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

publicznego oraz przeprowadzenia otwartych konkursów ofert  
na realizację zadań publicznych w 2012 roku 

 
I. WSTĘP 
Nadrzędną formą kontaktu między samorządem, a organizacjami trzeciego sektora 

jest dialog obywatelski, polegający na wzajemnym przekazywaniu sobie opinii, informacji czy 
ustaleń dotyczących celów, instrumentów i strategii wdrażania polityki publicznej. 

W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą 
bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej 
wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Niezbędne jest włączenie 
podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania miasta na zasadzie równoprawnego 
partnerstwa. 

Konstytucyjna zasada pomocniczości oraz wynikające z innych ustaw  kompetencje 
jednostek samorządu terytorialnego stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między 
administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. 

 
II. CEL WSPÓŁPRACY  
Celem głównym współpracy II i III sektora jest kształtowanie demokratycznego ładu 

społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją 
publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może wspieranie organizacji 
pozarządowych w realizacji ważnych celów społecznych. 

Powyższy cel, zgodnie z  podjętą Uchwałą Nr XII/118/2011 Rady Miasta Mława z dnia 
29  listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Mława  
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 
był  realizowany między innymi poprzez: 

- równy dostęp do informacji oraz wzajemne informowanie się o planowanych 
kierunkach działalności i współdziałaniu w celu zharmonizowania tych kierunków; 

- tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych 
z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów 
samorządowych; 

- zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez 
powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie 
ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na 
ich dofinansowanie 

- współpracę na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, 
efektywności, uczciwej konkurencji  i jawności.  

 
III. PROGRAM WSPÓŁPRACY  
Na terenie Mławy, bądź na rzecz mieszkańców naszego miasta funkcjonuje około   

50 organizacji reprezentujących różny zakres działalność: 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. 
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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 działające w sferze pożytku 
publicznego  zostały zaproszone do udziału we współtworzeniu Programu Współpracy  
z Organizacjami Pozarządowymi oraz do tworzenia kalendarza imprez na 2012 rok. Pozwala 
to na orientację co do potrzeb w zakresie planowanych inicjatyw oraz ich zakresu 
finansowego. Tworzony był równolegle kalendarz imprez uwzględniający lokalne, społeczne  
inicjatywy.  

Podstawą prawną przeprowadzonych konsultacji były: 
- Zarządzenie Nr 121/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 1 sierpnia 2011 r.  

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących priorytetowych zadań 
publicznych na 2012 rok do Wieloletniego 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 na lata 2011 – 2015 

- Zarządzenie Nr 171 /2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r.  
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących 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. 

Organizacje pozarządowe zostały zaproszone  do zgłaszania propozycji do dokumentu  
w następujący sposób: osobiście w Urzędzie  Miasta, poprzez korespondencję tradycyjną 
oraz drogą e-mailową  na adres: ngo@mlawa.pl. W przewidzianym na konsultacje czasie  
1 sierpnia  – 15 września  2011 r. (I etap) oraz 3 – 16 listopada   2011 r. (II etap) nie wpłynęły 
od organizacji żadne zmiany dotyczące projektu Programu Współpracy Miasta Mławy  
z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok, jak i obszarów priorytetowych. Wpłynęły 
natomiast 20 ankiety, dotyczących wskazania inicjatyw, przedsięwzięć, imprez 
przewidzianych do realizacji w 2012 rok. 

Konsekwencją zebranych ankiet oraz samych konsultacji było przygotowanie  
i przyjęcie Uchwały  Nr XII/118/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29  listopada 2011 r.  
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Mława 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.  

 
IV. FORMY WSPÓŁPRACY 
Formy współpracy pomiędzy Samorządem Miasta Mława, a organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2012 roku miały 
charakter finansowy i pozafinansowy. 

 
Finansowe formy współpracy to: 
1. zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 

3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które miało  formy: 
- powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, lub 

mailto:ngo@mlawa.pl
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-  wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 
realizacji; 

Podstawą do zlecania był roczny program współpracy, a samo zlecanie usług wynikało 
z chęci zwiększenia efektywności wykorzystania środków. 

Pozafinansowa współpraca przebiega w następujących sferach: 
• informacyjnej poprzez: informowanie o planowanych kierunkach działalności,  
o zmianach prawnych, perspektywach rozwoju, zadaniach publicznych, które będą 
realizowane, 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 zewnętrznych;  
• 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. 
 

V. DZIAŁANIA W RAMACH WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ  
W ramach współpracy finansowej przygotowano oraz ogłoszono 9 otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Opracowano regulaminy konkursów, 
zarządzenia o ogłoszeniu konkursów, przekazano organizacjom informacje o konkursach (na 
stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, tablica ogłoszeń, korespondencja 
tradycyjna, e-mailing celowy, ogłoszenia w prasie lokalnej, plansze w TV Mława), 
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. Przygotowanych 
oraz rozliczonych zostało 75 umów na realizację zadań publicznych współfinansowanych  
z budżetu Miasta Mława (dla porównania w  2011 roku – 67). Kwota przekazana  
i rozliczona przez organizacje pozarządowe w 2012 roku to 477 020,24 zł (słownie: 
czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia zł 24/100). 
 

Konkursy na realizację zadań publicznych zostały ogłoszone w następujących 
zakresach: 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu, zaplanowana kwota – 280 000 zł (Zarządzenie Nr 191/2011 
Burmistrza Miasta Mława z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w 2012 r.) 

2. Otwarty  konkurs ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta 
Mława w 2012 roku, zaplanowana kwota – 90 000 zł (Zarządzenie Nr 196/2011 
Burmistrza Miasta Mława z dnia  29 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
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konkursu ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława  
w 2012 roku) 

3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności 
kulturalnej, zaplanowana kwota – 65 000 zł (Zarządzenie Nr 43/2012 Burmistrza 
Miasta Mława z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury w 2012 r.) 

4. Otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, 
zaplanowana kwota - 20 000 zł (Zarządzenie  Nr 40/2012 Burmistrza Miasta Mława  
z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 
w 2012 r.) 

5. 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 – 5 000 zł 
(Zarządzenie  Nr 41/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 5 marca 2012 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) 

6.  Otwarty konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób 
starszych, zaplanowana kwota – 10 000 zł (Zarządzenie  Nr 44/2012 Burmistrza 
Miasta Mława z dnia 5  marca 2012 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w 2012 r.) 

7. Otwarty konkurs ofert w zakresie polityki społecznej,  ochrony zdrowia - pomoc 
osobom z niepełnosprawnością, zaplanowana kwota - 10 000 zł (Zarządzenie  
Nr 42/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia 
otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej,  ochrony zdrowia, pomocy 
osobom z niepełnosprawnością w 2012 r. 

8. Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomocy, zaplanowana kwota 
– 8 500 zł (Zarządzenie  Nr 55/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2.04.2012 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej - 
pomocy najuboższym  w 2012 r.) 

9. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji  imprez 
w okresie letnim 2012 r. na Estradzie w Parku Miejskim, zaplanowana kwota – 
12 700 zł (Zarządzenie Nr 73/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 maja  2012 r. 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie organizacji  imprez w okresie letnim 2012 r. na Estradzie w Parku 
Miejskim) 

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.).  

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 2012 roku oraz przyjęcia składu komisji konkursowej 
do oceny merytorycznej ofert. 
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Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych 

konkursów ofert w 2012 roku i rozliczonych na podstawie złożonych sprawozdań  

  

      

 

Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2012 roku 

L.P. Nazwa organizacji  Nazwa zadania  
Kwota 
dotacji  

Rozliczona 
dotacja  zwrot  

1 
Miejski Klub Sportowy 
"Mławianka" Mława 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe drużyn 
dziecięcych i młodzieżowych MKS Mławianka Mława 
w 2012 roku 137 000 zł 137 000 zł 

           -   
zł  

2 
Klub Sportowy Zawkrze 
Mława 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i 
młodzieży w sekcjach: piłki siatkowej chłopców, piłki 
ręcznej dziewcząt, piłki koszykowej chłopców, lekkiej 
atletyki. Udział w zawodach szczebla powiatowego, 
wojewódzkiego i ogólnopolskiego 99 000 zł 99 000 zł 

           -   
zł  

3 
Klub Sportowy Zawkrze 
Mława 

Ogólnopolski  Turniej koszykówki chłopców ZAWKRZE 
CUP 2012 1 500 zł 1 500 zł 

           -   
zł  

4 
Klub Sportowy "Zawkrze " 
Mława VI Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt 1 500 zł 1 500 zł 

           -   
zł  

5 
Uczniowski Klub Judo 
"Siódemka" Turniej Judo z okazji Dnia Dziecka  1 500 zł 1 500 zł 

           -   
zł  

6 
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 w 
systemie całorocznym  8 500 zł 8 500 zł 

           -   
zł  

7 
Klub Pływacki Płetwal 
Mława 

Uczestnictwo w zawodach rangi wojewódzkiej oraz 
ogólnopolskiej członków Klubu Pływackiego Płetwal 
Mława 13 000 zł 13 000 zł 

           -   
zł  

8 

Chorągiew Mazowiecka 
Związku Harcerstwa 
Polskiego Komenda Hufca 
Mława "Piłka nożna - moja pasja" 500 zł 500 zł 

           -   
zł  

9 

Chorągiew Mazowiecka 
Związku Harcerstwa 
Polskiego Komenda Hufca 
Mława 

III Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w 
Halowej Piłce Nożnej "Rekiny Futbolu 2012" 1 500 zł 1 500 zł 

           -   
zł  

10 
Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy 

Udział w półfinałach i finałach Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej 2 000 zł 2 000 zł 

           -   
zł  

11 
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 w 
systemie całorocznym  2 000 zł 2 000 zł 

           -   
zł  

12 
Klub Sportowy "Mławskie 
Centrum Tańca" 

Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego "X MŁAWA 
OPEN", Grand Prix Polski, Jubileusz X-lecia tańca 
towarzyskiego w Mławie  5 000 zł 5 000 zł 

           -   
zł  

13 
Klub Strzelectwa 
Sportowego "Kaliber"  

Szkolenie i rywalizacja sportowa młodzieży w 
strzelectwie sportowym  2 000 zł 2 000 zł 

           -   
zł  

14 

Stowarzyszenie Sportowo-
Rekreacyjne "TEMPO" 
Mława Trailhalfmarathon 5 000 zł 5 000 zł 

           -   
zł  

    SUMA 280 000 zł 280 000 zł 
          -   

zł  
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Zestawienie wniosków w otwartym konkursie na sprzyjanie rozwojowi sportu w Mławie w 2012 roku  

L.P. Nazwa organizacji  Nazwa zadania  
Kwota 
dotacji  

Rozliczona 
dotacja  zwrot  

1 
Miejski Klub Sportowy 
"Mławianka" Mława 

Szkolenie sportowe  w sekcji piłka nożna, 
rozgrywanie spotkań na poziomie IV Ligi 
Mazowieckiej i Drużyny MKS "Mławianka" 
Mława 46 000 zł 46 000 zł 

           -   
zł  

2 
Klub Sportowy Zawkrze 
Mława 

Szkolenie młodzieży w sekcji piłki siatkowej 
mężczyzn, udział w rozgrywkach ligowych II liga 
Piłki Siatkowej PZPS i IV Mazowieckeij Ligi Pili 
Siatkowej Mężczyzn oraz organizacja i udział w 
zgrupowaniu sportowym przygotowującym do 
rozgrywek ligowych  40 000 zł 40 000 zł 

           -   
zł  

3 Mławskie Centrum Tańca  

Zakup i montaż luster w małej Sali sportowej SP 
7, zakup dresów reprezentacyjnych dla kadry 
klubu  1 000 zł 1 000 zł 

           -   
zł  

4 
Klub Strzelectwa 
Sportowego "Kaliber" 

Otwarcie Klubu Strzelectwa Sportowego dla 
niezrzeszonych w Klubie mieszkańców miasta i 
powiatu poprzez zorganizowanie dni otwartych i 
zawodów w strzelectwie sportowym  2 000 zł 2 000 zł 

           -   
zł  

5 
Mazowieckie 
Stowarzyszenie Aikido  Rozwój sportu na terenie Miasta Mława 1 000 zł 1 000 zł 

           -   
zł  

    SUMA 90 000 zł 90 000 zł 
          -   

zł  

 
    

   

 

Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury w 2012 roku 

L.P. Nazwa organizacji  Nazwa zadania  
Kwota 
dotacji  

Rozliczona 
dotacja  zwrot  

1 
Rzymsko - Katolicka Parafia 
Św. Jana Kantego  

Jubileuszowa publikacja "Parafia Św. Jana 
Kantego w Mławie w 100-letniej służbie 
społeczeństwu"  3 000 zł  

         3 000 
zł  

           -   
zł  

2 
Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Mławskiej  

Opracowanie i wydanie drukiem publikacji pt." 
Najciekawsze zabytki Mławy"       3 000 zł  

         3 000 
zł  

           -   
zł  

3 
Związek Twórców Ziemi 
Zawkrzeńskiej Wydanie publikacji "Umajona Mława"       3 000 zł  

         3 000 
zł  

           -   
zł  

4 

Stowarzyszenie 
Absolwentów i 
Wychowanków Liceum i 
Gimnazjum im. St. 
Wyspiańskiego w Mławie - 
"Wyspianum" 

