.html funkcjonuje zakładka organizacje pozarządowe 
Poszczególne podzakładki zawierają następujące treści:  
Z życia NGO – bieżące informacje urzędowe (tworzenie, konsultacje do programu 
współpracy,  ogłoszenia nowych konkursów, aktualności, szkolenia, inicjatywy, ogłoszenia 
innych niż miejskich konkursów ofert), jak i pochodzące od organizacji (zaproszenia na 
spotkania, inicjatywy organizacji pozarządowych, informacja o kampanii 1% etc). 

http://www.mlawa.pl/index-47.html
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Informacje podstawowe – teksty aktów prawnych - obowiązujących  ustaw, rozporządzeń, 
ważne linki, polecane strony, kontakt w Urzędzie  Miasta. 
Baza mławskich organizacji – podstawowe dane teleadresowe do organizacji działających  
na terenie Miasta Mława po aktualizacji  informacji poprzez wypełnienie ankiety  
Prezentacje organizacji – autorskie informacje dotyczące działalności stowarzyszeń. 
Zachęcamy mławskie stowarzyszenia do umieszczania swoich autorskich informacji.  
Otwarte konkursy ofert – informacje dotyczące ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Mława 
otwartych konkursów ofert, procedury otrzymywania dotacji z budżetu miasta na realizację 
zadań własnych miasta, regulaminy konkursów, rozstrzygnięcia 
Program Współpracy – zamieszczone są wszystkie (począwszy od 2004 roku)  programy 
współpracy przyjęte przez Radę Miejską w Mławie.  
 

W ramach finansowej współpracy  przygotowano oraz ogłoszono 6 otwartych 
konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Przygotowano regulaminy konkursów, 
zarządzenia o ogłoszeniu konkursów, przekazano informacje o konkursach organizacjom 
(listy, e-mailing celowy, ogłoszenia w prasie lokalnej, plansze w TV Mława, info na stronie 
internetowej, w BIP, tablica ogłoszeń) przygotowano zarządzenia dotyczące wprowadzenia 
procedur oceny wniosków oraz powołania komisji konkursowej, przygotowano projekty  
umów z organizacjami, przygotowano spotkania z organizacjami dotyczących podpisania 
umów (4 marca, 6 maja 2010 r.), utrzymywano bieżące kontakty np. przekazywanie 
załączników do umów, realizacja zadań, aneksowanie umów.  
Łącznie złożono 78 wniosków w ramach 6 ogłoszonych konkursów  oraz przygotowanych 
zostało 67  umów na realizację zadań publicznych finansowanych z budżetu Miasta Mława. 
 

Konkursy na realizację zadań publicznych zostały ogłoszone w następujących 
zakresach: 
 

1) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
(Zarządzenie  Nr 25/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury w 2010 r. (od-nawiamy umysły) 
 

2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  
(Zarządzenie Nr 160/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 28 grudnia 2009 r.  w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych  w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2010 r.) 
 

3) organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 
(Zarządzenie  Nr 24/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na 
realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci  
i młodzieży w 2010r. (od-nawiamy się wypoczynkowo) 
 

4) aktywizacja dzieci i młodzieży 
(Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży w 2010r. (od-
nawiamy młodzieżowe inicjatywy) 
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5) aktywizacja osób starszych 
(Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w 2010r. (od-
nawiamy seniorskie inicjatywy) 
 

6) finansowanie wkładu własnego  
(Zarządzenia Nr 27/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących projekty współfinansowane ze  źródeł 
zewnętrznych (od-nawiamy inicjatywy) 
 

Konkursy  były prowadzone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. 
zm.). Informacje o konkursach  ukazywały się w tygodnikach lokalnych, stronie internetowej 
miasta Mławy, Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta. 

Komisja konkursowa zajmująca się oceną wniosków we wszystkich konkursach została 
powołana Zarządzeniem Nr 47/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia procedury 
oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2010 roku oraz przyjęcia składu komisji 
konkursowej do oceny merytorycznej ofert. 

Komisja pracowała w składzie: 
1. Zastępca Burmistrza – Janina Budzichowska – Przewodniczący Komisji, 
2. Sekretarz Miasta – Mariusz Szczechowicz– Zastępca Przewodniczącego Komisji, 
3. Skarbnik Miasta - Henryk Antczak, 
4. Katarzyna Kaszuba – Doradca Burmistrza, 
5. Ryszard Staniszewski - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, 
6. Agnieszka Puzio – Dębska - Pełnomocnik Burmistrza Miasta d.s. współpracy  
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego – Sekretarz Komisji, 
7. Teresa Kryśkiewicz - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd 
Rejonowy z\s w Mławie 
8. Danuta Migdał – Polski Klub Ekologiczny Koło w Mławie 
9. Wiesław Kiwit – Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej  
10. Krystyna Burakowska - Polski Związek Wędkarski Koło w Mławie 
 
