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I. WSTĘP 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (dalej jako ustawa) jednostka samorządu terytorialnego prowadzi 
współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy (dalej jako organizacje pozarządowe). Współpraca ta dotyczy sfery zadań publicznych 
wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami własnymi danej 
administracji publicznej. 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy Burmistrz Miasta Mława, nie później niż do  
30 kwietnia każdego roku, zobowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu 
sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni. Niniejsze sprawozdanie jest 
dokumentem podsumowującym kolejny rok współpracy miasta z organizacjami. 
Opracowane zostało na podstawie danych zebranych przez Pełnomocnika Burmistrza Miasta 
ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przez właściwe merytorycznie komórki 
oraz jednostki organizacyjne współpracujące z organizacjami pozarządowymi. 

Podstawowym założeniem realizacji Programu jest doskonalenie jakości współpracy 
oraz sposobu realizacji zadań, które to dokonywać ma się poprzez poszerzanie zakresu, 
wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywanie, ustanawianie oraz 
przestrzeganie standardów. Standardy te, to prowadzenie współpracy w oparciu o zasady 
pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz 
jawności. Są one podstawą i warunkiem zadowalającej obie strony współpracy. 

Realizacja zapisów programu współpracy na terenie Mławy bądź na rzecz 
mieszkańców naszego miasta realizowana jest przez kilkadziesiąt organizacji działających na 
terenie naszego miasta. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w bazie figurowało 46 organizacji 
pozarządowych 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. Baza 
dostępna pod adresem - http://www.mlawa.pl/baza-mlawskich-organizacji/baza-mlawskich-
organizacji-pozarzadowych.html.  

 
II. CELE WSPÓŁPRACY  
Celem współpracy Miasta Mława z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego jest realizacja zadań Miasta określonych w ustawach, podwyższanie 
efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta Mława, tworzenie systemowych 
rozwiązań ważnych problemów społecznych, określanie potrzeb społecznych i sposobu ich 
zaspokajania. 

Powyższy cel, zgodnie z  podjętą Uchwałą Nr XXIII/236/2012 Rady Miasta Mława  
z dnia 27 listopada 2012 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 2013  był  
realizowany między innymi poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi w sferze  
pozafinansowej oraz finansowej, poprzez 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.  

http://www.mlawa.pl/baza-mlawskich-organizacji/baza-mlawskich-organizacji-pozarzadowych.html
http://www.mlawa.pl/baza-mlawskich-organizacji/baza-mlawskich-organizacji-pozarzadowych.html
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III. TWORZENIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2013 ROK 
Harmonogram prac nad przygotowaniem 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 2013 rok  
wprowadzony został na mocy Zarządzenia Nr 104/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia  
31 lipca  2012 r. i przedstawiał się następująco:  

1.  Ogłoszenie  konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2013.  

• Czas rozpoczęcia: 1 sierpnia 2012 r.  
• Czas zakończenia: 15 września 2012 r.  
Zasięg konsultacji: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty  

prowadzące działalność pożytku publicznego  
Forma konsultacji:  
a) Wersja  papierowa dostępna w wydziale promocji  
b) Wersja  elektroniczna dostępna na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl   
Przekazywanie ankiet:  
a) drogą elektroniczną na adres: agnieszka.debska@mlawa.pl 
b) drogą korespondencyjną na adres wydziału  promocji,  
c) bezpośrednio do kancelarii: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, bądź do wydziału. 
Minimalna ilość osób dla ważności konsultacji: 20 przedstawicieli 
2. Merytoryczne wydziały Urzędu Miasta Mława i jednostki organizacyjne Miasta Mława 

swoje  uwag i sugestie mogą przekazywać w formie jak wyżej – do 15 września 2012 r.  
3. Wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi do Burmistrza Miasta Mława poprzez kolegium Burmistrza o określenie założeń 
współpracy finansowej oraz pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi  na 2013 rok –  
do 15 września 2012 r.  

4. Rozpatrzenie złożonych opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe oraz 
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie oraz przez właściwe merytorycznie wydziały i jednostki organizacyjne – 
do 30 września 2012 r.  

5.  Przekazanie organizacjom pozarządowym oraz merytorycznym wydziałom  
i jednostkom organizacyjnym składającym propozycje do projektu Programu współpracy informacji 
na temat sposobu rozpatrzenia ich propozycji – do 10 października  2012 r.  

6. Opracowanie projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 oraz priorytetowych zadań 
publicznych z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych podczas konsultacji – do 15 października  
2012 r. 

7. Przedstawienie  Burmistrzowi Miasta Mława projektu  programu współpracy na 2013 
rok  w formie informacji – do 31 października  2012 r. 

8. Przedłożenie Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 oraz priorytetowych zadań publicznych na 
posiedzenie Sesji Rady Miasta Mława  – do 30 listopada 2012 r. 

 
Już od pierwszego programu współpracy, który był przygotowywany w 2004 roku, 

projekty programów współpracy tworzone są przy udziale stołecznego środowiska 
pozarządowego, pomimo że do 2010 roku nie było żadnego formalnego wymogu, aby 
włączać w ten proces organizacje pozarządowe. 

http://www.mlawa.pl/
mailto:agnieszka.debska@mlawa.pl
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Corocznie uchwalany Program Współpracy Miasta Mława z Organizacjami 
Pozarządowymi, którego celem głównym jest zintensyfikowanie współpracy samorządu  
z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie miasta Mławy, konsultowany 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 2013 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 104/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 lipca  2012 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 2013  

 Zarządzenie Nr 135/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 8 października 2012 
r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu 
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 2013  

Projekt Programu Współpracy Miasta Mławy z organizacjami, podlegający  konsultacjom, 
tabela propozycji do Programu współpracy na 2013 rok w formie ankiety oraz propozycje 
zmian w Programie współpracy w formie formularza w formie ankiety zostały umieszczone  
w następujących miejscach: 
- informacja na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Mława, 
- w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta: 
- w Mławskim Serwisie Informacyjnym, stronie internetowej Urzędu Miasta Mława,  
Dodatkowo organizacjom pozarządowym zostały wysłane: 
- listy informacyjne pocztą tradycyjną  
- informacja e-mailowa 
- plansza promocyjna zamieszczona na kanale planszowym Telewizji  Mława dostępnej dla 
odbiorców telewizja kablowej na ternie Mławy. 