Publikacja z okazji X Zjazdu Absolwentów Liceum 
Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w 
Mławie       1 000 zł  

         1 000 
zł  

           -   
zł  

5 

Stowarzyszenie Wspierania 
Społeczności Lokanej 
"Bądźmy razem" przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mławie Piknik Integracyjny "Połączyć pokolenia"        1 500 zł  

   1 499,95 
zł  

      
0,05 zł  

6 
Stowarzyszenie Otwartych 
Serc Impreza plenerowa "Noc Poetów"  800 zł 800 zł 

           -   
zł  

7 
Rzymsko - Katolicka Parafia 
Św. Jana Kantego  Festyn U Kantego w 100-lecie Parafii        5 000 zł  

         5 000 
zł  

           -   
zł  

8 
Klub Strzelectwa 
Sportowego "Kaliber"  

"Wojsko polskie" I etap przygotowań do 
rekonstrukcji, pokazów i inscenizacji                 - zł  

                  - 
zł  

           -   
zł  
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9 

Powiatowy Cech Rzemiosł 
Różnych i 
Przedsiębiorczości w 
Mławie  

"Dziedzictwo rzemiosła" - etap I - renowacja 
sztandarów rzemiosła        1 000 zł  

         1 000 
zł  

           -   
zł  

10 

Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznej 
79 Pułku Piechoty 
Strzelców Słonimskich im. 
Hetmana Lwa Sapiehy  

Oficjalne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości        2 000 zł  

         2 000 
zł  

           -   
zł  

11 
Parafia Katolicka p.w. 
Świętej Rodziny  

X Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Widowisko 
edukacyjne "Za czym tęskni kobieta i czego 
pragnie mężczyzna"        4 300 zł  

         4 300 
zł  

           -   
zł  

12 

Parafia Św. Stanisława 
Biskupa Męczennika w 
Mławie 

X Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, spotkanie z 
poetą Wojciechem Wenclem, Koncert zespołu 
"Chajim"       2 000 zł  

         2 000 
zł  

           -   
zł  

13 
Stowarzyszenie Wspólnota 
Mariacka  

X Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, koncert 
Antoniny Krzysztoń, zawody sportowe o puchar 
Dziekana Dekanatu Mławskiego i Rektora PZWM       3 700 zł  

         3 700 
zł  

           -   
zł  

14 

Chorągiew Mazowiecka 
Zwiazku Harcerstwa 
Polskiego Komenda Hufca 
Mława 

VII pieszy rajd szlakami obrońców reduty 
mławskiej 1939 roku        1 000 zł  

         1 000 
zł  

           -   
zł  

15 
Rzymskokatolicka Parafia 
Matki Bożej Królowej Polski  Mariacki Festyn Rodzinny       5 000 zł  

         5 000 
zł  

           -   
zł  

16 
Stowarzyszenie Pontyfikat 
Jana Pawła II  Organizacja Uroczystości Papieskich        1 000 zł  

         1 000 
zł  

           -   
zł  

17 
Związek Twórców Ziemi 
Zawkrzeńskiej Przegląd prac artystycznych haftu krzyżykowego  

1 000 zł 1 000 zł 
           -   

zł  

18 

Stowarzyszenie Wspierania 
Społeczności Lokalnej 
"Bądźmy razem" przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mławie 

Wyjazd seniorów ze "Złotej Jesieni" na Przegląd 
Twórczości Scenicznej Osób Niepełnosprawnych 
w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie  "Dni 
Humory i Satyry" 

900 zł 900 zł 
           -   

zł  

19 
Rzymsko - Katolicka Parafia 
Św. Jana Kantego  

Przegląd religijnych zespołów muzycznych i 
koncerty na zakończenie  jubileuszu 100-lecia 
Parafii Św. Jana Kantego w Mławie  

2 000 zł 2 000 zł            -   
zł  

20 
Stowarzyszenie Otwartych 
Serc Wystawa męskości 1 500 zł 1 500 zł 

           -   
zł  

21 

Stowarzyszenie Wspierania 
Społeczności Lokalnej 
"Bądźmy razem" przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mławie Piknik rodzinny - karaoke, zabawa taneczna  3 150 zł 3 149,95 zł 

      
0,05 zł  

22 
Mławskie Forum Aktywnych 
Kobiet  Po ludzku o psich sprawach  2 800 zł 2 620,98 zł 

 
179,02 

zł  

23 
Klub Sportowy Mławskie 
Centrum Tańca  

Taniec pod Gwiazdami - taneczny piknik 
rodzinny  2 550 zł 2 550 zł 

           -   
zł  

24 
Związek Twórców Ziemi 
Zawkrzeńskiej  Koncert rockowy  2 200 zł 2 200 zł 

           -   
zł  

    SUMA 53 400 zł 53 220,88 zł 

 
179,12 

zł  
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Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i 
młodzieży w 2012 roku  

L.P. Nazwa organizacji  Nazwa zadania  
Kwota 
dotacji  

Rozliczona 
dotacja zwrot 

1 
Stowarzyszenie Otwartych 
Serc 

Wycieczka do Łeby połączona z rehabilitacją 
dzieci niepełnosprawnych z rodzinami oraz dla 
dzieci z ubogich rodzin  1 500 zł 1 500 zł 

           -   
zł  

2 
Rzymsko - Katolicka Parafia 
Św. Jana Kantego  Wakacyjny obóz sportowy  1 500 zł 1 500 zł 

           -   
zł  

3 
Klub Sportowy "Mławskie 
Centrum Tańca"  

Organizacja letniego obozu wypoczynkowo- 
szkoleniowego w Wielu  3 500 zł 3 500 zł 

           -   
zł  

4 

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. Matki Bożej Królowej 
Polski Rajd rowerowy do Wilna  1 500 zł 1 500 zł 

           -   
zł  

5 

Chorągiew Mazowiecka 
Związku Harcerstwa 
Polskiego  

Stacjonarny osób harcerski w stanicy harcerskiej 
"Gorzewo"  2 000 zł 0 zł 

 2100 
zł (z 
5% 

karą)  

6 

Chorągiew Mazowiecka 
Związku Harcerstwa 
Polskiego  Harcerski weekend pod żaglami  300 zł 300 zł 