W 2010 roku zostały przyznane następujące  dotacje na realizacje zadań publicznych:  
 
 

1) działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
a) Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - Plener i wystawy fotograficzne -  2 200 zł  
b) Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - Tomik poezji mławsko-żyrardowskiej -  2 100 

zł  
c) Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - Zeszyty literacko-malarskie -  4 000 zł  
d) Uczniowski Klub Sportowy "SPRINTER" - Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Mławie - 

"Nasza Mała Ojczyzna" -  800 zł  
e) Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koło w Mławie - II Międzynarodowy Plener 

Malarski - Mazowsze Północne Pędzlem Malowane - MŁAWA 2010 -  5 000 zł  
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f) Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki - Spotkanie w Kałkowie -  1 500 zł  
g) Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła-Mława -Mławianie na 

historycznym szlaku bursztynowym, gdzie początek miała II Wojna Światowa i upadek 
komunizmu -  2 000 zł  

h) Katolickie Stowarzyszenie "Serce za Serce" - "Pielęgnowanie polskości" - wyjazd 
turystyczno-pielgrzymkowy -  2 000 zł  

i) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowych Koło w Mławie  
- Projekt pt. "Wokół Chopina"  - 2 000 zł  

j) Klub Seniora "Pogodny Uśmiech" - Koncert oraz spotkanie integracyjne z okazji 
Światowego Dnia Seniora oraz Jubileuszu 5-lecia Klubu Seniora Pogodny Uśmiech  -  3 
500 zł  

k) Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II  - Cykl wykładów o tematyce 
papieskiej przeznaczonych dla mieszkańców Mławy, w szczególności młodzieży szkół 
gimnazjalnych i średnich, prezentujących postać Jana Pawła II i wybrane aspekty Jego 
nauki -  1 000 zł  

l) Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II  - Opracowanie i wydanie drukiem 
publikacji "Sala Papieska w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie - zeszyt nr 2"  - 1 
500 zł  

m) Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II  - Dzień Papieski. 32. rocznica wyboru 
Kardynała Karola Wojtyły na papieża -  4 000 zł  

n) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej  - Organizacja i przeprowadzenie cyklu 
spotkań (wykładów) z zakresu edukacji kulturalno - regionalnej dla młodzieży szkół 
gimnazjalnych i licealnych -  1 000 zł  - zwrot dotacji w kwocie 150 zł  

o) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej  - Renowacja grobu macochy Stefana 
Żeromskiego na cmentarzu parafii Przemienienia Pańskiego w Mławie  - 1 500 zł  

p) Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka  - IX Tydzień  Kultury Chrześcijańskiej w Mławie  
-  5 000 zł  

q) Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego  - Udział przedstawicieli hufca 
ZHP w Mławie w jubileuszowym zlocie na stulecie harcerstwa w Krakowie 2010 - 2 
500 zł  

r) Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego  - V pieszy rajd szlakami 
obrońców reduty mławskiej  -  1 000 zł  

s) Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego  - Udział mławskich harcerzy z 
Ogólnopolskim Zlocie Grunwaldzkim  -  1 000 zł  

t) Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych  - Przygotowanie publikacji z dziejów rzemiosła 
polskiego pod roboczym tytułem "Monografia rzemiosła mławskiego" -  4 000 zł  

u) Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski  - Mariacki Festyn Rodzinny  -  6 
800 zł  

v) Parafia Katolicka p.w. Świętej Rodziny  - Festyn we wspólnocie Św. Rodziny  -  6 800 zł  
w) Rzymsko - Katolicka Parafia Św. Jana Kantego  - Festyn "U Kantego" w Mławie  -  6 

800 zł  
x) Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mławie - Wydanie kolejnego zeszytu 

"Mławskiej Kroniki Archeologiczno - Numizmatycznej" z artykułami (uzupełnionymi 
zdjęciami i rysunkami), dotyczącymi najciekawszych odkrytych zabytków, wystaw 
tematycznych, Dni Mławy, giałdy staroci oraz działalności numizmatyczno - 
kolekcjonerskiej na naszym terenie -  2 000 zł 
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2) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  
a) Miejski Klub Sportowy Mława - Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja na 

poziomie lokalnym, wojewódzkim w ramach sekcji piłka nożna z podziałem na 7 grup 
szkoleniowych:  juniorzy starsi, juniorzy, trampkarze 94, trampkarze 95, młodzicy, 
orliki 99, orliki 01 - 217 000 zł 

b) Klub Sportowy Zawkrze Mława - Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i 
młodzieży w sekcjach: piłki siatkowej chłopców i dziewcząt, piłki ręcznej dziewcząt, 
piłki koszykowej chłopców, lekkiej atletyki - 119 000 zł 