Organizacje pozarządowe zostały zaproszone do zgłaszania propozycji do 
wymienionych dokumentów  w następujący sposób:  osobiście, w  Urzędzie Miasta Mława, - 
poprzez korespondencję tradycyjną, oraz drogą e-mailową na adres: 
agnieszka.debska@mlawa.pl do dnia 15 września 2012  roku (I etap), do dnia 22 października  
2012  roku (II etap).  

W przewidzianym na konsultacje czasie w I etapie konsultacji wpłynęły od organizacji 
następujące ankiety: 

- Formularz propozycji w formie konkretnych zmian w zapisie składanych do projektu 
Programu współpracy na 2013 rok stanowiący  załącznik nr 2 do Zarządzenia – 6 sztuk 

- Propozycje do Programu współpracy na 2013 rok w formie ankiety stanowiący  
załącznik nr 3 do Zarządzenia – 19 sztuk  

W wyżej wymienionych dokumentach nie zamieszczono żadnych istotnych  zmian 
dotyczące Programu Współpracy na 2013 rok. W ankietach potwierdzano wolę współpracy 
zarówno pozafinansową jak i finansowa w obszarach dotyczących zadań własnych miasta 
wynikających z zapisów ustawy o samorządzie gminnym.  

mailto:agnieszka.debska@mlawa.pl
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W II etapie konsultacji w przewidzianym czasie nie wpłynęły żadne uwagi od 
przedstawicieli  organizacji pozarządowych uprawnionych podmiotów. 

Konsekwencją zebranych ankiet oraz samych konsultacji było przygotowanie  
i przyjęcie Uchwały Nr XXIII/236/2012 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2012 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 2013.  

 
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 
-  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  
 
Jedną z form współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku, 

była współpraca finansowa. Polegała ona na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji 
zadań publicznych należących do Miasta Mława w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 
ustawy. Takie zlecanie mogło mieć charakter wsparcia, czyli dofinansowania realizacji 
zadania, lub powierzenia, czyli finansowania realizacji zadania.  
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Wydatkowana kwota dotacji w ramach wszystkich konkursów jest niższa niż w poprzednich 
latach, co przedstawione zostało na wykresie 1. Związane jest to ze zmniejszonym budżetem 
Miasta Mława na 2013 rok w porównaniu z latami ubiegłymi na realizację otwartych 
konkursów ofert. W planach na 2014 roku nastąpiło zwiększenie budżetu na współpracę   
z organizacjami pozarządowymi, co także ilustruje wykres poniżej.  
 
Wykres 1. Kwoty dotacji udzielonych w złotych w latach 2004–2013  i plan na 2014 rok 

 
W ramach współpracy finansowej przygotowano oraz ogłoszono 7 otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Opracowano regulaminy konkursów, 
zarządzenia o ogłoszeniu konkursów, przekazano organizacjom informacje o konkursach 
(strona internetowa, w Biuletyn Informacji Publicznej, tablica ogłoszeń, korespondencja 
tradycyjna, e-mailing celowy, Newsletter, informacje 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.  

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 – 210 000 zł (Zarządzenie Nr 152/2012 
Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu w 2013 r.) 

2. Otwarty  konkurs ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta 
Mława w 2012 roku, zaplanowana kwota – 60 000 zł (Zarządzenie Nr 153/2012 
Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu  na terenie Miasta Mława  
w 2013 roku) 
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3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności 
kulturalnej, zaplanowana kwota – 20 000 zł (Zarządzenie Nr 24/2013 Burmistrza 
Miasta Mława z dnia 6 marca  2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury w 2013 r.) 

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 – 5 000 zł 
(Zarządzenie  Nr 26/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 6 marca 2013 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 konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomoc najuboższym, 
zaplanowana kwota – 5 000 zł (Zarządzenie  Nr 25/2013 Burmistrza Miasta Mława  
z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie 
pomocy społecznej - pomocy najuboższym  w 2013 r.) 

6. Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie 
specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich 
rodzin, zaplanowana kwota - 4 000 zł (Zarządzenie  Nr 34/2013 Burmistrza Miasta 
Mława z dnia 19 marca  2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  
w zakresie specjalistycznej  pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz 
członków ich rodzin w 2013.) 

7. Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji  imprez 
w okresie letnich 2013 r. na Estradzie w Parku Miejskim, zaplanowana kwota – 
3 000 zł (Zarządzenie Nr 62/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 27 maja  2013 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie organizacji  imprez na Estradzie w Parku Miejskim w okresie letnim 2013 r) 

 
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.).  

Łącznie złożono 50 wniosków w ramach 7 ogłoszonych konkursów. Organizacje  
złożyły następujące wnioski w konkursach na kwoty: 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 16 wniosków na kwotę 376 011 zł 

2. Otwarty  konkurs ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta 
Mława – 6 wniosków na kwotę 145 430 zł 

3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności 
kulturalnej – 19 wniosków na kwotę 71 682 zł 

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 –  
4 wnioski na kwotę 10 490 zł 

5. Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomoc najuboższym –  
2 wnioski na kwotę 8 000 zł 
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6. Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie 
specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich 
rodzin - 1 wniosek  na kwotę 4 000 zł 

7. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji  
imprez w okresie letnim na Estradzie w Parku Miejskim - 2 wnioski na kwotę 3 123  

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 2013 roku oraz przyjęcia składu komisji konkursowej 
do oceny merytorycznej ofert. 