           -   
zł  

7 
Miejski Klub Sportowy 
"Mławianka" Mława Aktywny wypoczynek drużyny Orlików 2002 1 500 zł 1 500 zł 

           -   
zł  

8 
Miejski Klub Sportowy 
"Mławianka" Mława Aktywny wypoczynek drużyny Orlików 2001 1 000 zł 1 000 zł 

           -   
zł  

9 
Miejski Klub Sportowy 
"Mławianka" Mława 

Aktywny wypoczynek drużyny Młodzików 
rocznik 1999 1 000 zł 1 000 zł 

           -   
zł  

10 

Stowarzyszenie Wspierania 
Społeczności Lokalnej 
"Bądźmy razem" przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mławie 

Wolontariusze działający przy MOPS w Mławie 
zwiedzają Łódź 1 200 zł 1 200 zł 

           -   
zł  

11 

Powiatowy Cech Rzemiosł 
Różnych i 
Przedsiębiorczości w 
Mławie  Ze sztuką na Ty 1 500 zł 1 500 zł 

           -   
zł  

12 Klub Sportowy Zawkrze Mława Obóz szkoleniowo wypoczynkowy  3 500 zł 3 500 zł 
           -   

zł  

    SUMA 20 000 zł 18 000 zł 
   2 100 

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  Nazwa zadania  
Suma 

dotacji 
Rozliczona 

dotacja  zwrot  

1 
Klub Sportowy "Mławskie 
Centrum Tańca"  III Letni Festiwal Tańca  2 500 zł 2 500 zł 

           -   
zł  

    SUMA 2 500 zł 2 500 zł 
          -   

zł  

      

 

Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert w zakresie aktywizacji ludzi starszych  w 2012 roku 

L.P. Nazwa organizacji  Nazwa zadania  
Suma 

dotacji 
Rozliczona 

dotacja  zwrot  
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1 

Polski Związek Niewidomych 
Okręg Mazowiecki Zarząd Koła 
- Mława Poprawienie jakości życia osób starszych  400 zł 400 zł 

           -   
zł  

2 

Polski Związek Niewidomych 
Okręg Mazowiecki Zarząd Koła 
- Mława Integracja ludzi starszych 1 500 zł 1 500 zł 

           -   
zł  

3 

Mławskie Stowarzyszenie 
Kobiet po Mastektomii i 
Innych Chorób Onkologicznych 
"Amazonki" 

Działalnośc edukacyjna, zdrowotna oraz 
kulturalnooświatowa na rzecz osób starszych  400 zł 400 zł 

           -   
zł  

4 

Mławskie Stowarzyszenie 
Kobiet po Mastektomii i 
Innych Chorób Onkologicznych 
"Amazonki" 

Zajęcia terapeutyczno ruchowe w Ośrodkach 
Sportowcyh  400 zł 399,60 zł 

      
0,40 zł  

5 
Klub Sportowy "Mławskie 
Centrum Tańca" 

Taneczna Jesień  - zajęcia tańca towarzyskiego dla 
seniorów  2 000 zł 2 000 zł 

           -   
zł  

6 
Związek Twórców Ziemi 
Zawkrzeńskiej  

Wrsztaty plenerowe malarsko - fotograficzne w 
Ratowie 800 zł 800 zł 

           -   
zł  

7 

Chorągiew Mazowiecka 
Zwiazku Harcerstwa 
Polskiego Komenda Hufca 
Mława 

Wycieczka członków kręgu seniorów przy Komendzie 
Hufca ZHP Mława na XVI Patronalny Dzień Skupienia 
harcerek i harcerzy w Skulsku  1 000 zł 1 000 zł 

           -   
zł  

8 

Stowarzyszenie Wspierania 
Społeczności Lokanej 
"Bądźmy razem" przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mławie Aktywny Senior 2012 2 000 zł 1 999,96 zł 

      
0,04 zł  

9 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Przedsiębiorczości i 
Partnerstwa Lokalnego Euro - 
Inicjatywa Okno na świat 1 500 zł 1 500 zł 

           -   
zł  

    SUMA 10 000 zł 9 999,56 zł 
          -   

zł  

      

 

Zestawienie wniosków w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie polityki 
społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2012 roku 

L.P. Nazwa organizacji  Nazwa zadania  
Kwota 
dotacji  

Rozliczona 
dotacja  zwrot  

1 

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Mazowiecki Zarząd Koła - 
Mława 

Programy profilaktyczne służące poprawie stanu 
zdrowia fizycznego i psychicznego osób 
niepełnosprawnych  2 000 zł 2 000 zł 

           -   
zł  

2 

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Mazowiecki Zarząd Koła - 
Mława 

Realizacja programów edukacyjnych 
kształtujących pozytywny wizerunek osób 
niepełnosprawnych  300 zł 300 zł 

           -   
zł  

3 

Polski Związek 
Niewidomych Okręg 
Mazowiecki Zarząd Koła - 
Mława Organizowanie imprez integracyjnych  800 zł 800 zł 

           -   
zł  

4 

Polskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób z 
Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Mławie 

Program terapeutyczny wspierający aktywność i 
samodzielność osób z niepełnosprawnością 
intelektualną  4 000 zł 4 000 zł 

           -   
zł  
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5 

Katolickie Stowarzyszenie 
Wspierania Dzieł 
Miłosierdzia i Ewangelizacji 
"Serce za serce" "Możesz sam zadbać o swoje zdrowie" 1 200 zł 1 200 zł 

           -   
zł  

6 

Katolickie Stowarzyszenie 
Wspierania Dzieł 
Miłosierdzia i Ewangelizacji 
"Serce za serce" 

Jubileusz X rocznicy powstania Stowarzyszenia - 
spotkanie integracyjne  700 zł 700 zł 

           -   
zł  

7 

Stowarzyszenie Wspierania 
Społeczności Lokalnej 
"Bądźmy razem" przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Mławie 

Ognisko integracyjne dla dzieci 
niepełnosprawnych i korzystających ze 
Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, Grupy 
Wsparcia "Nadzieja" i Pogotowia Lekcyjnego 
2012 1 000 zł 999,81 zł 

      
0,19 zł  

    SUMA 10 000 zł 9 999,81 zł 
          -   

zł  

      

 

Zestawienie wniosków w otwartym konkursie  ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie 
pomocy społecznej, pomocy najuboższym w 2012 r. 

