
Informacja  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 2011 roku 

 
Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi jest 

fundamentem współczesnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Współpraca II i III 
sektora ma za zadanie połączyć 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  
Nr 234, poz. 1536 z poźn. zm.), która to ustawa obliguje samorządy do uchwalania 
programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Na terenie Mławy, bądź na rzecz mieszkańców miasta funkcjonuje prawie  
50 organizacji reprezentujących różny zakres działalności: pomoc społeczna; kultura, 
oświata, religia, ochrona dziedzictwa narodowego; zdrowie, profilaktyka, pomoc społeczna,  
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  

 
 

Corocznie uchwalany jest Program Współpracy Miasta Mława z Organizacjami 
Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, 
którego 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 działań oraz ich zakresu 
finansowego. Tworzony jest równolegle kalendarz imprez lokalnych inicjatyw.  

Mławskie organizacje działające w sferze pożytku publicznego  zostały zaproszone  
do udziału we współtworzeniu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz 
do tworzenia kalendarza imprez na 2011 rok. 

Podstawą prawną przeprowadzonych konsultacji było Zarządzenie Nr 80/2010 
Burmistrza Miasta Mławy z dnia 09.07.2010 w sprawie przeprowadzenia konsultacji 
społecznych, dotyczących przygotowania Programu Współpracy Miasta Mława  
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na 2011  rok. 

Nowelizacja ustawy z 2010 roku umożliwiła samorządom podejmowanie Programów 
Współpracy z dłuższym czasem oddziaływania niż jeden rok. Samorząd Miasta Mława 
skorzystał z tej możliwości i zaproponowano przyjęcie Wieloletniego Programu Współpracy 
Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015. Organizacje pozarządowe 
zostały zaproszone  do zgłaszania propozycji do wymienionych dokumentów  w następujący 
sposób: osobiście, w Urzędzie  Miasta, poprzez korespondencję tradycyjną oraz drogą e-
mailową  na adres: ngo@mlawa.pl. 

W przewidzianym na konsultacje czasie nie wpłynęły od organizacji żadne zmiany 
dotyczące projektu Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Mławy z organizacjami 
pozarządowymi na lata 2011-2015, jak i obszarów priorytetowych. Wpłynęło natomiast  
26 ankiet, dotyczących wskazania inicjatyw, przedsięwzięć, imprez na 2011 rok. 

Konsekwencją zebranych ankiet oraz samych konsultacji było przygotowanie  
i przyjecie Uchwały  Nr LI/531/2010 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 9 listopada 2010r.  
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Mławy 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 na lata 2011-2015. 

 
Współpraca miasta w 2011 roku z organizacji pozarządowymi  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, organizowania szkoleń podnoszących jakość 
pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych; nowelizacji ustawy o pożytku 
publicznych, pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej etc.;  
• 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:ngo@mlawa.pl


Działania w ramach współpracy pozafinansowej: 
 

1. Aktualizacja danych dotyczących mławskich organizacji pozarządowych – ankiety, 
aktualizacja bazy danych;  

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,  promocja  akcji w lokalnych mediach  -  do 30 kwietnia 
2011 r.; 

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 - listy 
wysyłane pocztą tradycyjną, e-mailing celowy, indywidualne spotkania; 

4. Ogłoszenie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu dla organizacji 
pozarządowych funkcjonujących na terenie Miasta Mława ogłoszonego  
Zarządzeniem Nr 4/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 stycznia 2011  w sprawie 
wprowadzenia do realizacji Regulaminu przyznawania tytułu „Najaktywniejszy  
z aktywnych” dla najlepszej organizacji pozarządowej Miasta Mława. 

Do konkursu zgłoszono 8 wniosków od organizacji pozarządowych:  
1. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława; 

2. Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II; 
3. Klub Seniora "Pogodny Uśmiech"; 
4. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koło w Mławie; 
5. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej;  
6. Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Partnerstwa Lokalnego Euro Inicjatywa w Mławie; 
7. Klub Sportowy Zawkrze Mława; 
8. Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej Bądźmy Razem przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
 Społecznej. 