Czterdzieści ofert zostało rozpatrzonych pozytywnie. Przygotowano i podpisano  
38 umów na realizację zadań publicznych współfinansowanych z budżetu Miasta Mława. 
Dwie organizuje po rozpatrzeniu wniosków, zdecydowały się na rezygnację z planowanych 
do realizacji zadań, ze względu na zbyt wysoki koszt po stronie wydatków własnych. 
Rozliczonych zostało 36 zadań. Dwie organizacje zrezygnowały z realizacji  zadań   
po podpisaniu umów, w trakcie realizacji. Popisano protokoły o rezygnacji z realizacji 
zadania.  Organizacje oprócz zwrotu dotacji uiściły karę umowną wynikającą z treści umowy  
w wysokości 5 % pobranej dotacji.  

 
Kwota przekazana i rozliczona przez organizacje pozarządowe w 2013 roku to  

302 299,13 zł (słownie: trzysta dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć  zł 13/100). 
 
Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych 

konkursów ofert w 2013 roku  i rozliczonych na podstawie złożonych sprawozdań: 

 

Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert   
na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 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 2013 roku 107 300 zł 107 300 zł 0,00 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 77 300 zł 77 300 zł 0,00 zł 

3 
Uczniowski Klub Judo 
"Siódemka" 

Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa 
rywalizacja na poziomie lokalnym, 
wojewódzkim, przygotowanie kadr 
sportowych i udział reprezenatcji w systemie 
zawodów ogólnopolskich dzieci i młodzieży 
w systemie całorocznym  6 200 zł 6 200 zł 0,00 zł 

4 
Klub Pływacki Płetwal 
Mława 

Wyjazdy na zawody rangi ogólnopolskiej i 
wojewódzkiej  9 800 zł 9 800 zł 0,00 zł 

5 

Chorągiew 
Mazowiecka Związku 
Harcerstwa Polskiego 
Komenda Hufca 
Mława 

IV Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej 
"Rekiny Futbolu 2013" 800 zł 800 zł 0,00 zł 
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Zestawienie wniosków w otwartym konkursie na sprzyjanie rozwojowi sportu w Mławie 

L.P. Nazwa organizacji  Nazwa zadania  
Kwota 
dotacji  

Rozliczona 
dotacja zwrot 

1 
Miejski Klub Sportowy 
"Mławianka" Mława 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe  
I drużyny MKS Mławianka Mława 30 500 zł 30 500 zł 0,00 zł 

2 
Klub Sportowy 
Zawkrze Mława 

Szkolenie młodzieży w sekcji piłki siatkowej 
mężczyzn, udział w rozgrywkach ligowych  
II liga Piłki Siatkowej PZPS oraz organizacja  
i udział w zgrupowaniu sportowym 
przygotowującym do rozgrywek ligowych  26 500 zł 26 500 zł 0,00 zł 

3 
Mławskie Centrum 
Tańca  

Zakup luster  oraz specjalistycznego obuwia 
sportowego dla zawodników 1 000 zł 1 000 zł 0,00 zł 

4 
Klub Strzelectwa 
Sportowego "Kaliber" 

Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber" 
otwarty dla społeczności lokalnej  1 000 zł 1 000 zł 0,00 zł 

5 
Mazowieckie 
Stowarzyszenie Aikido  

Sprzyjanie sportu na terenie Miasta Mława  
w 2013 roku 1 000 zł 1 000 zł 0,00 zł 

    SUMA 60 000 zł 60 000 zł 0,00 zł 

 
    

   Wykres 2. Zestawienie kosztów realizacji  otwartego  konkursu ofert na sport i sprzyjanie 
rozwojowi w latach 2011 – 2013 i plan na 2014 rok  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
Powiatowy Szkolny 
Związek Sportowy 

Udział w Finałach Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej 1 000 zł 1 000 zł 0,00 zł 

7 

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 
w systemie całorocznym  2 600 zł 2 600 zł 0,00 zł 

8 

Klub Sportowy 
"Mławskie Centrum 
Tańca" 

Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego  
"XI MŁAWA OPEN" 4 000 zł 4 000 zł 0,00 zł 

9 
Klub Strzelectwa 
Sportowego "Kaliber"  

Kontynuacja szkolenia i rywalizacja sportowa 
młodzieży w strzelectwie sportowym  1 000 zł 1 000 zł 0,00 zł 

    SUMA 210 000 zł 210 000 zł 0,00 zł 
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Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert w zakresie działań  
na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2013 roku 

L.P. Nazwa organizacji  Nazwa zadania  
Kwota 
dotacji  

Rozliczona 
dotacja zwrot 

1 

Parafia Św. Stanisława 
Biskupa Męczennika 
w Mławie 

Odpust w Parafii Św. Stanisława BM 26 maja 
2013 r. - koncert na scenie w Parku Miejskim  1 000 zł  1 000 zł  0,00 zł 

2 
Parafia Katolicka p.w. 
Świętej Rodziny  

Koncert z okazji odpustu w Parafii pw Świętej 
Rodziny 13 maja 2013 r.  1 000 zł  1 000 zł  0,00 zł 

3 

Stowarzyszenie 
Pontyfikat Jana Pawła 
II  

Organizacja Uroczystości Papieskich  
16 października 2013 r.   500 zł  500 zł  0,00 zł 

4 

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

Piknik Rodzinny "Wesoła Niedziela" - 
karaoke, zabawa taneczna 4 sierpnia 2013 r.  1 000 zł  1 000 zł  0,00 zł 

5 

Towarzystwo 
Miłośników 
Twórczości Tekli 
Bądarzewskiej  

Oprawa koncertu i uroczystego nadania 
imienia Tekli Bądarzewskiej estardzie w 
Zabytkowym Parku Miejskim 16 czerwca 
2013 r.  1 900 zł  1 899,13 zł  0,87 zł 

6 
Związek Twórców 
Ziemi Zawkrzeńskiej Noc Poetów 18 sierpnia 2013 r.  800 zł 800 zł 0,00 zł 

7 

Klub Sportowy 
Mławskie Centrum 
Tańca  

Taniec pod Gwiazdami  - taneczny piknik 
rodzinny 8 września 2013 r.  1 300 zł  1 300 zł  0,00 zł 