L.P. Nazwa organizacji  Nazwa zadania  
Suma 

dotacji 
Rozliczona 

dotacja  zwrot  

1 
Fundacja Bank Żywności w 
Ciechanowie 

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej z miasta Mławy oraz wyrównywanie 
szans tych rodzin i osób poprzez wsparcie 
żywnościowe  5 000 zł 5 000 zł 

           -   
zł  

2 

Stowarzyszenie Wspierania 
Społeczności Lokalnej "Bądźmy 
Razem" przy Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w 
Mławie  

Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem 
społecznym  3 500 zł 3 499,99 zł 0,01 zł 

    SUMA 8 500 zł 8 499,99 zł 
          -   

zł  

      

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

L.P. Nazwa organizacji  Nazwa zadania  
Kwota 
dotacji  

Rozliczona 
dotacja  zwrot  

1 
Stowarzyszenie Wspólnota 
Mariacka   Koncert Antoniny Krzysztoń  4 800 zł 4 800 zł 

           -   
zł  

    SUMA 4 800 zł 4 800 zł 
          -   

zł  

       
Podsumowanie współpracy finansowej – analiza wskaźników  

Zgodnie z Programem współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012  
opracowano  następujące wskaźniki oceny finansowego współdziałania: 

1. liczba osób, które są adresatami 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 – 75 (67 w 2011 roku) 
4. liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu  

o dotacje – 30 organizacji pozarządowych  
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5. liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne 
w oparciu o dotacje - wszystkie organizacje współpracowały  z samorządem wcześniej  

6. liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w kwotach określonych  
w niżej wymienionych przedziałach : 

6.1   do 500 zł – 6 organizacji pozarządowych 
6.2 powyżej 500 zł do 1.000 zł – 17 organizacji pozarządowych 
6.3 powyżej 1.000 do 2.000 zł – 29 organizacji pozarządowych  
6.4  powyżej 2.000 zł – 23 organizacji pozarządowych  
7.   wysokość kwot udzielonych dotacji – spis dotacji wraz z kwotami powyżej dla 

poszczególnych organizacji pozarządowych  
8. wysokość środków finansowych i poza finansowych zaangażowanych przez 

organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych – 1 506 114  zł 
 
 

VI. DZIAŁANIA W RAMACH WSPÓŁPRACY POZAFINANSOWEJ 
1. Aktualizacja danych dotyczących mławskich organizacji pozarządowych 
W ramach projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem  

w jednostkach samorządu lokalnego” realizowanego przez Związek Miast Polskich została 
przygotowana „Mapa aktywności  organizacji pozarządowych”. Została opracowana na bazie 
zebranych od mławskich organizacji ankiet (28 sztuk). Mapa stanowi zestaw informacji  
o działających na terenie naszego miasta i współpracujących lub zainteresowanych 
współpracą w dowolnej formie organizacjach pozarządowych. Umieszczanie i aktualizacja 
danych w „Mapie aktywności” jest dobrowolne, jest jawna, prezentowana na stronie 
internetowej Urzędu  oraz udostępniona w wersji papierowej w Wydziale Organizacyjnym, 
pok. 36. Poniżej prezentacja niektórych danych dotyczących funkcjonowania mławskich 
organizacji pozarządowych. 
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Więcej danych na stronie www.mlawa.pl w zakładce społeczeństwo, organizacje 
pozarządowe.  

http://www.mlawa.pl/
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2. Promocja akcji społecznościowej – przekaż 1% podatku od osób fizycznych na 
mławską organizację  

Polacy coraz chętniej przekazują 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku 
publicznego. W 2012 roku zdecydowało się na pomoc organizacjom  już 11 milionów 
podatników. Ponad połowa -  57% uprawnionych tego nie robi. Kwota przekazana 
organizacjom pożytku publicznego z rozliczenia podatku dochodowego za 2011 rok była o 53 
mln większa niż w roku poprzednim. Wzrosła też liczba podatników, którzy w zeznaniach za 
2011 rok złożyli wnioski o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego – 
w sumie było ich ponad 11 mln, a więc o około  1 mln więcej niż w rok wcześniej. Mechanizm 
1% zamiast rozwijać i wzmacniać wszystkie organizacje o statucie pożytku publicznego, 
buduje przede wszystkim pozycję kilkudziesięciu największych i najbardziej znanych 
medialnie fundacji i stowarzyszeń.  

Na terenie Miasta Mława mamy również Organizacje Pożytku Publicznego (status 
OPP). W ramach akcji informacyjnej ukazywały się wiadomości na stronie internetowej 
miasta, przygotowano materiały dla mediów, plansza informacyjna w TV Mława, e-mailig 
celowy,  promocja  akcji w lokalnych mediach. Akcja trwała do 30 kwietnia 2012 r. 
Poniżej przedstawiamy zestawienie organizacji oraz kwot jakie udało im się zebrać w 2012 
roku, za 2011 rok podatkowy.   
- liczba porządkowa (miejsce w zestawieniu), numer KRS, nazwa organizacji pożytku 
publicznego oraz przekazana przez podatników kwota w zł: 
1563. 0000191060 HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W MŁAWIE - 21.470,70 zł 
2026. 0000207398 STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA MARIACKA" - 14.401,40 zł 
2126. 0000132887 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIEŁ MIŁOSIERDZIA  
I EWANGELIZACJI "SERCE ZA SERCE"  - 13.367,10 zł 
2625. 0000233382 KLUB SPORTOWY "ZAWKRZE MŁAWA" - 9.534,00 zł 
3402. 0000153378 ZWIĄZEK TWÓRCÓW ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ - 5.843,80 zł 
4404. 0000046071 TOWARZYSTWO SPORTOWE RELAKS W MŁAWIE - 3.192,00 zł 
4831. 0000212842 KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO "KALIBER" W MŁAWIE - 2.448,70 zł. 
Dane zebrane zostały opracowane na podstawie danych opublikowanych przez Ministerstwo 
Finansów. Źródło: 
http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/statystyki/2011/informacja_1procent_za_2011.pdf  
W zestawieniu nie ma organizacji, które mają swoje oddziały w Mławie, a środki wpływały na 
konto główne organizacji i dopiero potem były dystrybuowane do oddziałów  
w poszczególnych miastach.  
 

3. Przekazywanie organizacjom informacji o możliwościach finansowania działalności 
ze źródeł  zewnętrznych 

Przekazywano bieżące informacje dotyczące otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez – 
Zarząd Województwa Mazowieckiego, Wojewodę Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty, branżowe Ministerstwa. W ramach kontaktu wysyłano listy pocztą tradycyjną,  
e-mailing celowy, w trakcie indywidualnych indywidualne spotkań. Chętnym organizacjom 
pomagano w wypełnianiu wniosków aplikacyjnych, przygotowano listy rekomendacyjne.  
 