Skład Kapituły: Mariusz Szczechowicz – Przewodniczący Kapituły, Agnieszka Puzio Dębska – 
Sekretarz, Członkowie: Katarzyna Kaszuba – Doradca Burmistrza, Ryszard Staniszewski – 
Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Dorota Kaczorek Urban – Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Małgorzata Retkowska – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury, 
Piotr Jankowski – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  

Decyzją Kapituły zwycięzcą w konkursie „Najaktywniejszy z aktywnych” dla najlepszej 
organizacji pozarządowej Miasta Mława zostało Stowarzyszenie Wspierania Społeczności 
Lokalnej Bądźmy Razem przy Miejskim Domu Pomocy Społecznej. Nagrodą był komputer 
przenośny laptop. 

5. Szkolenia w których brali udział pracownicy wydziału, podnosząc swój kwalifikacje 
oraz wiedzę:  

• Ogólnopolskie Forum Pełnomocników do spraw współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, wrzesień  2011 r, - diagnoza III sektora i jego współpracy z administracją 
publiczną, prezentacja „modelu współpracy” administracji publicznej i organizacji 
pozarządowymi,  
• Mazowieckie Forum inicjatyw pozarządowych, Warszawa, wrzesień 2011, współpraca 
pomiędzy osobami opowiedzianymi za kontakt z organizacjami pozarządowymi na terenie  
województwa mazowieckiego. 

6. Organizacja Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Mławskiego, 27 października, 
sala  konferencyjna Hotelu Mława dla przedstawicieli organizacji pozarządowych  



z terenu powiatu mławskiego oraz osób zajmujących się w gminach współpracą ze 
stowarzyszeniami. 

Ponad 60 osób uczestniczyło w organizowanym po raz pierwszy, na tak szeroką skalę 
Forum. Poza mławskimi organizacjami w spotkaniu  uczestniczyli przedstawiciele  organizacji  
z gmin powiatu. Zaproszenie stowarzyszeń spoza Mławy miało na celu stworzenie platformy 
wymiany informacji, wymiany doświadczeń,  poprawę  współpracy z samorządami,  
a w konsekwencji wzrost aktywności społecznej mieszkańców powiatu mławskiego. 

Poszczególne panele prowadzili  doświadczeni fachowcy w swoich  branżach:  
• Nowelizacja nowelizacji Ustawy o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie; 
• Podsumowanie współpracy Miasta Mława z trzecim sektorem za 2011 rok, zakres współpracy w 2012 
roku - Agnieszka Puzio Dębska – Pełnomocnik Burmistrza ds. Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi; 
• Jak sobie radzić z nowymi wzorami oferty, umowy i sprawozdania dotyczących realizacji zadania 
publicznego. Przykłady dobrych praktyk z terenu Miasta Płocka - Andrzej Rybus Tołłoczko -  Doradca Wojewody 
Mazowieckiego ds. organizacji pozarządowych, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka  ds. Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi; 
• Funkcjonowanie Rad Działalności Pożytku Publicznego – zalety, wady  - przedstawiciel  Mazowieckiej 
Rady Działalności Pożytku Publicznego - Joanna Malarczyk – Kierownik Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego; 
• „Budujemy współpracę na Mazowszu”. – projekt Federacji Organizacji Służebnych „Mazowia”, 
prezentacja, zalety budowania sieci organizacji pozarządowych  -  Katarzyna Leśko - Loda - koordynatorka 
projektu; 
• „Razem dla Północnego Mazowsza” - prezentacja projektu  Fundacji Gospodarczej  im. Karola 
Marcinkowskiego w Ciechanowie  - Tomasz Kraskowski - kierownik projektu; 
• Prezentacja projektu funkcjonowania ośrodka wspierania sektora pozarządowego w Mławie - 
Agnieszka Puzio Dębska  - Pełnomocnik Burmistrza ds. Współpracy z Organizacjami  Pozarządowymi. 

Mławskie organizacje podczas Forum zaprezentowały  swoje  inicjatywy: 
• Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Mławie, Rzemiosło Zawkrza i jego rola  

w rozwoju regionu – publikacja i wystawa; 
• Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - prezentacja inicjatyw Związku - dorobek książkowy, 
organizacja wystaw, plenerów; 
• Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Partnerstwa Lokalnego Euro-inicjatywa – prezentacja 
inicjatyw; 
• Uczniowski Klub Judo "Siódemka" - Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieży w JUDO. 