8 

Towarzystwo 
Miłośników 
Twórczości Tekli 
Bądarzewskiej  

Konkurs plastyczny im. Hanny Rudzkiej - 
Cybisowej  1 000 zł  1 000 zł  0,00 zł 

9 

Polski Klub 
Ekologiczny Okręg 
Mazowiecki Koło w 
Mławie 

IV Międzynarodowy Plener Malarski - 
Mazowsze Północne Pędzlem Malowane - 
Mława 2013 1 000 zł  1 000 zł  0,00 zł 

10 

Polski Czerwony Krzyż 
Oddział Rejonowy w 
Ciechanowie 

Organziacja Konferencji Honorowego 
Kriodawstwa  500 zł  500 zł  0,00 zł 

11 

Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi 
Mławskiej  

Organizacja i przeprowadzenie konkursu 
historycznego pt. "Bohaterowie Powstania 
Styczniowego" 500 zł  500 zł  0,00 zł 

12 

Fundacja Rozwoju 
Ziemi Żuromińskiej 
Ananke  Radio7 historycznie  2 000 zł  

rezygnacja z 
dotacji przed 
podpisaniem 

umowy    2 000 zł  

13 

Polski Klub 
Ekologiczny Okręg 
Mazowiecki Koło w 
Mławie 

Opracowanie i wydanie kalendarza na 2014 
rok pt. "Woda dla lasu, las dla wody" 1 000 zł  1 000 zł  0,00 zł 
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14 

Polskie Towarzystwo 
Numizmatyczne, 
Oddział w Mławie 

Wydanie "Mławskiej Kroniki Archeologiczno - 
Numizmatycznej" 1 000 zł  

 rezygnacja z 
dotacji przed 
podpisaniem 

umowy    1 000 zł  

15 

Towarzystwo 
Miłośników 
Twórczości Tekli 
Bądarzewskiej  

Katalog wystawy malarstwa Hanny Rudzkiej  
- Cybisowej z okazji uroczystych obchodów 
Roku Hanny Rudzkiej  - Cybisowej 1 500 zł  1 500 zł  0,00 zł 

16 

Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi 
Mławskiej  

Opracowanie i wydanie drukiem publikacji 
pt. "Najciekawsze zabytki Ziemi Mławskiej" 

1 400 zł 1 400 zł 
0,00 zł 

17 
Związek Twórców 
Ziemi Zawkrzeńskiej  

Tomik poezji mławsko - działdowski Zbliżenia 
3 

1 600 zł 1 600 zł 
0,00 zł 

18 
Związek Twórców 
Ziemi Zawkrzeńskiej  Cztery pory roku 

1 000 zł 

rezygnacja z 
dotacji 

(kara 
umowna 

5%) 
1 050,00 

zł 

    SUMA 20 000 zł 15 999,13 zł 
4 050,87 

zł 

      Zestawienie wniosków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie organizacji  imprez na Estradzie w Parku Miejskim w okresie letnim 2013 r. 

L.P. Nazwa organizacji  Nazwa zadania  
Kwota  
dotacji 

Rozliczona 
dotacja zwrot 

1 
Związek Twórców Ziemi 
Zawkrzeńskiej 

Koncert rockowy - 8 września 
2013 r.  2 100 zł 2 100 zł 0,00 zł 

2 
Związek Twórców Ziemi 
Zawkrzeńskiej 

Koncert poezji śpiewanej - 28 
lipca 2013 r. 900 zł 900 zł 0,00 zł 

    SUMA 3 000 zł 3 000 zł 0,00 zł 

      Wykres 3. Przekazane kwoty dotacji rozliczone w ramach trzech konkursów – upowszechnianie kultury 
fizycznej, sprzyjanie rozwojowi sportu oraz działalność kulturalna  w latach 2012, 2013 oraz plan  
na 2014 rok. 
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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  Kwota dotacji 
Rozliczona 

dotacja zwrot 

1 
Klub Pływacki Płetwal 
Mława Mławska Liga Pływacka  1 400 zł 1 400 zł 0,00 zł 

2 
Zwiazek Twórców Ziemi 
Zawkrzeńskiej  Ogólnopolski plener malarski  1 200 zł 1 200 zł 0,00 zł 

3 

Klub Sportowy 
Mławskie Centrum 
Tańca  IV Letni Festiwal Tańca  1 700 zł 1 700 zł 0,00 zł 

4 

Klub Sportowy 
Mławskie Centrum 
Tańca  

I Otwarte Warsztaty Tańca 
Współczesnego  700 zł 

rezygnacja z 
dotacji (kara 

umowna 5%) 
735,00 zł 

    SUMA 5 000 zł 4 300 zł 735,00 zł 

  

 
 

   Zestawienie wniosków w otwartym konkursie  ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie w zakresie pomocy społecznej, pomocy najuboższym w 2013 r. 

 

L.P. Nazwa organizacji  Nazwa zadania  Kwota 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 0,00 zł 

    SUMA 5 000 zł 5 000 zł 0,00 zł 

      Zestawienie wniosków w otwartym konkursie  ofert na realizację zadań publicznych  
w zakresie w zakresie specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych  

od alkoholu oraz członków ich rodzin w 2013 r. 

L.P. Nazwa organizacji  Nazwa zadania  Kwota dotacji  
Rozliczona 

dotacja zwrot 

1 

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

Aktywizacja osób korzystających 
z pomocy społecznej, 
przeciwdziałanie patologiom 
społecznym, zwłaszcza 
związanych z nadużywaniem 
alkoholu oraz ograniczeniem 
negatywnych skutków takich 
zachowań  poprzez 
pozamaterialne formy wsparcia 4 000 zł 4 000 zł 0,00 zł 

    SUMA 4 000 zł 4 000 zł 0,00 zł 

       



13 

Miasto Mława zleciło również organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych 
poprzez zakup usług od tych organizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)., na kwotę – 99 980 zł.  
W ramach zakupu usług ogłoszono przetarg na realizację VI Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą, 
który to wygrała Fundacja Polonia Militaris.  

