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I. WSTĘP 

 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118), dalej zwana ustawą, jednostka samorządu 

terytorialnego prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,  zwane dalej organizacjami pozarządowymi. 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 Mława z organizacjami pozarządowymi. 

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 dokonują się poprzez poszerzanie zakresu współpracy, 

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 2014 roku w bazie figurowało 54 organizacje pozarządowych 

reprezentujące 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. Dodatkowo należy do organizacji 

współpracujących z Miastem 

doliczyć cztery Parafie mające 

siedzibę na terenie Miasta (osoby 

prawne i jednostki organizacyjne 

działające na podstawie przepisów  

o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, o stosunku Państwa do 

innych kościołów i związków 

wyznaniowych oraz o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania, jeżeli 

ich cele statutowe obejmują 

prowadzenie działalności pożytku 

publicznego) oraz działające przy 

parafiach Akcje Katolickie.  

 

Baza organizacji dostępna 

jest pod adresem - 

http://www.mlawa.pl/baza-

mlawskich-organizacji/baza-mlawskich-organizacji-pozarzadowych.html.  

http://www.mlawa.pl/baza-mlawskich-organizacji/baza-mlawskich-organizacji-pozarzadowych.html
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 Uchwały Nr XXXIV/334/2013 Rady Miasta Mława  

z dnia 27 listopada 2013 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 2014.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.  

 

III. TWORZENIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2014 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 2014 rok  

wprowadzony został na mocy Zarządzenia  Nr 108/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia  

16 września 2013 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 2014.  

 Czas rozpoczęcia: 16 września  2013 r.  

 Czas zakończenia: 30 września 2013 r.  

2. Zasięg konsultacji: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty  

prowadzące działalność pożytku publicznego  

3. Forma konsultacji:  

a) Wersja  papierowa dostępna w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36  

b) Wersja  elektroniczna dostępna na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl  

4. Przekazywanie ankiet:  

a) drogą elektroniczną na adres: agnieszka.debska@mlawa.pl    

b) drogą korespondencyjną na adres Wydziału  Organizacyjnego, Pełnomocnik  

ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Stary Rynek 19 

c) bezpośrednio do kancelarii: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, 

5. Merytoryczne wydziały Urzędu Miasta Mława i jednostki organizacyjne Miasta Mława swoje  

uwag i sugestie mogą przekazywać w formie jak wyżej – do 30 września 2013 r.  

6. Wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  

do Burmistrza Miasta Mława poprzez kolegium o określenie założeń współpracy finansowej 

oraz pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi  na 2014 rok – do 30 września 2013 r.  

7. 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 15 października  2013 r.  

8. Przekazanie organizacjom pozarządowym oraz merytorycznym wydziałom i jednostkom 

organizacyjnym składającym propozycje do projektu Programu współpracy informacji na 

temat sposobu rozpatrzenia ich propozycji – do 21 października  2013 r.  

9. 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 2014 oraz priorytetowych zadań 



publicznych z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych podczas konsultacji – do  

30 października  2013 r. 

10. Przedstawienie  Burmistrzowi Miasta Mława projektu  Programu Współpracy na 2014 rok   

w formie informacji – do 11 listopada  2013 r. 

11. 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 2014 oraz priorytetowych zadań publicznych  

na posiedzenie Sesji Rady Miasta Mława – do 29 listopada 2013 r. 
 

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 2014 rok. Pozwala to na orientację co 

do potrzeb w zakresie planowanych inicjatyw oraz ich zakresu finansowego.  

Podstawą prawną przeprowadzonych konsultacji było Zarządzenie Nr 108/2013 

Burmistrza Miasta Mława z dnia 16 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji 

harmonogramu prac oraz 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 2014.  

 

Projekt Programu Współpracy Miasta Mławy z organizacjami, podlegający  

konsultacjom, tabela propozycji do Programu współpracy na 2014 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 

- w „Nowych Wieściach dla mławskich organizacji pozarządowych” – newsletterze wysyłanym 

drogą e-mail do organizacji.  

Organizacje pozarządowe zostały zaproszone do zgłaszania propozycji do programu współpracy 

w następujący sposób:  osobiście, w  Urzędzie Miasta Mława, - poprzez korespondencję 

tradycyjną, oraz drogą e-mailową na adres: agnieszka.debska@mlawa.pl w terminach:  

16 września - 30 września 2013 r.  (I etap) oraz 22 października - 5 listopada 2013 r. (II etap).  
W przewidzianym na konsultacje czasie wpłynęła uwaga od przedstawicieli  organizacji 

pozarządowych tj. od Stowarzyszenia Mławskie Forum Aktywnych, dotycząca uwzględnienia  

w zapisach programu informacji o zamiarze utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych 

Powiatu Mławskiego. 

Propozycja wpisania w celach/zadaniach Programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi w 2014 roku następującego celu/zadania, które  dotyczy powołania centrum 

wsparcia dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu  mławskiego:  

„Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, w szczególności działania mające na 

celu utworzenie i prowadzenie wspólnie z innymi gminami z terenu powiatu oraz z powiatem 

mławskim  centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych podnoszącego poziom wiedzy 

funkcjonujących i nowopowstałych organizacji, działania informacyjno-doradcze, szkolenia oraz 

wzmacnianie merytoryczne i techniczne organizacji”. 

mailto:agnieszka.debska@mlawa.pl


Dodatkowo wpłynęły 4 ankiety dotyczące propozycji do programu współpracy na 2014 

rok od następujących  organizacji: 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 

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

 Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło w Mławie, 

 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Koło 

Miejskie. 