 
7. Bieżąca aktualizacja strony internetowej, zakładka organizacje pozarządowe. 

W Mławskim Serwisie Internetowym dostępne są informacje dotyczące i poświecone 
mławskim organizacjom  pozarządowym. Poszczególne podzakładki zawierają następujące 
treści:  

 Z życia NGO – bieżące informacje urzędowe (tworzenie, konsultacje  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); 

 Informacje podstawowe – ważne linki, polecane strony, kontakt w Urzędzie  Miasta; 

 Prawo i dokumenty - teksty aktów prawnych - obowiązujących  ustaw, rozporządzeń, 
dokumentów niezbędnych o uczestnictwa i rozliczenia się w ramach otwartych 
konkursów ofert;  

 Jak założyć stowarzyszenie – instrukcja krok po kroku wraz ze wzorami  dokumentów 
jak założyć organizacje pozarządową; 



 Prezentacje organizacji – autorskie informacje dotyczące działalności stowarzyszeń. 
Aktualnie prezentowanych jest 11 stowarzyszeń z terenu naszego miasta, które 
oprócz informacji o działalności zamieszczają  zdjęcia, plany na przyszłość; 

 Baza mławskich organizacji – podstawowe dane teleadresowe do organizacji 
działających na terenie Miasta Mława, dane kontaktowe  oraz opis profilu 
działalności; 

 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; 

 Konsultacje – ogłoszenia, rozstrzygnięcia konsultacji programów współpracy i innych 
aktów prawa miejscowego. 

8. Konsultacje przeprowadzane przy współudziale organizacji  pozarządowych w 2011 
roku: 

- priorytetowych  zadań publicznych na 2012 rok do programu współpracy Miasta Mławy z 
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przeprowadzone w 
dniach 1 sierpnia  – 15 września  2011 r. 
- dotyczące  Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012, przeprowadzone w dniach 3 – 16 
listopada 2011 r. 

Konsultacje zostały ogłoszone na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Mława -  
Nr 121/2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r. oraz  Nr 171/2011 z dnia 2 listopada  2011 r. 

Celem przeprowadzenia konsultacji było zapoznanie się z opinią organizacji 
pozarządowych funkcjonującymi na terenie Mławy z obszarami priorytetowymi oraz  
Programem  Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 oraz z inicjatywami, 
imprezami, uroczystościami zaplanowanymi przez organizacje pozarządowe  na 2012 rok. 
Ogłoszenie konsultacji, obszary priorytetowe na 2012 roku oraz druk do wprowadzenia  
inicjatyw, imprez, uroczystości na 2012 rok wraz z uchwalonym i obowiązującym Programem 
Współpracy Miasta Mławy 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 na lata 2011-2016, zostały umieszczone w następujących miejscach: 
- informacja na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta w Mławie, 
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta http://mlawa.bip-
gov.info.pl/bip/;jsessionid=66C5F7922028B123F024D19A672BE6FA; 
- w Mławskim Serwisie Informacyjnym, stronie internetowej Urzędu Miasta w Mławie, 
zakładka – aktualności http://www.mlawa.pl/index-107-77.html; 
- jako reklama planszowa w TV Mława. Dodatkowo organizacjom pozarządowym zostały 
wysłane:listy informacyjne pocztą tradycyjną, informacja e-mailowa. 
W przewidzianym na konsultacje czasie nie wpłynęły od organizacji żadne zmiany dotyczące 
obszarów priorytetowych dotyczące Programu Współpracy jako załącznika do Programu 
Współpracy Miasta Mławy 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 na rok 2012. Wpłynęło natomiast 20  ankiet, dotyczących wskazania 
inicjatyw, przedsięwzięć, imprez na 2012 rok 

http://mlawa.bip-gov.info.pl/bip/;jsessionid=66C5F7922028B123F024D19A672BE6FA
http://mlawa.bip-gov.info.pl/bip/;jsessionid=66C5F7922028B123F024D19A672BE6FA
http://www.mlawa.pl/index-107-77.html


Działania w ramach współpracy finansowej:  
 

W ramach finansowej współpracy przygotowano oraz ogłoszono 9 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, utrzymywano bieżące kontakty np. przekazywanie załączników  
do umów, realizacja zadań, aneksowanie umów.  
Łącznie złożono 80 wniosków w ramach 9 ogłoszonych konkursów, w konsekwencji  
przygotowanych zostało oraz podpisano obustronnie 70  umów na realizację zadań 
publicznych finansowanych z budżetu Miasta Mława. 
 