 
Podsumowanie współpracy finansowej – analiza wskaźników  

Zgodnie z Programem współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi  
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013  
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 420 osób 
3. liczba podpisanych umów na realizację zadań publicznych – 38  
4. liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu  

o dotacje – 19 organizacji pozarządowych  
5. liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne 

w oparciu o dotacje – jedna organizacja -  Fundacja Rozwoju Ziemi Żuromińskiej Ananke  
6. liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w kwotach określonych  

w niżej wymienionych przedziałach : 
6.1   do 500 zł – 3 organizacje pozarządowe 
6.2 powyżej 500 zł do 1.000 zł – 15 organizacji pozarządowych 
6.3 powyżej 1.000 do 2.000 zł – 9 organizacji pozarządowych  
6.4 powyżej 2.000 do 10.000 zł – 7 organizacji pozarządowych  
6.5  powyżej 10.000 zł – 4  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 – 775 076  zł (słownie: siedemset 
siedemdziesiąt pięć siedemdziesiąt sześć zł)  

 
 

VI. DZIAŁANIA W RAMACH WSPÓŁPRACY POZAFINANSOWEJ 
1. Aktualizacja danych dotyczących mławskich organizacji pozarządowych 
Na mocy Zarządzenia Nr 56/2013 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia, 

aktualizowania oraz wykorzystania bazy danych o organizacjach  pozarządowych pod nazwą 
„Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mława” 
corocznie aktualizowana jest baza o mławskich organizacjach funkcjonujących w Mławie. 
Baza stanowi zestaw informacji o działających, współpracujących lub zainteresowanych 
współpracą w dowolnej formie z Miastem Mława organizacjach pozarządowych. Mapę 
aktywności prowadzi Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami 
pozarządowymi prowadzona jest na podstawie danych dostarczonych przez poszczególne 
organizacje. Baza jest jawna i prezentowana jest na stronie internetowej Miasta Mława. 
 

2. Promocja akcji społecznościowej – przekaż 1% podatku od osób fizycznych na 
mławską organizację 

Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2012 r. na rzecz 
organizacji pożytku publicznego dokonują tak jak w roku ubiegłym naczelnicy urzędów 
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skarbowych zgodnie z wnioskami podatników. Wg stanu na dzień 13 września 2013 r. łączna 
kwota 1% należnego podatku przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego  
z rozliczenia za 2012 r. wyniosła 480,0 mln zł i stanowiła 0,72% należnego podatku 
dochodowego. W Mławie na rzecz mławskich organizacji przekazano  78 837,87 zł (słownie: 
siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści siedem zł 87/100). 

Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2012 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego 
podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 11 537 414, co stanowi 44% ogólnej liczby 
podatników. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w zeznaniach za 2012 r. 
złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku, przeciętnie przekazali organizacjom pożytku 
publicznego kwotę 42 zł. 

W pierwszym roku obowiązywania regulacji w zakresie przekazywania organizacjom pożytku 
publicznego 1% należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zaledwie 80 tys. podatników,  
tj. 0,3% podatników ogółem, przekazało kwotę w wysokości 10,4 mln zł, co stanowiło 0,03% podatku 
należnego. W kolejnym roku uczyniło to już ponad 680 tys. podatników (ok. 3% uprawnionych),  
a kwota przekazana organizacjom wzrosła do 41,6 mln zł i stanowiła 0,14% podatku należnego.  
W ostatnich latach zainteresowanie instytucją 1% sukcesywnie wzrasta.  

W stosunku do poprzedniego roku (2011 do 2012) ilość podatników przekazujących 1 % 
organizacjom zwiększyła się,  za 2012 roku o 371 836 osób więcej skorzystało z możliwości 
przekazania swojego podatku. Zwiększyła się także kwota  przekazana organizacjom zwiększyła się  
z 459,4 mln do  480 mln.  

W bazie Ministerstwa Finansów za 2012 rok widnieje 7 7110 organizacji i które otrzymały 
nasz 1 % podatku. Poniżej trzy, którym przekazano najwięcej. W nawiasie podane są dane za 2011 
rok.  
1. 0000037904 FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ" 117 182 981,43 (108 708 265,91 zł) 
2. 0000186434 FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "SŁONECZKO" 15 329 411,95 zł 
(13 365 964,9 zł) 
3. 0000270809 AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 8 559 917,06 zł 
(4 857 868,87 zł) 
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.  

 
Poniżej zestawienie mławskich organizacji oraz kwot jakie udało im się zebrać.  
liczba porządkowa (miejsce w zestawieniu), numer KRS, nazwa organizacji pożytku 
publicznego  oraz przekazana przez podatników kwota w zł, w nawiasie kwota z 2011 roku:  
1. 1829. 0000191060 HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W MŁAWIE 16 952,30 zł 
(21 470,70 zł) 
2. 1847. 0000207398 STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA MARIACKA"” 16 788,87 zł 
(14 401,40 zł) 
3. 2219. 0000046071 TOWARZYSTWO SPORTOWE RELAKS W MŁAWIE 12 527,80 zł 
(3 192,00 zł) 
4. 2264. 0000132887 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIEŁ MIŁOSIERDZIA I 
EWANGELIZACJI "SERCE ZA SERCE" 12 074,20 zł (13 367,10 zł) 
5. 3094. 0000164983 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI 7 156,10 zł 
(bd) 
6. 3180. 0000153378 ZWIĄZEK TWÓRCÓW ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ 6 745,90 (5 843,80 zł) 
7. 4013. 0000233382 KLUB SPORTOWY „ZAWKRZE MŁAWA” 4 255,20 zł (9 534,00 zł) 
8. 5025. 0000212842 KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO "KALIBER" W MŁAWIE 
2 337,50 (2 448,70 zł) 



15 

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.  
Dane zebrane zostały opracowane na podstawie danych opublikowanych przez Ministerstwo 
Finansów. 
 