W II etapie konsultacji w przewidzianym czasie nie wpłynęły uwagi od przedstawicieli 

organizacji  pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

Konsekwencją przeprowadzonych konsultacji oraz zebranych uwag i ankiet było 

przygotowanie i przyjęcie Uchwały Nr XXXIV/334/2013 Rady Miasta Mława z dnia  

27 listopada 2013 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 2014.  

 

 

IV. FORMY WSPÓŁPRACY 

Formy współpracy pomiędzy Samorządem Miasta Mława, a organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2014 roku miały charakter 

finansowy i pozafinansowy. 

 

I. Finansowe formy współpracy to: 

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. 

 

II. 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 2014 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.  

 

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 (strona internetowa, 

Biuletyn Informacji Publicznej, tablica ogłoszeń, korespondencja tradycyjna, e-mailing celowy, 

Newsletter), przygotowano zarządzenia dotyczące wprowadzenia procedur oceny wniosków oraz 

powołania komisji konkursowej, przygotowano projekty umów z organizacjami, utrzymywano 

bieżące kontakty np. przekazywanie załączników do umów, kontrolowano realizację zadań 

poprzez wizje lokalne, anektowano umowy.  

 

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 – 230 000 zł (Zarządzenie Nr 139/2013 

Burmistrza Miasta Mława z dnia 6 grudnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w 2014 r.); 

2. Otwarty  konkurs ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława  

w 2014 roku, zaplanowana kwota – 60 000 zł (Zarządzenie Nr 140/2013 Burmistrza 

Miasta Mława z dnia 6 grudnia 2013 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2014 roku); 

3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie na rzecz kultury, 

sztuki,  ochrony dóbr kultury, zaplanowana kwota – 50 000 zł (Zarządzenia Nr 31/2014 

Burmistrza Miasta Mława z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz kultury, 

sztuki,  ochrony dóbr kultury w 2014 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 32/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia7 marca 2014 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 w 2014 r.); 

5. Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomoc najuboższym, 

zaplanowana kwota – 10 000 zł (Zarządzenie  Nr34/2014 Burmistrza Miasta Mława  

z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie 

pomocy społecznej - pomocy najuboższym  w 2014 r.); 

6. Otwarty konkurs  ofert realizację zadań publicznych polegających na organizacji 

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2014 r,, zaplanowana kwota – 10 000 zł 

(Zarządzenie  Nr 33/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych polegających na 

organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2014 r.); 



7. Otwarty konkurs  ofert w zakresie polityki społecznej,  ochrony zdrowia, pomocy 

osobom z niepełnosprawnością w 2014 r., zaplanowana kwota – 5 000 zł (Zarządzenie  

Nr 36/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej,  ochrony zdrowia, pomocy 

osobom z niepełnosprawnością w 2014 r.) 

8. Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywacji ludzi 

starszych w 2014 r., zaplanowana kwota – 5 000 zł (Zarządzenie  Nr 35/2014 Burmistrza 

Miasta Mława z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w 2014 r.) 

9. Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji  imprez w 

okresie letnich 2014 r. na Estradzie w Parku Miejskim, zaplanowana kwota – 4 710 zł 

(Zarządzenie Nr 77/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

organizacji  imprez na Estradzie w Parku Miejskim w okresie letnim 2014 r.) 

 

Konkursy były prowadzone zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr 1118). 

Łącznie złożono 63 wnioski w ramach 9 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 -  13 wniosków na kwotę 428 123 zł; 

2. Otwarty  konkurs ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta 

Mława – 4 wnioski na kwotę 111 650 zł; 

3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na 

rzecz kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury – 20 wniosków na kwotę 115 984 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 10 140 zł; 

5. Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomoc najuboższym –  

3 wnioski na kwotę 14 000 zł 

6. Otwarty  konkurs  ofert w zakresie wypoczynku letniego– 7 wniosków na kwotę 

34 705 zł; 

7. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, 

ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawością – 5 wniosków na kwotę 

14 315 zł;  

8. Otwarty konkurs  ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywacji ludzi 

starszych - 5 wnioski  na kwotę 6 125 zł; 

9. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji  imprez 

w okresie letnim na Estradzie w Parku Miejskim - 2 wnioski na kwotę 4 723 zł. 

 

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 2014 roku oraz przyjęcia składu komisji konkursowej do 

oceny merytorycznej ofert. 

  

Rozpatrzono pozytywnie 62 oferty. Przygotowano i podpisano 60 umów na realizację 

zadań publicznych współfinansowanych z budżetu Miasta Mława. Jedna z organizacji  po 

rozpatrzeniu wniosków nie zdecydowała się na podpisanie dwóch umów.  



Złożono sprawozdania i rozliczonych zostało 57 zadań. Dwie organizacje zrezygnowały 

z realizacji  trzech zadań. Popisano protokoły o rezygnacji z realizacji zadania. Organizacje 

oprócz zwrotu dotacji uiściły karę umowną wynikającą z treści umowy  

w wysokości 5 % pobranej dotacji.  

 

Na mocy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęły 

dodatkowo 4 oferty na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym spełniające 

ustawowo następujące warunki: 

 wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 

10.000 zł 

 zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni. 

Uznając celowość realizacji zadania publicznych  Burmistrz Miasta Mława podjął decyzję  

o realizacji i dofinansowaniu następujących zadań: 

1. Fabryka Aktywności Młodych 

Zadanie - Promocja wolontariatu młodzieżowego, Mława fabryką dobra; 

2. Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca 

Zadanie - Organizacja stacjonarnego letniego obozu wypoczynkowo - szkoleniowego  

w Wiśniewie; 

3. Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca 

Zadanie: Organizacja Mistrzostw Polski PTT juniorów młodszych w stylach tanecznych  

4. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Mławskie Forum Aktywnych 

Zadanie: Mikołajki Miejskie 

 

Kwota przekazana i rozliczona przez organizacje pozarządowe w 2014 roku to  

371 497,41zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterysta 

dziewięćdziesiąt siedem zł 41/100). 