Konkursy na realizację zadań publicznych zostały ogłoszone w następujących 
zakresach: 
 
1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności 
kulturalnej, zaplanowana kwota - 70 000 zł (Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta 
Mława z dnia 07.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2011 r.) 
2. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu, zaplanowana kwota - 300 000 zł (Zarządzenie Nr 3/2011 Burmistrza 
Miasta Mława z dnia 11 stycznia 2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na 
realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 r.) 
3. Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
zaplanowana kwota - 20 000 zł (Zarządzenie  Nr 35/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 
07.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 
polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2011r.) 
4. Otwarty konkurs 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, zaplanowana kwota - 10 000 zł (Zarządzenie  Nr 
36/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 07.03.2011 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) 
5. Otwarty konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób 
starszych, zaplanowana kwota - 20 000 zł (Zarządzenie  Nr 40/2011 Burmistrza Miasta 
Mława z dnia 07.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w 2011 r.) 
6. Otwarty konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie aktywizacji dzieci  
i młodzieży, zaplanowana kwota - 20 000 zł (Zarządzenie  Nr 41/2011 Burmistrza Miasta 
Mława z dnia 07.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych w zakresie  aktywizacji dzieci i młodzieży w 2011r.) 



7. Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomocy, zaplanowana kwota - 
10 000 zł (Zarządzenie  Nr 37/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 07.03.2011 r. w sprawie 
ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej - pomocy najuboższym  
w 2011 r.) 
8. Otwarty konkurs ofert w zakresie polityki społecznej,  ochrony zdrowia - pomoc 
osobom z niepełnosprawnością, zaplanowana kwota - 10 000 zł (Zarządzenie  Nr 38/2011 
Burmistrza Miasta Mława z dnia 07.03.2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert  w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom  
z niepełnosprawnością w 2011 r.) 
9. Otwarty konkurs ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta 
Mława, zaplanowana kwota – 100 000 zł  (Zarządzenie Nr 49/2011 Burmistrza Miasta Mława 
z dnia 1 kwietnia  2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu sprzyjania 
rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2011 roku) 

Konkursy  były prowadzone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234, 
poz. 1536 z poźn. zm.). Informacje o konkursach  ukazywały się w tygodnikach lokalnych, 
stronie internetowej miasta Mławy, Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta, jako reklama planszowa w TV Mława, przekazano informacje o ogłoszonych 
konkursach za pomocą bazy e-mailingowej oraz podczas indywidualnych spotkań.  

Komisje konkursowe zajmujące się oceną wniosków we wszystkich konkursach zostały 
powołane  Zarządzeniami Burmistrza Miasta Mława w sprawie przyjęcia procedury oceny 
ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku oraz przyjęcia składu komisji konkursowej 
do oceny merytorycznej ofert. 

 
 

W 2011 roku zostały przyznane następujące  dotacje na realizację zadań publicznych:  

 

Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2011 
roku 

     

L.P. Nazwa organizacji  Kwota dotacji  
Rozliczona 

dotacja zwrot 

1 Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława 139 000 zł 139 000 zł 0 zł 

2 Klub Sportowy Zawkrze Mława 110 000 zł 110 000 zł 0 zł 

3 Klub Sportowy Zawkrze Mława 1 500 zł 1 500 zł 0 zł 

4 Klub Sportowy Zawkrze Mława 1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

5 Uczniowski Klub Judo "Siódemka" 5 000 zł 5 000 zł 0 zł 

6 Uczniowski Klub Judo "Siódemka" 10 000 zł 10 000 zł 0 zł 

7 Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjum 2 Mława 2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

8 Nidzicki Klub Taekwon-Do Sekcja w Mławie  1 000 zł 0 zł 1 000 zł 

9 Klub Pływacki Płetwal Mława 15 000 zł 15 000 zł 0 zł 

10 
Chorągiew Mazowiecka Zwiazku Harcerstwa Polskiego 
Komenda Hufca Mława 2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