c) Klub Sportowy Zawkrze Mława - Międzywojewódzki Turniej koszykówki chłopców dla 
upamiętnienia Bitwy pod Mławą przez Klub Sportowy "Zawkrze Mława", ZAWKRZE 
CUP  - 1 800 zł 

d) Klub Sportowy "Zawkrze " Mława - VI Ogólnopolski Turniej "Otwarcia Sezonu" Piłki 
Recznej Dziewcząt - 1 800 zł 

e) Uczniowski Klub Judo "Siódemka" - Puchar Polski Juniorów i Juniorek w Judo - 5 000 zł 
f) Uczniowski Klub Judo "Siódemka" - Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja 

na poziomie lokalnym, wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i udział 
reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży - 12 500 zł 

g) Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 2 Mława - Zagospodarowanie czasu wolnego 
dzieci i młodzieży poprzez treningi kick boxingu, podnoszenie poziomu sportowego, 
przygotowanie zawodników do startów w zawodach strefowych, ogólnopolskich i 
międzynarodowych - 5 000 zł 

h) Nidzicki Klub Taekwon-Do Sekcja w Mławie  - Organizowanie zajęć i imprez sportowo 
- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - 1 000 zł - zrezygnowano z podpisania umowy 

i) Polski Związek Warcabowy  - Mistrzostwa Polski w warcabach 100-polowych 
błyskawicznych. Półfinały Mistrzostw Polski w warcabach 100-polowych - 1 000 zł 

j) Uczniowski Klub Sportowy "Transmik Mława" - Szkolenie młodzieży w ramach 
działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego Transmik Mława - 1 500 zł 

k) Klub Pływacki Płetwal Mława - Uczestnictwo w zawodach rangi wojewódzkiej oraz 
ogólnopolskiej członków Klubu Pływackiego Płetwal Mława - 7 900 zł 

l) Klub Pływacki Płetwal Mław - Mławska Liga Pływacka  - 3 500 zł 
m) Mazowieckie Stowarzyszenie Aikido - Zorganizowanie seminarium dla dzieci i 

młodzieży celem popularyzacji aikido. Wyjazd dzieci i młodzieży do Olsztyna na 
seminarium aikido z mistrzem sztuk walki z Japonii - 800 zł 

n) Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego  - I Mistrzostwa Chorągwi 
Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej "Rekiny Futbolu" w Mławie  - 3 000 zł 

o) Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie Koło w Mławie  - 
Młodzieżowa Szkółka Wędkarska - 2 000 zł 

p) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  - Półfinały i finały Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej  - 2 000 zł 

q) Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka - VIII Mariacki Festyn Rodzinny Zawody 
Sportowe - 2 000 zł 

r) Miedzyparafialny Klub Sportowy  - XI  Zawkrzeński Rajd Rowerowy Szlakami  Miejsc 
Pamięci Narodowej  - 1 000 zł 

s) Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca" - Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa 
rywalizacja na poziomie lokalnym, wojewódzkim, przygotowanie kadr sportowych i 
udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży - 2 500 zł 
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t) Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca" - Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju 
Tańca Sportowego "Mława Open 2010" - 8 200 zł 

u) Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za 
serce" - "Spróbuj zmierzyć się z sobą i z innymi" - zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz 
zawody sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - 1 500 zł 
 

3) organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 
 

4) aktywizacja dzieci i młodzieży 
a) Międzyparafialny Klub Sportowy - Rajd rowerowy do Częstochowy - 4 000 zł 
b) Fundacja Wspierania Sportu Ekstremalnego EXTREME SPOTRS - 3 Edycja imprezy 

sportowo-rekreacyjnej "TRAIL HALF MARATHON-MŁAWA 2010" - 7 000 zł 
c) Uczniowski Klub Sportowy "SPRINTER"  - Wiosenny Rajd Rowerowy  - 550 zł 
d) Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Kołow w Mławie - VII Edycja Konkursu 

Przyrodniczo -Artystycznego "EKOBRAZY" pod hasłem "MOTYLE I WAŻKI W POLSCE" - 
2 600 zł 

e) Katolickie Stowarzyszenie "Serce za Serce" - Mława - na nowo odkryta przez dzieci i 
młodzież niepełnosprawną - 1 450 zł 

f) Polskie Stowarzyszenie na Rzcz Osób z Upośledzeniem Umysłowych Koło w Mławie  - 
Organizowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży pod 
tytułem "… każdy jakies hobby ma" - 2 900 zł 

g) Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego  - Stworzenie grupy 
harcerskich ratowników medycznych  - 500 zł 

h) Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego  - Cykl szkoleń dla 
młodzieżowych liderów mławskich drużyn harcerskich  - 1 000 zł 