 

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 VII Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą, który to 

wygrała Fundacja Polonia Militaris.  

 

 

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych 

konkursów ofert w 2014 roku  i rozliczonych na podstawie złożonych sprawozdań: 

 



Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2014 roku 
dział 926 rozdział 92605 par. 2820 

lp 
Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

rozliczonej 

dotacji 
Zwrot dotacji 

1 Miejski Klub Sportowy "Mławianka" 

Mława 
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe drużyn dziecięcych  

i młodzieżowych MKS Mławianka Mława w 2014 roku 114 700 zł 114 700 zł 0 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 
84 900 zł 84 900 zł 0 zł 

3 Uczniowski Klub Judo "Siódemka 

Mława" 
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 
7 500 zł 5207,41 

zwrot 

niewykorzystanej 

dotacji w kwocie 

2292,59 zł 

5 Klub Pływacki Płetwal Mława Wyjazdy na zawody rangi ogólnopolskiej i wojewódzkiej 11 300 zł 11 300 zł 0 zł 
8 Chorągiew Mazowiecka Związku 

Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

Mława 

Wyjazdy na zawody rangi ogólnopolskiej i wojewódzkiej 
2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

9 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Udział w Finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

10 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 zł 

11 Klub Sportowy "Mławskie Centrum 

Tańca" 
Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego XII MŁAWA OPEN 

4 000 zł 4 000 zł 0 zł 

13 Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber" Kontynuacja szkolenia i rywalizacja sportowa młodzieży w 

strzelectwie sportowym 
1 000 zł 0 zł 

klub nie podpisał 

umowy na dotację 

  RAZEM 230 000 zł 226 707,41 zł 3 292,59 zł 
Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert z zakresu sprzyjania rozwoju sportu w 2014 roku 

dział 921 rozdział 92105 par. 2820 

lp Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

rozliczonej 

dotacji 

Zwrot dotacji 

1 Miejski Klub Sportowy "Mławianka" 

Mława 
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe I drużyny MKS 

Mławianka Mława 31 500 zł 31 500 zł 0 zł 



2 Klub Sportowy Zawkrze Mława Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie miasta Mława poprzez 

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 

27 500 zł 27 500 zł 0 zł 

4 Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber" Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber" otwarty dla społeczności 

lokalnej 1 000 zł 0  zł 
klub nie podpisał 

umowy na 

dotację 

  RAZEM 60 000 zł 59 000 zł 1 000 zł 
Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2014 r. 

dział 921 rozdział 92105 par. 2820 
lp 

Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

rozliczonej 

dotacji 
Zwrot dotacji 

 
Zadanie I 

Opracowanie, wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie folderów, książek, 

katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach dotyczących Mławy 

1 Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, 

Oddział w Mławie 
Wydanie "Mławskiej Kroniki Archeologiczno - 

Numizmatycznej" 1 600 zł 1 600 zł 0 zł 

2 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Mławskiej 
Opracowanie i wydanie drukiem publikacji pt. "Postacie 

wpisane w dzieje Mławy i regionu" 2 500 zł 2 500 zł 0 zł 

3 Towarzystwo Miłośników Twórczości 

Tekli Bądarzewskiej 
Publikacja poświęcona życiu i działalności Anny Tomaszewicz 

Dobrskiej, urodzonej w Mławie, pierwszej Polki z tytułem lekarza 3 500 zł 3 500 zł 0 zł 

4 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej Cztery pory roku 
3 750 zł 3 750 zł 0 zł 

5 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej Almanach artystów Ziemi Zawkrzeńskiej na 15 lecie istnienia ZTZZ 

3 000 zł 0 zł 

rezygnacja  

z zadnia, zwrot 

dotacji + 150 zł (5%) 

kary = 3150 zł 
6 Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka Monografia Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2 w Mławie  

2 500 zł 
 

2 500 zł 
 

0 zł 

  RAZEM 16 850 zł 13 850 zł 3 150 zł 

 
Zadanie II 

Organizacja inicjatyw, przedsięwzięć, imprez, uroczystości przeprowadzanych dla mieszkańców Mławy Parku 

Miejskim, przy wykorzystaniu pozostającej w gestii Burmistrza Miasta Mława Estrady Miejskiej w czasie 

weekendów od 1 czerwca do 14 września 2014 r. 
7 Stowarzyszenie Wspierania 

Społeczności Lokalnej "Bądźmy 

Razem" przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Mławie 

Piknik Integracyjny "Połączyć pokolenia" 

2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

8 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej Noc Poetów 24 sierpnia 2014 r. 
2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

9 Chorągiew Mazowiecka Związku 

Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

Mława 

Wieczór z piosenką żeglarską 
2 000 zł 2 000 zł 0 zł 



10 Klub Sportowy Mławskie Centrum 

Tańca 
Taniec pod gwiazdami - taneczny piknik rodzinny 

2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

  RAZEM 8 000 zł 8 000 zł 0 zł 

 

Zadanie III 

Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową pielęgnowanie polskości 

oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zawartych w kalendarzu 

imprez, uroczystości dla Miasta Mława na 2014 rok oraz przedsięwzięć związanych z ogłoszonym Uchwałą  

Nr XXXVII/363/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 stycznia 2014 r.  