11 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

12 Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka 1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

13 Miedzyparafialny Klub Sportowy  500 zł 500 zł 0 zł 

14 Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca" 3 000 zł 3 000 zł 0 zł 

15 Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca" 5 000 zł 5 000 zł 0 zł 



16 Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Jana Kantego 1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

     

 

Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury w 2011 roku 

     

L.P. Nazwa organizacji  Kwota dotacji  
Rozliczona 

dotacja zwrot 

1 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej                  2 200 zł  2 200 zł 0 zł 

2 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej                  2 000 zł  2 000 zł 0 zł 

3 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej                  4 100 zł  4 100 zł 0 zł 

4 
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koło w w 
Mławie                  3 800 zł  3 800 zł 0 zł 

5 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej                      800 zł  800 zł 0 zł 

6 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej                   2 700 zł  2 700 zł 0 zł 

7 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej                   4 200 zł  4 200 zł 0 zł 

8 Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski                   7 500 zł  7 500 zł 0 zł 

9. Parafia Św. Stanisława BM w Mławie                  3 500 zł  3 500 zł 0 zł 

10 Rzymsko - Katolicka Parafia Św. Jana Kantego                   7 500 zł  7 500 zł 0 zł 

11 Parafia Katolicka p.w. Świętej Rodziny                   7 500 zł  7 500 zł 0 zł 

12 
Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i 
Ewangelizacji "Serce za Serce"                  1 200 zł  1 200 zł 0 zł 

13 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego                   1 400 zł  1 400 zł 0 zł 

14 
Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości 
w Mławie                  3 500 zł  3 500 zł 0 zł 

15 
Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości 
w Mławie                  6 500 zł  6 500 zł 0 zł 

16 
Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości 
w Mławie                  4 100 zł  4 100 zł 0 zł 

17 Stowarzyszenie Szachowe "ROSZADA"                  4 800 zł    

4800 zł oraz 
5% kary 

umownej  

18 Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Oddział Mława                  2 700 zł  2 700 zł 0 zł 

     

 

Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i 
młodzieży w 2011 roku  

     

L.P. Nazwa organizacji  Kwota dotacji  
Rozliczona 

dotacja zwrot 

1 Rzymsko - Katolicka Parafia Św. Jana Kantego  3 000 zł 3 000 zł 0 zł 

2 Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca"  3 000 zł 3 000 zł 0 zł 

3 Klub Pływacki Płetwal Mława 3 500 zł 3 500 zł 0 zł 

4 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego  3 000 zł 3 000 zł 0 zł 

6 Klub Sportowy "Zawkrze Mława" 5 500 zł 5 500 zł 0 zł 

7 Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Mławie 1 200 zł 1 200 zł 0 zł 



 

 
    

 Zestawienie wniosków 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 źródeł 
zewnętrznych 

 

     

L.P. Nazwa organizacji  Suma dotacji 
Rozliczona 

dotacja zwrot 

1 Polski Klub Ekologiczny, Koło w Mławie 3 000 zł 3 000 zł 0 zł 

     

 

Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert w zakresie aktywizacji ludzi starszych  w 2011 roku 

     

L.P. Nazwa organizacji  Suma dotacji 
Rozliczona 

dotacja zwrot 

1 
Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd 
Koła - Mława 3 500 zł 3 500 zł 0 zł 

2 
Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i 
Innych Chorób Onkologicznych "Amazonki" 1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

3 
Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i 
Innych Chorób Onkologicznych "Amazonki" 1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

4 Klub Sportowy "Mławskie Centrum Tańca" 6 500 zł 6 500 zł 0 zł 

5 
Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiebiorczości i 
Partnerstwa Lokalnego Euro-Inicjatywa 2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

6 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego  1 900 zł 1 900 zł 0 zł 

7 
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych 
Wieźniów Politycznych Koło Miejskie 1 300 zł 1 300 zł 0 zł 

     

 

Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży  w 2011 roku 

     