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

Przekazywano organizacjom pozarządowym 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, Newsletter, w trakcie 
indywidualnych indywidualne spotkań. Chętnym organizacjom pomagano w wypełnianiu 
wniosków aplikacyjnych, przygotowano listy rekomendacyjne.  
 

4. NEWSLETTER dla mławskich organizacji pozarządowych  
Przez cały 2013 rok przygotowywano oraz 
rozsyłano w trybie tygodniowym bieżące 
informacje do mławskich organizacji  
w formie biuletynu pod nazwą „Nowe 
wieści” poprzez  e-mailing kierunkowy. 
Wiadomości dotyczące III sektora 
przygotowywane są przez Pełnomocnika 
Burmistrza raz w tygodniu oraz we wtorek 

rozsyłane do istniejących w bazie e-mail 94 odbiorców. Publikacja składa 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 

 Szkolenie „Praktyczne aspekty mechanizmów konsultacyjnych i zlecenia zadań 
poprzez administrację samorządową”, Mława 31 stycznia 2013 r.  

 Szkolenie Akademia Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych w ramach 
projektu „Q jakości sektora pozarządowego  na Mazowszu – system wspierania  
i certyfikowania działalności i usług centrów wsparcia i organizacji na Mazowszu” – 
Warszawa, styczeń – marzec 2013  

 Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych, Warszawa,  
10-11 września 2013 

 X Mazowieckie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 7 listopada 2013 r.  

 I Kongres Towarzystw Przyjaciół Miast, Miasteczek i Ziem Mazowsza, Warszawa,  
26 listopada 2013 r.  
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 Szkolenie „Procedury administracyjne i techniki prawodawcze w JST”, Olsztyn 
grudzień 2013 r.  

 Warsztaty Akademii Lokalnej Polityki Publicznej „Nowoczesny samorząd: budowanie 
wizerunku samorządu poprzez rozwiązywanie problemów społecznych”, Warszawa 
marzec 2014 

 Szkolenie w ramach projektu ITeraz Mazowsze II – „Organizacja, bezpieczeństwo  
i relacje prawne dotyczące e-dokumentu w e-administracji, szkolenie stacjonarne  
z elementami szkolenia e—learningowego” 

 
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; 

 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 
miasta, z nastawieniem na zewnętrzną promocję miasta. Strony podpisują umowę użyczenia, 
w której zawarte są dane podmiotów, opis przedmiotu użyczenia oraz zobowiązania. 
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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: 

 Rok 2013 rokiem Rokiem Hanny Rudzkiej-Cybisowej – Towarzystwo Miłośników 
Twórczości Tekli Bądarzewskiej 

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

 Rekiny Footbolu  - Związek Harcerstwa Polskiego 

 Mławianin Roku  - Towarzystwo Przyjaciół  Ziemi Mławskiej  

 Cała Mława Biega -  organizacje o profilu sportowym  

 Nadanie estradzie w Parku Miejskim imienia Teki Bądarzewskiej, koncert plenerowy 
„Wokół muzyki Tekli Bądarzewskiej” w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą 
Kultury Mazowsza – Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej 

 VI Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych – Ostrołęka – Płock –Brwinów –Mława – 19–23 
czerwca 2013 z udziałem harcerzy  

 uroczystości Dnia Papieża Jana Pawła II z okazji  35. rocznicy wyboru Kardynała Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową - Stowarzyszenie Pontyfikat Jana Pawła II 

 Dzień Seniora – kluby seniora  

 Dni Honorowego Krwiodawstwa  - Polski Czerwony Krzyż 
 

W 2013 roku złożono 6 wniosków oraz sprawozdań  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: 

1. IV Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej Rekiny Futbolu 
2013 w Mławie, organizator - Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Mława 

2. II Mławska Gala Wolontariatu , organizator - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
3. Mławskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, organizator - Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 13-17 maja 2013 r. 
4. Bezpieczna Mławianka - III edycja, organizator - Komenda Powiatowa Policji w Mławie 
5. Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Mława, organizator - Klub Pływacki 

Płewtal Mława, 23-24 listopada 2013 r. 
6. XVI Świąteczna Zbiórka Żywności, organizator - Bank Żywności w Ciechanowie,  

29 listopada - 1 grudnia 2013 r. 
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11. Współpraca miejskich jednostek organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi  
 

a) Współpraca Miejskiego Domu Kultury organizacjami pozarządowymi w 2013 roku: 
 

 Stowarzyszenie Forum Aktywnych Kobiet - nieodpłatne udostępnienie sali  i sprzętu  
w trakcie realizacji projektu „Wspomnień tan - pójdźmy w tango przez zakochaną Mławę” 

 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Mławskie Forum Aktywnych – 
nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń i sprzętu 

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej – nagłośnienie, obsługa techniczna, 
wykonanie dekoracji podczas  imprezy „Mławianin Roku” 

 Kościół Świętej  Trójcy – występ Ludowego Zespołu Artystycznego „Mławiacy”  
podczas Festynu Parafialnego 

 Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej - „Sztuka w Bramie” 
impreza plenerowa na Wólce – malowanie inspirowane twórczością Hanny Ruckiej-
Cybisowej,  

 Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej - koncert poświęcony Tekli 
Bądarzewskiej i nadanie imienia estradzie  

 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - Noc Poetów – Estrada w Parku Miejskim  

 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - wystawa „Kolorowa Mława”,  Sala na Piętrze 

 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - koncert rockowy – Estrada w Parku Miejskim 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku – organizacja uroczystości 5 lecia, udostępnianie sali 
kina na warsztaty teatralne; 

 Polski Związek Niewidomych i Niedowidzących  - udostępnienie sali  

 Związek Harcerstwa Polskiego – Rekiny Futbolu – udostępnienie sali i nagłośnienia 