4. NEWSLETTER dla mławskich organizacji pozarządowych  
Począwszy od 23 października 2012 roku rozpoczęto przygotowywanie oraz rozsyłanie  
w formie e-mailingu kierunkowego, Newslettera do mławskich organizacji. Wiadomości 

http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/statystyki/2011/informacja_1procent_za_2011.pdf
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dotyczące III sektora przygotowywane są raz 
w tygodniu, we wtorek rozsyłane do 
istniejących w bazie e-mail 62 odbiorców. 
Publikacja skalda się z trzech części:  

1. wiadomości lokalne – dotyczą 
bieżących informacji  samorządowych 
skierowanych do organizacji, inicjatyw 
podejmowanych przez stowarzyszenia, 

zaproszenia, lokalne kampanie; 
2. wiadomości ze świata – zmiany legislacyjne dotyczące III sektora, porady prawne, 

księgowe, organizacyjne, zaproszenia na szkolenia, dyżury ekspertów etc 
3. skąd ściągnąć kasę – bieżąca informacja na temat ogłoszonych konkursów, 

możliwości finansowania swojej działalności, podejmowanych inicjatyw ze środków 
zewnętrznych.  

 
5. Szkolenia zewnętrzne podnoszące kompetencje 

 Mazowieckie Forum Pełnomocników, Warszawa organizowane przez Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki, maj 2012, współpraca pomiędzy osobami opowiedzianymi za 
kontakt z organizacjami pozarządowymi na terenie  województwa mazowieckiego; 

 Szkolenie „Z ekonomią na Ty - zdobycie nowej wiedzy i kwalifikacji przez 
pracowników administracji publicznej”, Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, czerwiec 
2012 r.; 

 Warsztaty w ramach projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi  
i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego”, Związek Miast Polskich, Warsztaty 
Zarządzania Strategicznego, wrzesień  2012 r. – przygotowanie „Mapy aktywności 
organizacji pozarządowych” na podstawie zgromadzonych ankiet;  

 Wizyta studyjna dla powstających Lokalnych Cent Organizacji Pozarządowych, 
Stowarzyszenie Boris, październik 2012 r.– wizyta w Centrum Wspierania Organizacji 
Pozarządowych  w Ostródzie oraz lokalnym COP w Iławie; 

 Szkolenie „Pozaprojektowe źródła finansowania dla organizacji pozarządowych, 
Stowarzyszenie Boris, Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Ekonomii Społecznej na 
Mazowszu, listopad 2012 r.; 

 Akademia Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych, Fundacja Inicjatyw 
Społeczno  - Ekonomicznych, grudzień 2012 r.  – marzec 2013 r.  

 
6. Organizacja szkoleń dla mławskich organizacji pozarządowych  
1. W 2012 roku Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

podjął współpracę z warszawskim stowarzyszeniem BORIS, które to odpowiadając na 
rosnącą potrzebę wzmacniania organizacji pozarządowych na Mazowszu w ramach 
realizowanego projektu dofinansowanego ze środków POKL, rozpoczęło współpracę  
z kilkoma mazowieckimi miastami, powiatami, w tym i mławskim. 

W ramach porozumienia w Mławie odbyły się następujące szkolenia i spotkania:  

 spotkanie dotyczące wspierania sektora pozarządowego z terenu powiatu 
mławskiego, 19 września 2012 roku,  

 szkolenie „Procedury w zarządzaniu organizacją - czyli administracja, kontrole, 
zobowiązania względem przepisów prawa”,  27 października 2012 r, 

 Szkolenie „Pozyskiwanie środków metodą projektów”, 24 listopada 2012 r. 
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W każdym szkoleniu uczestniczyło około 12 – 16 przedstawicieli  mławskich organizacji.  
Pozostałe szkolenia: 

2. Bezpłatne seminarium „Cyfrowa przyszłość - perspektywy i wyzwania dla samorządu, 
firm i obywateli", prezentujące  wyniki projektu badawczego dofinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Trendy rozwojowe i zmiany gospodarcze w 
regionie",  Firma MGG Conferences, czerwiec 2012 r.  

 
3. Seminarium „Ekonomia społeczna dziś i jutro”, Stowarzyszenie Boris, Stowarzyszenie 

Rozwoju Przedsiębiorstwa i Partnerstwa Lokalnego Euro-Inicjatywa, listopad 2012 r.  
 

7. Bieżąca aktualizacja strony internetowej, zakładka organizacje pozarządowe 
W Mławskim Serwisie Internetowym dostępne są informacje dotyczące i poświęcone 
mławskim organizacjom  pozarządowym. Poszczególne podzakładki zawierają następujące 
treści:  

 Z życia NGO – bieżące informacje urzędowe i pochodzące od stowarzyszeń 
(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 13 stowarzyszeń z terenu naszego 
miasta; 

 Baza mławskich organizacji – podstawowe dane teleadresowe organizacji 
działających na terenie Miasta Mława, dane kontaktowe  oraz opis profilu 
działalności; linki do urzędowych rejestrów organizacji - rejestr Starostwa, 
Krajowy Rejestr Sądowy;  

 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 Miasta  Mława; 

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

 
8. Użyczenie miejsca na serwerze na założenie strony www, bądź konta e-mail dla 

organizacji pozarządowych działających na terenie Mławy 
W ramach możliwości podyktowanych wielkością serwera, organizacjom udostępniane jest 
miejsce na stronę internetową czy konto e-mail w domenie mlawa.pl. Takie udogodnienie 
kierowane jest do organizacji pozarządowych non-profit działających na terenie naszego 
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miasta, z nastawieniem na zewnętrzną promocję miasta. Strony podpisują umowę użyczenia, 
w której zawarte są dane podmiotów, opis przedmiotu użyczenia oraz zobowiązania. 
 

9. Udostępnianie lokali pod działalność  organizacji pozarządowych funkcjonujących 
na terenie Mławy 

W ramach współpracy, zwłaszcza z organizacjami kombatanckimi pięciu organizacjom 
udostępniane są lokale użytkowe przy ul. Warszawskiej 23. Są to: Związek Kombatantów 
Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Polski Związek Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Zarząd Rejonowy z\s w Mławie, Stowarzyszenie Kombatantów AK im. Józefa 
Piłsudskiego, Polski Związek Niewidomych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.  
 

10.  Wspólne inicjatywy, porozumienia i umowy partnerskie 
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi samorząd Miasta Mława podjął 

wiele inicjatyw do wspólnej realizacji, był także otwarty na sugestie propozycje współpracy  
z organizacjami. Przykładowe realizacje wspólnych inicjatyw: 

 Gala Sportu, Plebiscyt na Sportowca, Trenera, Drużynę Roku – organizacje o profilu 
sportowym  

 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej  - stowarzyszenia o charakterze katolickim, mławskie 
parafie  

 Dzień Dawcy Szpiku  - Fundacja DKMS Polska  

 Rekiny Footbolu  - Związek Harcerstwa Polskiego 

 Cała Mława Biega -  organizacje o profilu sportowym  

 Święto Pułku  - Grupa Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułk Piechoty im. Lwa Sapiehy 

 Dzień Seniora – kluby seniora  

 Dni Honorowego Kriodawstawa  - Polski Czerwony Krzyż.  
 