Roku 2014 - rokiem Anny Tomaszewicz Dobrskiej 
11 Polski Czerwony Krzyż Oddział 

Rejonowy w Ciechanowie 
Organizacja Konferencji Honorowego Krwiodawstwa 

850 zł 850 zł 0 zł 

12 Stowarzyszenie Pontyfikat Jana Pawła 

II 
Organizacja uroczystości Papieskich 16 października 2014 r., 
wydanie zeszytu nr 3 3 000 zł 3 000 zł 0 zł 

13 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Mławskiej 
Współorganizowanie uroczystości patrona miasta Św. Wojciecha 

oraz organizacja uroczystości Mławianin Roku 

2013 z udziałem delegacji zaprzyjaźnionego miasta 

Krośniewice 

1 500 zł 1 500 zł 0 zł 

14 Towarzystwo Miłośników Twórczości 

Tekli Bądarzewskiej 
II edycja Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej Cybisowej 

2 300 zł 2 300 zł 0 zł 

15 Stowarzyszenie Rekonstrukcji 

Historycznej 79 Pułku Piechoty 

Strzelców Słonimskich im. Hetmana 

Lwa Sapiehy 

Inscenizacja historyczna Dni Chwały 

1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

16 Stowarzyszenie Rekonstrukcji 

Historycznej 79 Pułku Piechoty 

Strzelców Słonimskich im. Hetmana 

Lwa Sapiehy 

75 rocznica wybuchu II wojny światowej 

3 000 zł 3 000 zł 0 zł 

17 Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka Konkurs wielkanocy na "Mławską Palmę Wielkanocną" 
2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

18 Chorągiew Mazowiecka Związku 

Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

Mława 

Wszyscy jesteśmy biało czerwoni 
3 500 zł 3 500 zł 0 zł 

19 Chorągiew Mazowiecka Związku 

Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

Mława 

VIII Pieszy Rajd Szlakami Obrońców Reduty Mławskiej 1939 
1 500 zł 1 500 zł 0 zł 

20 Klub Sportowy Mławskie Centrum 

Tańca 
Jesienne warsztaty salsy 

1 500 zł 1 500 zł 0 zł 

  RAZEM 20 150 zł 20 150 zł 0 zł 

  RAZEM 45 000 zł 42 000 zł 3 150 zł 

Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji imprez 

na Estradzie w Parku Miejskim w okresie letnim 2014 r. 
dział 921 rozdział 92105 par. 2820 
lp 

Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

rozliczonej 

dotacji 
Zwrot dotacji 



1 Towarzystwo Miłośników Twórczosci 

Tekli Bądarzewskiej 
Koncert muzyki, 29 czerwca  2014 r. 

2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

2 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej Koncert poezji śpiewanej, 6 lipca 2014 r. 
1 500 zł 1 500 zł 0 zł 

  RAZEM 3 500 zł 3 500 zł 0 zł 

Zestawienie wniosków w otwartym konkursie 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 
dział 921 rozdział 92105 par. 2820 

 

 
lp 

Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

rozliczonej 

dotacji 
Zwrot dotacji 

1 Klub Pływacki Płetwal Mława Mławska Liga Pływacka - edycja II 1 100 zł 1 100 zł 0 zł 
2 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej Wystawa sztuki w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej na 15 lecie ZTZZ 

500 zł 500 zł 0 zł 

3 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej Ogólnopolski plener malarski 
1 700 zł 1 700 zł 0 zł 

4 Klub Sportowy Mławskie Centrum 

Tańca 
V Letni Festiwal Tańca 

1 700 zł 1 700 zł 0 zł 

  RAZEM 5 000 zł 5 000 zł 0 zł 
Zestawienie ofert w otwartym konkursie ofert w zakresie wypoczynku letniego 2014 r. 

dział 854 rozdział 98512 par. 2820 
lp 

Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

rozliczonej 

dotacji 
Zwrot dotacji 

1 Klub Sportowy Mławskie Centrum 

Tańca 
Organizacja letniego obozu wypoczynkowo - szkoleniowego  
w Pięknej Górze 2 000 zł 0 zł 

rezygnacja z 

zadania 
2 Klub Pływacki Płetwal Mława Obóz sportowy 2 160 zł 2 160 zł 0 zł 
3 Chorągiew Mazowiecka Związku 

Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

Mława 

Stacjonarny obóz harcerski w stanicy harcerskiej Hufca ZHP 

Pionki w Kątach Rybackich 2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

4 Chorągiew Mazowiecka Związku 

Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

Mława 

Harcerski weekend pod żaglami 
840 zł 840 zł 0 zł 

5 Stowarzyszenie Wspierania 

Społeczności Lokalnej "Bądźmy 

Razem" przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Mławie 

Aktywnie spędzony czas przez wolontariuszy MOPS 

1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

6 Diecezja Płocka (Kuria Diecezji Płockiej), 

Sanktuarium Diecezjalne Św. Antoniego 

Padewskeigo w Ratowie 

Organizacja całodniowej wycieczki dla 50 osób dzieci  

i młodzieży, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mławie do Ratowa i Radzanowa połączonej  

z piknikiem rycerskim na terenie zabytkowego sanktuarium  

w Ratowie 

2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

  RAZEM 10 000 zł 8 000 zł 2 000 zł 



Zestawienie ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie w zakresie pomocy społecznej, pomocy 

najuboższym w 2014 r. 
Dział 852 rozdział 85295 par. 2810, 2820 

lp Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

rozliczonej 

dotacji 
Zwrot dotacji 

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 zł 

2 Stowarzyszenie Wspierania 

Społeczności Lokalnej "Bądźmy 

Razem" przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Mławie 

Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących  

w trudnej sytuacji życiowej 
4 500 zł 4 500 zł 0 zł 

3 Polski Związek Niewidomych Okręg 

Mazowiecki, Zarząd Koła - Mława 
Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących  

w trudnej sytuacji życiowej 500 zł 500 zł 0 zł 

  RAZEM 10 000 zł 10 000 zł 0 zł 
Zestawienie ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywacji ludzi starszych w 2014 

dział 921 rozdział 92105 par. 2820 

lp Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

rozliczonej 

dotacji 
Zwrot dotacji 

1 Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po 

mastektomii i innych chorobach 

onkologicznych 

Integracja osób starszych, imprezy kulturalne i rekreacyjne, 

wycieczka do Torunia 800 zł 800 zł 0 zł 

2 Polski Związek Niewidomych Okręg 

Mazowiecki Zarząd Koła Mława 
Zajęcia ruchowe, terapeutyczne w ośrodkach sportowych 