 Związek Sybiraków – Dzień Sybiraka - nagłośnienie, występ Mławskiej Orkiestry Dętej   

 Stowarzyszenie Pontyfikat Jana Pawła II –uroczystości Dnia Papieża Jana Pawła II  -
nagłośnienie 

 Stowarzyszenie Mławskie Centrum Tańca – nagłośnienie imprezy „Taniec pod 
gwiazdami” 

 Polski Związek Emerytów i Rencistów – organizacja imprez dla mławskich seniorów  - 
bal seniora 4 października i Sylwester 2013 

 Parafia Św. Jana Kantego - Współorganizacja Festynu na Wólce – 6 sierpnia 2013 r.  
 

b) Współpraca Miejskiej Biblioteki Publicznej z organizacjami pozarządowymi w 2013 
roku:  

• Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów, Grupa Zalewski Patrol w Mławie  -  
IX KAMPANIA BIAŁYCH SERC  ph. "Znaczny odsetek chorych na AIDS to narkomani" - 
wywieszenie białych serc w oknach placówek bibliotecznych, przygotowanie wystawek 
książkowych 
• Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” działające przy 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie - organizacja ferii zimowych, piknik 
integracyjno – profilaktyczny „W zdrowym ciele, zdrowy duch", „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”), jasełka  
w mławskim szpitalu organizowane w ramach projektu „Seniorzy wolontariusze w działaniu", 
realizacja programu „Chcę być samodzielny" 



19 

• Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - spotkania autorskie z Gabrielą Szubstarską, 
Piotrem Gajdą, Jackiem Dehnelem, wystawa ph. "14 LAT LG W MŁAWIE", przygotowanie 
licznych wystaw przez Janusza Dębskiego w holu MBP 
• Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koło w Mławie - konkurs przyrodniczy 
„Woda dla lasu, las dla wody” 
 

c) Współpraca Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w organizacjami pozarządowymi w 2013 
roku:  

 Polskie Towarzystwo Numizmatyczne oddział w Mławie – poszukiwanie pola bitwy 
pod Wróblewem z okresu powstania styczniowego w 150. rocznicę wybuchu powstania 

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej – wyjazd do Krośniewic w celu odwiedzenia 
grobu Wojciecha Piechowskiego i nawiązania kontaktów z miejscowym stowarzyszeniem 

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej –  kwesta  na cmentarzach mławskich  

 Stowarzyszenie Pontyfikat Jana Pawła II – współorganizowanie Dnia Papieskiego  
i wystawy w Sali Papieskiej 

 Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej – sprowadzenie  z Muzeum 
Historycznego miasta Krakowa i zorganizowanie w muzeum w Mławie wystawy 
zatytułowanej “W pracowni Rudziej Cybisowej” z okazji ustanowienia przez Radę  Miasta 
Mława roku Cybis Rudzkiej.  

 Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych – współpraca  
w zaprojektowaniu tablicy poświęconej żołnierzom antykomunistycznego podziemia 

 Grupa Rekonstrukcji Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich im. Lwa 
Sapiehy – inicjatywa zmierzająca do sprowadzenia z instytutu i Muzeum im. Generała 
Sikorskiego w Londynie i przekazanie do zbiorów mławskiego muzeum repliki sztandaru  
79 pp. 
 

d) Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z organizacjami 
pozarządowymi i  ze Stowarzyszeniem Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy 
Razem” w 2013 roku: 

 Realizacja Projektu „CHCĘ BYĆ SAMODZIELNY” – wolontariat na rzecz dzieci   
z mławskich przedszkoli. Podczas spotkań wolontariuszę uczą dzieci jak zachowywać się 
podczas bycia samemu w domu, prowadzą zajęcia praktyczne z przygotowania kanapek, 
ułożenia fryzury. 

 Choinka dla dzieci „ŚWIĘTY MIKOŁAJ PREZENTY PRZYNOSI” – spotkanie organizowane 
dla rodzin z dziećmi. Podczas którego wręczane są paczki świąteczne przygotowane przez 
MOPS oraz Stowarzyszenie z produktów zebranych podczas Świątecznej Zbiórki Żywności 

 Ferie zimowe – organizacja zajęć i konkursów dla dzieci podczas ferii zimowych 

 MŁAWSKA GALA WOLONTARIATU – wydarzenie podczas którego wszyscy 
zaangażowani wolontariusze oraz instytucje i prywatni przedsiębiorcy zostają nagrodzeni 

 Ognisko Integracyjne „POŁĄCZYĆ DWA ŚWIATY” – ognisko połączone z pieszą 
wędrówką do Szkółki Leśnej w Krajewie dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych. 
Wolontariusze pomagają tego dnia dzieciom niepełnosprawnym w pokonaniu trasy, pieką 
kiełbaski, organizują liczne konkursy i zabawy. Współpraca ze Związkiem Niewidomych, 
Stowarzyszeniem Otwartych Serc 

 „PODARUJ PLUSZOWEGO MISIA” – akcja organizowana wspólnie z MBP polegająca na 
zbiórce pluszaków od mieszkańców naszego powiatu. Miśki trafiają później do dzieci  
w paczkach świątecznych 
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 Spotkanie Wielkanocne z osobami samotnymi korzystającymi ze świadczeń pomocy 
społecznej – wolontariusze przygotowywują krótki występ artystyczny dla samotnych 

 SZLACHETNA PACZKA – ogólnopolska akcja polegająca na zaangażowaniu zarówno 
wolontariuszy jak i darczyńców w pomoc najbardziej potrzebującym rodzinom z terenu 
naszego powiatu 

 Spotkanie Wigilijne dla samotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – 
wolontariusze przygotowywują tego dnia krótkie przedstawienie teatralne 

 Projekt „AKTYWNI SENIORZY –AKTYWNI WOLONTARIUSZE” – projekt ma na celu 
zaangażowanie osób starszych do włączenia się w realizowane działania wolontarystyczne. 
Współpraca z seniorami „Pogodny Uśmiech”, „Cantare” oraz Stowarzyszeniem Otwartych 
Serc 