W 2012 roku zrealizowany został projekt „Świecę przykładem – jestem świadomie 
bezpieczny – program dla dzieci i młodzieży  z mławskich szkół podstawowych  
i gimnazjalnych” zrealizowany przez Miasto Mława w ramach  akcji „Bezpieczna i przyjazna 
szkoła” w obszarze bezpieczeństwo  w szkole, przy  Ministerstwie Edukacji Narodowej.  
W ramach projektu miedzy innymi przeprowadzono pięć  konkursów  dla dzieci i młodzieży 
szkól podstawowych: plastyczny, teatralny, wiedzy, sprawnościowy, pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Zwycięskiej szkole została przekazana nagroda główna – mobilne 
miasteczko ruchu drogowego. Konkurs pomocy przedmedycznej  zrealizowano przy 
współudziale Polskiego Czerwonego Krzyża.  
 

W 2012 roku podpisano dwie umowy na realizację zadań promocyjnych  
z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy: 

 „Promocja Miasta Mława poprzez wykonanie płyty, z muzyką Tekli Bądarzewskiej, 
urodzonej w Mławie, nagranej przez multiinstrumentalistę dr Marię Pomianowską 
oraz jej  kolportaż oraz promocję”. 

 Promocja Miasta Mława poprzez wydanie publikacji książkowej pt „Tekla  
z Bądarzewskich Baranowska autorka nieśmiertelnej La Prere d’une vierge” oraz jej  
kolportaż oraz promocja na spotkaniach autorskich w Warszawie, Otwocku, 
Tarnowskich Górach, Krakowie, Szczecinie oraz w dniu 10 listopada 2012r. w Mławie. 
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W 2012 roku złożono wnioski oraz sprawozdania z realizacji następujących wydarzeń, 
inicjatyw pod Patronatem Burmistrza Miasta Mława, na mocy procedury zawartej  
w Zarządzeniu  nr 157/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 13 października 2011 r. 
w sprawie przyznawania patronatu Burmistrza Miasta Mława nad wydarzeniami i imprezami  
o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym i obywatelskim, których 
celem jest promowanie Miasta Mława: 

 Turniej piłki nożnej halowej MŁAWIANKA CUP U-10, organizator – Miejski Klub 
Sportowy Mławianka Mława 

 Ogólnopolski Turniej Piłki Halowej Mławianka CUP U-13 1999-2000, organizator – 
Miejski Klub Sportowy Mławianka Mława 

 III Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej Rekiny Futbolu 
2012 w Mławie, organizator - Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Mława 

 Dzień Dawcy Szpiku w Mławie, 10 marca 2012 roku, organizator – Fundacja DKMS 
Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska w Warszawie 

 X Mława Open - Grand Prix Polski, 13-14 października 2012 r., organizator - Mławskie 
Centrum Tańca  

 Cyfrowa Przyszłość, Perspektywy i wyzwania dla samorządu, firm i obywateli, 
seminarium, 15 czerwca 2012 r., organizator - MGG Conferencess Sp. z o.o. 

 Mławskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, 14 - 18 maja 2012 r., organizator - 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

 Kampania społeczna "Po ludzku o psich sprawach", maj - wrzesień 2012 r., 
organizator - Stowarzyszenie Forum Aktywnych Kobiet 

 Konkurs na logo "Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie w Mławie", organizator - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

 V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej Muława 2012, 15 lipca 2012 r. w trakcie Dni 
Mławy, organizator - Miejski Dom Kultury w Mławie 

 "Bezcenne wartości  - wiedza, doświadczenie. Senior - przewodnikiem i wzorem dla 
młodych pokoleń", od lipca do grudnia 2012 r. - Stowarzyszenie Wspierania 
Społeczności Lokalnych "Bądźmy razem" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Mławie 

 VI Regionalny Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Mława 2012, 19 listopada 
2012 r. - Miejski Dom Kultury 

 XI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodzieżowej "Rockowania 2012", 1 grudnia 2012 r. 
- Miejski Dom Kultury 

 Wydanie książki "W kręgu otwartych serc" - Zarząd Powiatowego Oddziału Związku 
Nauczycielstwa Polskiego w Mławie 

 Zawody pływackie o Puchar Prezesa Klubu Płetwal Mława, 9-10 listopada 2012 r., 
organizator - Klub Pływacki Płetwal Mława 

 
11. Współpraca miejskich jednostek organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi  

 
1. Współpraca Miejskiego Domu Kultury organizacjami pozarządowymi w 2012 roku: 

Organizacje pozarządowe: 
a. Siedziba Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej 
b. Siedziba Stowarzyszenia  Klub Seniora „Pogodny uśmiech” 
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c. Akcja letnia „Wyciągamy dzieci z bramy” organizowana  przez MDK przy współpracy 
Stowarzyszenia Klub Seniora „Pogodny uśmiech” oraz Stowarzyszenia „Bądźmy razem”  
i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
d. Wystawa- przegląd twórczości Marii Barbary Artowicz –  Związek Twórców Ziemi 
Zawkrzeńskiej 
e. Wystawa fotograficzna pt. „Męskość” - Stowarzyszenie Otwartych Serc 
f. Wieczór autorski Wojciecha Wencla i Artura Nowaczewskiego w ramach  
IX Mazowieckiego Konkursu Literackiego „Zaufaj słowu” - Związek Twórców Ziemi 
Zawkrzeńskiej 
g. Wernisaż i spotkanie z poezją Marii Barbary Artowicz – Związek Twórców Ziemi 
Zawkrzeńskiej 
h. Warsztaty poetyckie w ramach IX Mazowieckiego Konkursu Literackiego „Zaufaj 
słowu”- Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej 
i. „V Noc Poetów”- prezentacja utworów mławskich poetów ze zbiorku poezji 
„Umajona Mława” - Związek Twórów Ziemi Zawkrzeńskiej 
j. „Noc poetów” - Estrada w Parku Miejskim – Stowarzyszenie Otwartych Serc 
Kościoły i związki wyznaniowe: 
a. Koncert „Bukiet Pieśni” - Zespół  Seniorów „Cantare” w ramach Jubileuszu 100-lecia 
istnienia Parafii św. Jana Kantego w Mławie- Parafia św. Jana Kantego 
b. Koncert Antoniny Krzysztoń podczas Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej – Dziekan 
Dekanatu Mławskiego. 
c. Koncert Mławskiej Orkiestry Dętej w ramach Jubileuszu 100-lecia istnienia Parafii  
św. Jana Kantego – Parafia św. Jana Kantego. 
d. Koncerty Filharmonii Narodowej w Parafii św. Jana Kantego – Miejski Dom Kultury. 
e. Odpust w Parafii św. Jana Kantego -prezentacje sekcji MDK – Parafia św. Jana 
Kantego. 
Osoby indywidualne: 
a. Wystawa pt. „Mongolia oczami miłośnika ptaków” - Janusz Dębski 
b) „Kościoły i kaplice północnego Mazowsza”- wystawa fotograficzna dokumentalna 
Janusza Dębskiego w ramach X Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. 
 