1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

3 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej 

Polskiej i Byłych Więźnió Politycznych 

Koło Miejskie w Mławie 

Spotkanie Integracyjne Związku Kombatantów 

1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

4 Chorągiew Mazowiecka Związku 

Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

Mława 

Wycieczka członków Kręgu Seniora pryz Komendzie Hufca ZHP 

Mława na XIX Patronalny Dzień Skupienia Harcerzy i Harcerek 

w Skulsku 

 
900 zł 

 

 
900 zł 

 

 
0 zł 

5 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 i Ciechanowie 

 
 

 
1 300 zł 

 
 

 
1 300 zł 

 
 

 
0 zł 

  RAZEM 5 000 zł 5 000 zł 0 zł 

Zestawienie ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, 

pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2014 r. 
dział 853 rozdział 985395 par. 2820     



lp 
Nazwa organizacji Nazwa zadania 

Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

rozliczonej 

dotacji 
Zwrot dotacji 

1 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 

Mławie 

Program wsparcia psychicznego dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną oraz ich rodzin pt. "Ja też sobie poradzę" 1 900 zł 1 900 zł 0 zł 

2 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania 

Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce 

za serce" 

Osoby z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej 
600 zł 600 zł 0 zł 

3 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 2014 1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

5 Polski Związek Niewidomych Okręg 

Mazowiecki Zarząd Koła Mława 
Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym 1 500 zł 1 500 zł 0 zł 

  RAZEM 5 000 zł 5 000 zł 0 zł 
Zestawienie ofert złożonych z własnej inicjatywy NGO, z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 

lp Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota 

przyznanej 

dotacji 

Kwota 

rozliczonej 

dotacji 

Zwrot dotacji 

1 Fabryka Aktywności Młodych Promocja wolontariatu młodzieżowego, Mława fabryką dobra 
290 zł 290 zł 0 zł 

2 Klub Sportowy Mławskie Centrum 

Tańca 
Organizacja stacjonarnego letniego obozu wypoczynkowo - 
szkoleniowego w Wiśniewie 2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

3 Klub Sportowy Mławskie Centrum 

Tańca 
Organizacja Mistrzostw Polski PTT juniorów młodszych w stylach 
tanecznych 2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

4 Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw 

Lokalnych Mławskie Forum Aktywnych 
Mikołajki Miejskie 

3 000 zł 3 000 zł 0 zł 

  RAZEM 7 290 zł 7 290 zł 0 zł 
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Podsumowanie współpracy finansowej – analiza wskaźników  

Zgodnie z Programem współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014  

opracowano  następujące wskaźniki oceny finansowego współdziałania: 

1. liczba osób, które są adresatami zadań publicznych – około 17 tys. osób 

2. liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych – około 530 osób 

3. liczba podpisanych umów na realizację zadań publicznych – 57  

4. liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu  

o dotacje – 27 organizacji pozarządowych  

5. liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne 

w oparciu o dotacje – 2 organizacje -  Diecezja Płocka - Sanktuarium Diecezjalne Św. 

Antoniego Padewskiego w Ratowie oraz Fabryka Aktywności Młodych 
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 – 10 organizacji pozarządowych 

6.3 powyżej 1.000 do 2.000 zł – 24 organizacji pozarządowych  

6.4 powyżej 2.000 do 10.000 zł – 15 organizacji pozarządowych  

6.5  powyżej 10.000 zł – 5  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 – 973 457  zł (słownie: dziewięćset 

siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem 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 

Ministerstwo Finansów przygotowało podsumowanie z akcji 1% podatku dochodowego 

za 2013 na rzecz organizacji pożytku publicznego. Przekazano w sumie 506,6 mln złotych, 

czyli przekroczyliśmy magiczne pół miliarda złotych. 

Wg stanu na dzień 12 września 2014 r. łączna kwota 1% należnego podatku przekazana 

na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2013 r. wyniosła 506,6 mln zł  

i stanowiła 0,72% należnego podatku dochodowego. Liczba podatników, którzy w zeznaniach 

za 2013 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz organizacji pożytku 

publicznego wyniosła 12 034 tys., co stanowi 45% ogólnej liczby podatników (56% liczby 

podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek). Podatnicy podatku dochodowego 
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od osób fizycznych, którzy w zeznaniach za 2013 r. złożyli wniosek o przekazanie 1% 

należnego podatku, przeciętnie przekazali organizacjom pożytku publicznego kwotę 42 zł. 

Organizacją, która otrzymała najwięcej z 1% podatku była po raz kolejny Fundacja 

Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, na której konto wpłynęło 127 036 846,65 zł (w 2013 – 

117 182 981,43 zł). Na drugim miejscu, jak rok wcześniej, była Fundacja  Pomocy Osobom 

Niepełnosprawnym „Słoneczko” z kwotą 17 565 706,34 ( w 2013 – 153 29411,95 zł), a na 

trzecim miejscu po raz kolejny Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym  

z kwotą  11 580 035,09zł ( w 2013 – 8 559 917,06 zł.) 