 Jasełka w SPZOZ – wolontariusze seniorzy w przygotowanych własnoręcznie strojach 
wystąpili dla pacjentów mławskiego szpitala w krótkim przedstawieniu teatralnym 

 Wyjazd seniorów do Zakrzewa i Ciechanowa z prezentacją swoich umiejętności 
teatralnych i muzycznych 

 Organizacja warsztatów tematycznych dla dzieci uczęszczających na pozalekcyjne 
zajęcia opiekuńczo – wychowawcze 

 Organizacja zajęć i warsztatów tematycznych dla dzieci i ich opiekunów mających 
problemy wychowawcze 

 Transport i rozdysponowanie żywności z Banku Żywności w Ciechanowie w ramach 
Programu PEAD 2013. Współpraca ze Stowarzyszeniami: : Mławskie Stowarzyszenie Kobiet 
po Mastektomii i Innych Chorób Onkologicznych „Amazonki”, Katolickie Stowarzyszenie 
„Serce za Serce”, Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła – Mława, 
Towarzystwo Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Wypoczynek” 

 Piknik Rodzinny „WESOŁA NIEDZIELA” dla mieszkańców naszego miasta  
z wykorzystanie Estrady w parku Miejskim. Wolontariusze malują twarze, organizują 
konkursy i zabawy integracyjne 

 Świąteczna Zbiórka Żywności – podczas dwóch dni zbiórki wolontariusze stoją przy 
koszach w mławskich supermarketach i zachęcają klientów do włączenia się w zbiórkę 
poprzez zakup większej ilości produktów i wrzucenie ich do oznakowanych koszy 

 „WYPRAWKA SZKOLNA” – zbiórka artykułów szkolnych dla małych mieszkańców 
naszego miasta 

 Piknik Integracyjno – Profilaktyczny „ W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH”. 
Współpraca ze Stowarzyszeniami: Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii i Innych 
Chorób Onkologicznych „Amazonki”, Katolickie Stowarzyszenie „Serce za Serce”, Polski 
Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Zarząd Koła – Mława, Towarzystwo Pomocy 
Dzieciom Specjalnej Troski „Wypoczynek” 
 

e) Współpraca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z organizacjami pozarządowymi 
w 2013 roku: 

 MOSIR – Miejski Klub Sportowy Mławianka Mława (wspólna organizacja Turnieju Piłki 
Nożnej Mławianka Cup dla dzieci z roczników 1997, 1998, 2002), oraz Amatorskiej Ligi 
Futsalu. Ponadto Klub Sportowy Mławianka Mława korzysta z obiektów MOSiR. 

 MOSiR – Stowarzyszenie Sportowo-rekreacyjne Tempo Mława (wspólna organizacja 
Maratonu Rowerowego o Złoty Pierścień Mławy, rajdy rowerowe dla dzieci z mławskich 
szkół. 
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 MOSiR – Szkolny Związek Sportowy (wspólna organizacja zawodów na szczeblu 
Powiatu, oraz Rejonu, udostępnianie obiektów sportowych, obsługa sędziowska oraz 
techniczna). 

 MOSiR – 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.    

 MOSiR – Klub Sportowy „Zawkrze” Mława (wspólna organizacja Ogólnopolskiego 
Turnieju Piłki Koszykowej, biegu ulicznego „Cała Mława Biega” oraz  Turniej Piłki Koszykowej 
„STREETBALL Mława 2013”. 

 MOSiR – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy (wspólna organizacja Olimpiady 
Lekkoatletycznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną). 

 MOSiR – Firma ,,Dan-Bud’’ Sp. z o.o.  (wspólna organizacja Amatorskiej Ligi Futsalu, 
oraz Amatorskiej Ligi Orlika). 

 MOSiR – Parafia im. Św. Jana Kantego w Mławie (wspólna organizacja Turnieju Piłki 
Nożnej im Św. Stanisława Kostki). 

 MOSiR – MHS Mława (wspólna organizacja wyścigów rowerowych dla dzieci, 
młodzieży oraz dorosłych „Family Cup”, oraz bieg uliczny „Cała Mława Biega). 

 MOSiR – Parafia Św. Stanisława BM w Mławie (wspólna organizacja biegu ulicznego 
dla dzieci i młodzieży Im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza) 
 

VII. PODSUMOWANIE  
Miasto współpracowało z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach związanych 
z rozwojem i wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych - zlecając realizację 
zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje pozarządowe znając potrzeby lokalne 
mogą realizować je skuteczniej i efektywniej. Oprócz zlecania realizacji zadań publicznych, 
miasto podejmowało również działania na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego oraz wzmacniania dialogu międzysektorowego w mieście. Organizacje 
pozarządowe wniosły niemały wkład w realizację poszczególnych zadań. Z jednej strony były 
to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także wkład 
pozafinansowy, głównie aktywność członków organizacji. 
Nierzadko organizacje pozyskiwały wsparcie finansowe od sponsorów prywatnych, bądź 
innych programów krajowych. Współpraca przyczyniła się do podniesienia jakości usług 
publicznych oraz do poszerzenia grupy odbiorców. Trudno jednak dokonać porównania 
liczby uczestników zrealizowanych zadań między poszczególnymi sferami pożytku 
publicznego, bowiem obszary oddziaływań były bardzo zróżnicowane.  
Wypracowane płaszczyzny wspólnych działań umożliwiły mieszkańcom bezpośrednie 
włączanie się w kreowanie polityki społecznej miasta, a tym samym zapewnienie 
zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych zgodnie z ich wolą. 
Wzajemny przepływ informacji i nawiązana merytoryczna współpraca władz samorządu  
z przedstawicielami sektora pozarządowego stworzyła korzystny klimat prowadzący do 
obustronnej edukacji i w konsekwencji do poszerzenia obszarów współdziałania. 
 
sporządziła: Agnieszka Puzio Dębska 
Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  