L.P. Nazwa organizacji  Kwota dotacji  
Rozliczona 

dotacja zwrot 

1 Międzyparafialny Klub Sportowy 3 500 zł 3 500 zł 0 zł 

2 Towarzystwo Sportowe Relaks  3 700 zł 3 700 zł 0 zł 

3 Uczniowski Klub Sportowy "SPRINTER"  500 zł 500 zł 0 zł 

4 Uczniowski Klub Sportowy "SPRINTER"  1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

5 

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej 
"Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mławie  2 000 zł 1 995,46    4,54    

6 Uczniowski Klub Sportowy "Czwórka" 1 800 zł 1 469,36 zł 330,64 zł 

7 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego  1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

8 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego  700 zł 700 zł 0 zł 

9 Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego  1 300 zł 1 300 zł 0 zł 

10 
Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i 
Partnerstwa Lokalnego Euro-Inicjatywa 1 500 zł 1 482,56 zł 17,44 zł 



 

11 
Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy 
Relax w Mławie 1 500 zł 1 443,22 zł 56,78 zł 

12 Klub Sportowy "Zawkrze Mława" 1 500 zł 0 zł 1 500,00 zł 

     

 

Zestawienie wniosków w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie 
polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2011 roku 

     

L.P. Nazwa organizacji  Kwota dotacji  
Rozliczona 

dotacja zwrot 

1 
Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd 
Koła - Mława 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 

2 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Mławie 6 200 zł 6 200 zł 0 zł 

3 
Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i 
Ewangelizacji "Serce za serce" 2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

     

 

Zestawienie wniosków w otwartym konkursie  ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie 
pomocy społecznej, pomocy najuboższym w 2011 r. 

     

L.P. Nazwa organizacji  Suma dotacji 
Rozliczona 

dotacja zwrot 

1 
Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd 
Koła - Mława 2 500 zł 2 500 zł 0 zł 

2 Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie 6 000 zł 6 000 zł 0 zł 

3 

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej 
"Bądźmy Razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mławie  1 500 zł 1 500 zł 0 zł 

     

 
Zestawienie wniosków w otwartym konkursie na sprzyjanie rozwojowi sportu w Mławie w 2011 roku  

     

L.P. Nazwa organizacji  Kwota dotacji  
Rozliczona 

dotacja zwrot 

1 Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława 80 000 zł 80 000 zł 0 zł 

2 Klub Sportowy "ZAWKRZE MŁAWA"  20 000 zł 20 000 zł 0 zł 

     

 
Oferty z własnej inicjatywy NGO, z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie  

     

L.P. Nazwa organizacji  Kwota dotacji  
Rozliczona 

dotacja zwrot 

1 Rzymskokatolicka Parafia Matki Bożej Królowej Polski  1 500 zł 1 500 zł 0 zł 

2 Klub Sportowy "ZAWKRZE MŁAWA"  7 400 zł 7 400 zł 0 zł 

3 Parafia Katolicka p.w. Świętej Rodziny  2 000 zł 2 000 zł 0 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 450 osób 
3. liczba podpisanych umów na realizację zadań publicznych – 70 umów  
4. liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu  

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

w oparciu o dotacje - 3 organizacje pozarządowe 
6. liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w kwotach określonych  

w niżej wymienionych przedziałach : 
6.1   do 500 zł – 2 organizacje pozarządowe 
6.2 powyżej 500 zł do 1.000 zł – 10 organizacji pozarządowych 
6.3 powyżej 1.000 do 2.000 zł – 21 organizacji pozarządowych  
6.4  powyżej 2.000 zł – 37 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: 

 Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej  „Bądźmy Razem” - Rok 2011 pod 
znakiem wolontariatu - wolontariusze działający przy  MOPS w Mławie zwiedzają 
Centrum Nauki "Kopernik"  - kwota dofinansowania - 2.000 zł 

 Pomoc społeczna - pomoc najuboższym 2011 r. – 1.500 zł 

 Polski Związek Działkowców Ogród Działkowy „Relax”w Mławie - Integracja 
działkowców ze społeczeństwem Mławy, spotkania  z harcerzami, młodzieżą i dziećmi 
- kwota dofinansowania - 1.500 zł 

 Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” - Z wiosłem po Krutyni – kwota dofinansowania 
- 1.800 zł 

9. wysokość środków finansowych i poza finansowych zaangażowanych przez organizacje 
pozarządowe w realizację zadań publicznych – 1.859.635 zł 

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