Wszystkie organizacje z pierwszej trójki prowadziły zbiórki na tzw. subkonta, czyli 

zbiórki na konkretną osobę - podopiecznego fundacji. Subkonta są to konta dedykowane 

poszczególnym beneficjentom fundacji: dzieciom lub dorosłym dotkniętym chorobą. 

Fundacja, która otrzyma pieniądze z 1% podatku ze wskazaniem subkonta, przekazuje je 

później osobie, do którego dane subkonto należy. Najczęściej jednak fundacje decydują się na 

pobieranie opłaty administracyjnej od beneficjentów prowadzących subkonta  (stała kwota 

lub procent od pozyskanej kwoty z 1% podatku), w zamian za koszty manipulacyjne  

i księgowe. 

 

Poniżej zestawienie mławskich organizacji oraz kwot jakie udało im się zebrać.  

 

0000164983 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI – 22 860,90 zł 

0000191060 HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W MŁAWIE 19 136,70 zł 

0000233382 KLUB SPORTOWY "ZAWKRZE MŁAWA" – 11 204,70 zł 

0000132887 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIEŁ MIŁOSIERDZIA 

I EWANGELIZACJI "SERCE ZA SERCE" -  10 661,90 zł 

0000207398  STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA MARIACKA" -  9 592,70 zł 

0000046071 TOWARZYSTWO SPORTOWE RELAKS W MŁAWIE 3 757,70 zł 

0000153378 ZWIĄZEK TWÓRCÓW ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ – 2 530,00 zł 

0000212842 KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO „KALIBER” W MŁAWIE - 

1 977,20 zł  

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 – Burmistrza Miasta Mława, Zarząd Powiatu 

Mławksiego, 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.  
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4. NEWSLETTER dla mławskich organizacji pozarządowych  

W trakcie  2014 rok przygotowywano oraz rozsyłano 

regularnie  poprzez  e-mailing kierunkowy bieżące 

informacje do mławskich organizacji w formie 

biuletynu pod nazwą „Nowe wieści”. Wiadomości 

dotyczące III sektora przygotowywane były  przez 

Pełnomocnika Burmistrza oraz  rozsyłane do 

istniejących w bazie e-mail 80 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 

W sprawozdawczym okresie uczestniczono w następujących szkoleniach,  konferencjach 

w sferze działalności pożytku publicznego:  

 „Organizacja, bezpieczeństwo i regulacje prawne dotyczące e-dokumentu  

w e-administracji, szkolenie stacjonarne z elementami szkolenia e-learningowego”  

w ramach projektu ITeraz Mazowsze II, Mława, styczeń 2014  

 Warsztaty lokalnej Akademii Publicznej pt. „Nowoczesny samorząd: Budowanie 

wizerunku samorządu poprzez rozwiązywanie problemów społecznych” 

organizowanym w ramach projektu „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów 

partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu 

decyzji publicznych”, Warszawa, marzec 2014  

 III Ogólnopolskie  Forum Pełnomocników, Sieć Splot, Unia Metropolii Polskich, 

Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, wrzesień 2014 

 Seminarium upowszechniające standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego, 

Splot dla Rad, Stowarzyszenie BORIS, wrzesień 2014 

 Zasady przeprowadzania kontroli dotacji przekazywanych w trybie ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Fundacja Rozwoju Demokracji 

Lokalnej Centrum Mazowsze, październik 2014  

 

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; 
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 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 oraz sprawozdania  

w realizacji Programów; 

 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.  

W 2014 roku 22 podmioty korzystały z użyczenia miejsca na mławskim serwerze.  

 

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,  które odbyły się w 2014 roku: 

 Rok 2014 rok, Rokiem Anny Tomaszewicz Dobrskiej przyjęty Uchwałą  

Nr XXXVII/363/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie 

ustanowienia roku 2014 Rokiem Anny Tomaszewicz Dobrskiej – Towarzystwo 

Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej,  

 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sztab przy I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. Partnerami byli:  

Miejski Dom Kultury w Mławie,  Mławska Hala Sportowa, Samodzielny Publiczny 
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Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie,  Bursa Szkolna w Mławie,  Związek Twórców 

Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, Bank Gospodarki Żywnościowej w Mławie, 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie,  Komenda Powiatowa 

Policji w Mławie, 

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

sportowym, Rada Sportu Miasta Mława 

 Rekiny Footbolu  - Związek Harcerstwa Polskiego, 

 Mławianin Roku  - Towarzystwo Przyjaciół  Ziemi Mławskiej, 

 Uroczystości dziękczynne za kanonizację Ojca Świętego wraz z przekazaniem relikwii 

Jana Pawła II – Parafia Świętej Trójcy, Stowarzyszenie Pontyfikat Jana Pawła II, 

 Dzień  Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – Piknik „Wszyscy jesteśmy biało - czerwoni” 

- przygotowany przez harcerzy z Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego  

w Mławie, 

 Cała Mława Biega -  organizacje o profilu sportowym, 

 Uroczystość przekazania repliki sztandaru 79 pp Strzelców Słonimskich im. Hetmana 

Lwa Sapiehy z Instytutu i Muzeum im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie do 

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie - Stowarzyszenia Rekonstrukcji 

Historycznej  79pp Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy, 

 Projekt Muzeum na kółkach, który przybliżył historię i kulturę przedwojennej 

społeczności żydowskiej.- Polin Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Ziemi 

Zawkrzeńskiej, Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, 

 VII Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą, stowarzyszenia o profilu militarnym, Grupy 

Rekonstrukcji Historycznych w tym Grupa Rekonstrukcji Ludności Cywilnej Mława 

oraz Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców 

Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy, 

 Uroczystość poświecona 75. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę - Związek 

Sybiraków w Mławie, 

 Uroczystości Dnia Papieża Jana Pawła II - Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana 

Pawła II w Mławie, 

 Dzień Seniora – kluby seniora, 

 Dni Honorowego Krwiodawstwa  - Polski Czerwony Krzyż, 

 Puste noce – pokaz filmu, koncert mławianina  – Witolda Brody - Mazowiecki Instytut 

Kultury w Warszawie, partnerami  Fundacja „Alter Forma”. 