 
5) aktywizacja osób starszych 
a) Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła-Mława - Nieśmy radość 

ludziom starszym - 1 100 zł 
b) Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła-Mława - Piknik w polskiej 

stolicy żeglarskiej - 2 150 zł 
c) Klub Seniora "Podogny Uśmiech"  - "Cudze chwalicie, swego nie znacie" - wycieczka 

do Krakowa "kulturalnej stolicy Europy" - 4 000 zł 
d) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej  - Organizacja i prowadzenie dyskusyjnego 

klubu filmowego dla starszych  - 870 zł – zwrot dotacji w kwocie 870 zł  
e) Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca" - Taneczna Jesień - zajęcia tańca 

towarzyskiego dla seniorów - 6 938 zł 
f) Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego  - Wycieczka członków Kręgu 

Seniorów przy Komendzie Hufca ZHP Mława na XIV Patronalny Dzień Skupienia 
Harcerek i Harcerzy w Skulsku  - 2 520 zł 

g) Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych 
"Amazonki" Promocja Mławy na spotkaniu w Olszynie  - 822 zł – zwrot dotacji w 
kwocie 319,54 zł 

h) Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Wieźniów Politycznych Koło 
Miejskie Koło Miejskie  - Wycieczka członków  ZKRiBWO do Westerplatte i Stutthofu. 
Zwiedzanie i uczczenie miejsc męczeństwa i pamięci narodowej - 1 600 zł 
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6) finansowanie wkładu własnego  
a) Klub Pływacki "Płetwal Mława" - Obóz Pływacki dla dzieci i młodzieży  z Mławy  

w ośrodku Kalwa koło Pasymia – „Pływackie  wakacje z uśmiechem” – 
dofinansowanie wkładu własnego do wniosku składanego do Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania  
w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu województwa 
mazowieckiego w czasie ferii letnich  2010r. - 6 000 zł 

 
7) Złożone i pozytywnie rozpatrzone  wnioski w ramach art. 19a Ustawy o pożytku 

publicznym i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert  
a) Klub Sportowy „Zawkrze Mława”  - Organizacja wypoczynku letniego dzieci  

i młodzieży – obóz szkoleniowo – wypoczynkowy dla zawodników Klubu Sportowego 
„Zawkrze Mława” – sekcja piłki ręcznej, piłki koszykowej, piłki siatkowej i lekkiej 
atletyki - 3 000 zł 

b) Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - Plener i wystawy fotograficzne - 600 zł 
 
 
Zgodnie z Programem współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010  
opracowano  następujące wskaźniki oceny: 

1. liczba osób, które są adresatami realizowanych zadań publicznych – około 15 tys. 
osób 

2. liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych – około 400 osób 
3. liczba podpisanych umów na realizację zadań publicznych – 67 
4. liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu o 

dotacje – 38 organizacji pozarządowe  
5. liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne 

w oparciu o dotacje - 4 organizacje pozarządowe 
6. liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w kwotach określonych w 

niżej wymienionych przedziałach : 
6.1   do 500 zł – 1 organizacja pozarządowa 
6.2 powyżej 500 zł do 1.000 zł – 12 organizacji pozarządowych 
6.3 powyżej 1.000 do 2.000 zł – 19 organizacji pozarządowych  
6.4  powyżej 2.000 zł – 35 organizacji pozarządowych  
7.   wysokość kwot udzielonych dotacji – spis dotacji wraz z kwotami powyżej dla 

poszczególnych organizacji pozarządowych  
8. wysokość kwot udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym podejmującym po 

raz pierwszy zadania publiczne w oparciu o dotacje: 
- Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca" 

Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja na poziomie lokalnym, wojewódzkim, 
przygotowanie kadr sportowych i udział reprezenatcji w systemie zawodów ogólnopolskich 
dzieci i młodzieży - 2 500 zł 
Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego "Mława Open 2010" - 8 200 zł 
Organizacja letniego obozu wypoczynkowo - szkoleniowego w Pięknej Górze  - 4 500 zł 
Taneczna Jesień - zajęcia tańca towarzyskiego dla seniorów - 6 938 zł 

- Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki - spotkanie w Kałkowie - 1 500 zł 



10 
 

- Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
Koło Miejskie Koło Miejskie  - Wycieczka członków  ZKRiBWO do Westerplatte i Stutthofu. 
Zwiedzanie i uczczenie miejsc męczeństwa i pamięci narodowej - 1 600 zł 

- Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych  - Przygotowanie publikacji z dziejów rzemiosła 
polskiego pod roboczym tytułem "Monografia rzemiosła mławskiego" -  4 000 zł 

8. wysokość środków finansowych i poza finansowych zaangażowanych przez 
organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych – 1.422.525 zł 

 
 
 
sporządziła: Agnieszka Puzio Dębska 
Pełnomocnik Burmistrza ds. Współpracy z organizacjami pozarządowymi  