2. Współpraca Miejskiej Biblioteki Publicznej z organizacjami pozarządowymi w 2012 
roku:  

a) Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” – 
podsumowanie ferii zimowych ph. „Talenty Czwórki” , „Moja pierwsza własnoręcznie 
wykonana, artystyczna kanapka” – impreza zorganizowana przez Filię nr 1, Ognisko 
integracyjne „Połączyć dwa światy” – zabawy z książką, „Święty Mikołaj prezenty przynosi” – 
spotkanie choinkowe. W paczkach znajdowały się m.in. pluszaki zebrane podczas akcji 
przeprowadzonej przez Filię nr 1 MBP ph. „Podaruj pluszowego misia” 
b) Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła w Mławie  - prelekcja 
na temat Bolesława Prusa – patrona biblioteki, (wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania 
Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”) -  „Bezcenne wartości – wiedza, doświadczenie – 
senior przewodnikiem i wzorem dla młodych pokoleń” – w ramach realizacji programu 
odbywały się spotkania w bibliotece ph. „Swawola i wstrzemięźliwość – Fraszki, Bajki 
Kochanowskiego”, „Z lat młodości do miłości”, „Bajki naszego dzieciństwa dla wnuków” 
c) Mławskie Forum Aktywnych Kobiet – „Piknik z czworonogiem” – przygotowanie 
części poetyckiej  
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d) Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej – spotkanie autorskie z Joanną Rodowicz, 
Wieczór literatury amerykańskiej, przygotowanie licznych wystaw przez Janusza Dębskiego  
w holu MBP (Najpiękniejsze mławianki 2011 r., Wiersze miłosne członków Związku Twórców 
Ziemi Zawkrzeńskiej, Wystawa fotograficzna Michała Kaszubskiego pt. „Ptasie klimaty”, 
Wystawa „Ptaki w filatelistyce” ze zbiorów Janusza Dębskiego, EURO 2012 ph. „Piłka nożna w 
filatelistyce” ze zbiorów Janusza Dębskiego, Wystawa fotograficzna Beaty Sobieraj  
ph. „Nieba nad Żurominem”, Wystawa fotograficzna Estery Moniki Sobieraj ph. „Vanitas –  
o przemijaniu rzeczy”, „Barwy jesieni” w fotografii Janusza Dębskiego i Dariusza 
Tadrzyńskiego, Wystawa fotograficzno – dokumentalna Janusza Dębskiego ph. „Cmentarze 
powiatu mławskiego”, „Malarstwo w filatelistyce” ze zbiorów Janusza Dębskiego) 
e) Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów, Grupa Zalewski Patrol w Mławie – 
VIII Kampania Białych Serc ph. „Nie skazuj na zapomnienie”   
f) Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koło w Mławie – konkurs przyrodniczy 
ph. „Las w obiektywie” 
 

3. Współpraca Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w organizacjami pozarządowymi w 2012 
roku:  

a) Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mławie – projekt  finansowany ze 
środków powiatu mławskiego polegający na poszukiwaniu pól bitewnych z okresu powstania 
styczniowego na terenie powiatu mławskiego; do projektu wydano informator-składankę. 
Współpraca ma charakter ciągły od 1975 roku, czego przykładem są wspólne wydawnictwa, 
np.: „Mławska Kronika Archeologiczno-Numizmatyczna”, a także organizowanie pokazów 
kolekcjonerskich podczas Dni Mławy. 
b) Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej – wieloletnia współpraca polegająca na 
organizowaniu konkursów, cyklu prelekcji i wykładów o regionalizmie dla uczniów mławskich 
szkół średnich. Udziału w kweście na rzecz odnowy zniszczonych nagrobków na cmentarzach 
Mławy. 
c) Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” – współpraca od 2008 roku. 
Współorganizowanie spotkań w Sali Papieskiej o tematyce związanej z nauką i osobą papieża 
Jana Pawła II, współorganizowanie Miejskiego Dnia Papieskiego-16 października. 
d) Związek Twórców Ziemi Zakrzeńskiej – współorganizowanie wystawy „Malarstwo 
polskie i obce w hafcie krzyżykowym”, wydanie katalogu do wystawy. Ponadto 
organizowania co trzy lata Przeglądu Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej. 
 

4. Współpraca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z organizacjami pozarządowymi 
w 2012 roku: 

a. Miejski Klub Sportowy Mławianka Mława - wspólna organizacja Turnieju Piłki 
Nożnej Mławianka Cup dla dzieci z roczników 1997, 1999, 2001, 2002). Klub Sportowy 
Mławianka Mława korzysta z obiektów MOSiR 
b. Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Tempo Mława  - wspólna organizacja 
Maratonu Rowerowego o Złoty Pierścień Mławy, Otwarte Mistrzostwa Mławy w Siłowaniu 
na Rękę, rajdy rowerowe dla dzieci z mławskich szkół, Amatorska Liga Futsalu 
c. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  - wspólna organizacja zawodów na szczeblu 
Powiatu, oraz Rejonu, udostępnianie obiektów sportowych, obsługa sędziowska oraz 
techniczna 
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d. Klub Sportowy Płetwal Mława  - wspólna organizacja zawodów pływackich: Liga 
Pływacka Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, Grand Prix w pływaniu 
o Puchar Prezesa Płetwal Mława, korzystanie z krytej pływalni 
e. Klub Sportowy „Zawkrze” Mława - wspólna organizacja Ogólnopolskiego Turnieju 
Piłki Koszykowej, biegu ulicznego „Cała Mława Biega” oraz  Turniej Piłki Koszykowej 
„STREETBALL Mława 2012” 
f. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - wspólna organizacja Olimpiady Lekkoatletycznej 
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną) 
g. Kurier Mławski - wspólna organizacja festynu rowerowego dla dzieci „Rowerem  
z Kurierem” 
h. Parafia im. Św. Jana Kantego w Mławie - wspólna organizacja rajdu rowerowego do 
Białut dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych 
i. MHS Mława - wspólna organizacja wyścigów rowerowych dla dzieci, młodzieży oraz 
dorosłych „Family Cup”, oraz bieg uliczny „Cała Mława Biega 
 
 
 
sporządziła: Agnieszka Puzio Dębska 
Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  