 

11. Patronaty Burmistrza Miasta Mława 

W 2014 roku złożono 15 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. III Mławska Gala Wolontariatu, 14 marca 2014 r. - Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

2. V Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej Rekiny Futboli, 

7-9 marca 2014 r. - Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Mława 

3. Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Mława, 26-27 

kwietnia 2014 r., Klub Sportowy Płetwal Mława 

4. Wypiek oraz sprzedaż wyrobu cukierniczego pod nazwą „Mławski Wojcieszek”, 

Piekarnia Cukiernia Szczepkowscy 
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5. Mławska Palma Wielkanocna, 13 kwietnia 2014 r., Stowarzyszenie "Wspólnota 

Mariacka" 

6. Monografia Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 2 z okazji I Zjazdu 

Absolwentów, 20 września 2014 r., Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka” 

7. Dni Mławy 2014, 12-13 lipca 2014 r., Palazzi Sp z o.o. 

8. Katalog Artystyczny „Mława o okolice w malarstwie Wojciecha Rutkowskiego”,  

17 maja 2014 r., wnioskodawca - Wojciech Rutkowski 

9. Mławskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, 11 - 15 maja 2014 r., Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie  

10. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A., 17 maja 2014 r., 

przejazd na Warszawską Noc Muzeów 

11. Nefron Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska, Kampania 

społeczna bezpłatnego badania nerek NEFROTEST MŁAWA 2014, 15 czerwca 2014 r. 

12. Biesiada Kasztelańska, 9 sierpnia 2014 r., World Media 

13. XII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Młodzieżowej „Rockowania 2014”, 27-29 

listopada 2014 r., Miejski Dom Kultury w Mławie 

14. Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Mława, 25-26 października 2014 r. 

Klub Pływacki Płetwal Mława 

15. Koncert noworoczny dla dzieci i młodzieży, akcja charytatywna „Pomoc dla 

Gabrysia”, 14-15 stycznia 2015 r., Miejskie Przedszkole Samorządowe z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny 

 

12. Współpraca miejskich jednostek organizacyjnych z organizacjami 

pozarządowymi  

 

a) Współpraca Miejskiego Domu Kultury z organizacjami pozarządowymi w 2014 

roku: 

 Sylwester dla wszystkich organizacji seniorskich Mławy 

 MDK -Siedziba Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej  

 „Noc poetów” - estrada w parku miejskim – ZTZZ 

 Kanonizacja JPII   Pontyfikat JPII– nagłośnienie, obsługa techniczna 

 Tekla Bądarzewska TPTB – nagłośnienie i obsługa techniczna 

 Piknik profilaktyczno integracyjny – Stowarzyszenie „Bądźmy Razem” 

 Prezentacja „Mławianka Mława”  MKS  - obsługa i nagłośnienie  

 Festiwal Piosenki Żołnierskiej  Pogodny Uśmiech – nagłośnienie i obsługa techniczna. 

 Taniec pod gwiazdami MCT nagłośnienie, oświetlenie i obsługa techniczna 

 Konkurs „Mikrowsparcie” wszystkie organizacje pozarządowe 

 Sekcja teatralna  UTW- nagłośnienie, oświetlenie, obsługa techniczna, sala 

 Rekiny Futbolu ZHP  - nagłośnienie, oświetlenie, obsługa techniczna, sala 

 Spotkania z Organizacjami Pożytku Publicznego – sala , nagłośnienie 

 

b) Współpraca Miejskiej Biblioteki Publicznej z organizacjami pozarządowymi  

w 2014 roku:  

 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej – spotkania autorskie z Dariuszem 

Dziurzyńskim i Magdaleną Koperską – Stachniak, Joanną Rodowicz, Kazimierzem 

Kochańskim, przygotowanie licznych wystaw przez Janusza Dębskiego w holu MBP 

 Fundacja im. Zbigniewa Herberta w Warszawie – udział w akcji ph. Czytam  

w podróży Herberta 
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 Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koło w Mławie - konkurs przyrodniczy 

ph. Drzewo – drewno 

 Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” działające przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie – organizacja ferii zimowych oraz 

zajęć wakacyjnych, piknik integracyjno – profilaktyczny „W zdrowym ciele, zdrowy 

duch", zbiórka artykułów szkolnych, ,,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" 

 Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów, Grupa Zalewski Patrol w Mławie - 

X KAMPANIA BIAŁYCH SERC  ph. „Życie to nie gra” - wywieszenie białych serc 

w oknach placówek bibliotecznych, przygotowanie wystawek książkowych 

 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. H. Ruszczyca  

w Warszawie – udział w projekcie Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki 

mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2014 

 Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej – spotkanie autorskie 

promujące literaturę bałkańską z Ranko Risojević 

 

c) Współpraca Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w organizacjami pozarządowymi  

w 2014 roku:  

 Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej w Mławie: 

 Wystawa sprowadzona z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, „W pracowni 

Hanny Rudzkiej Cybis”, czynna do marca 2014r. 

 Udział we wspólnym projekcie Muzeum Historii Żydów Polskich „Muzeum na 

kółkach”, wrzesień 2014r. 

 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 pp Strzelców Słonimskich  

im. Hetmana Lwa Sapiehy 

 Uroczyste przekazanie repliki sztandaru 79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich 

im. Hetmana Lwa Sapiehy sprowadzonego z Instytutu i Muzeum Władysława 

Sikorskiego w Londynie, zawieszenie go na stałej wystawie historycznej.  

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej 

 Przygotowanie materiałów do publikacji “Postacie wpisane w dzieje Mławy  

i okolic” 

 Udział w kweście 1 i 2 listopada 2014 na odnowienie zabytkowych grobów. 

 PTN Oddział w Mławie 

 Przygotowanie i wydanie “Mławskiej Kroniki Archeologiczno-Numizmatycznej” 

 Jarmark kolekcjonerski podczas Dni Mławy 

 Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II 

 Dzień Papieski 16 października  

 Przygotowanie wystawy walorów numizmatycznych w sali Papieskiej z okazji 

kanonizacji Jana Pawła II 

 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej 

 Wystawa –  V Przegląd twórczości artystów zrzeszonych w ZTZZ. 

 

d) Współpraca Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z organizacjami pozarządowymi 

i  ze Stowarzyszeniem Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”  

w 2014roku: 
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 Zbiórki żywności („Wielkanocna Zbiórka Żywności”, „Podziel się posiłkiem”, 

„Świąteczna Zbiórka Żywności”) - od 2009r. Stowarzyszenie co roku organizuje  

w/w Zbiorki Żywności. Celem projektów jest przede wszystkim wsparcie osób oraz 

rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, propagowanie pozamaterialnych form 

pomocy, ukazanie wolontariatu jako komórki niezbędnej wspierającej działania 

Stowarzyszenia. Współpracujemy z innymi Stowarzyszeniami działającymi na terenie 

miasta Mława m.in. „Amazonki” , „Serce za serce”, „Stowarzyszenie Otwartych Serc” 

 Pozyskiwanie rzeczy używanych - od 2010r. Stowarzyszenie „ Bądźmy Razem” we 

współpracy z MOPS w Mławie pozyskuje od mieszkańców miasta Mława oraz firm 

zajmujących się handlem nieruchomościami używane meble, sprzęt AGD i RTV oraz 

używaną odzież na rzecz podopiecznych Stowarzyszenia 

 Pozyskiwanie żywności w ramach Programu PEAD - od 2010 roku Stowarzyszenie 

Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem ” podpisało umowę z Fundacją 

Bank Żywności w Ciechanowie na przekazywanie gotowych artykułów spożywczych 

do organizacji charytatywnych w ramach programu PEAD.  Od wspomnianego okresu 

otrzymujemy raz w miesiącu pomoc w postaci art. spożywczych, warzyw i owoców 

dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie. Żywność 

rozładowywana jest przez wolontariuszy 

 Wyprawka Szkolna - od 2011r. organizowana jest zbiórka przez Stowarzyszenie 

„Bądźmy Razem” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Mławie, w którą  włączają się czynnie wolontariusze zbierając art. szkolne, 

zachęcając znajomych okolicznych przedsiębiorców do wzięcia udziału w akcji 

 „Szkoła Przyjazna dla Zwierzaka” - Stowarzyszenie Wspierania Społeczności 

Lokalnej „Bądźmy Razem ” i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizowali 

zbiórkę karmy dla zwierząt przebywających w schroniskach w Pawłowie i Napierkach 

k. Mławy. Do akcji włączają się szkoły z terenu miasta Mława. Szkoła, która zbierze 

największą ilość karmy w przeliczeniu na jednego ucznia otrzymuje statuetkę „Szkoły 

Przyjaznej dla Zwierzaka” 

 „Chcę Być Samodzielny” - od 2011r. Stowarzyszenie Wspierania Społeczności 

Lokalnej „Bądźmy Razem” we współpracy z Zespołem Placówek Oświatowych  

Nr 2 w Mławie, Miejską Biblioteką Publiczną oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej 

 w Mławie organizuje program „ Chcę być samodzielny”, który skierowany jest do 

mławskich przedszkolaków. Program ma na celu pokazanie dzieciom jak mogą 

bezpiecznie i samodzielnie przygotować smaczne i pełne witamin kanapki, dodatkowo 

zajęcia wzbogacone są o programy edukacyjne „ Bezpiecznie na drodze” 

 Piknik Integracyjny „Połączyć Pokolenia” - od 2012r. w Parku Miejskim na Estradzie 

odbywa się Piknik Integracyjny pod hasłem  „Połączyć Pokolenia”, podczas którego 

na estradzie występują zarówno seniorzy jak i młodzież. Wszyscy uczestnicy pikniku 

mają możliwość wziąć udział w licznych konkursach przygotowanych przez 

Wolontariuszy Stowarzyszenia 

 „Aktywny Senior” - Widząc potrzebę integracji, poznawania nowych ludzi  oraz 

pogłębiania zainteresowań Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej 

„Bądźmy Razem” we współpracy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie 

organizuje cykl spotkań integracyjnych dla seniorów m.in. wieczorki taneczne  

i spotkania okolicznościowe 

 Coroczny wyjazd Grupy Wsparcia „ Złota Jesień” na przegląd twórczości scenicznej 

osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej W Zakrzewie i Ciechanowie - 

Mławscy seniorzy z wspomnianej grupy wsparcia wyjechali na Przegląd Twórczości 
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Scenicznej, gdzie zaprezentowali przygotowany występ artystyczny. Wolontariusze 

przygotowali seniorów do w/w występów 

 „Aktywnie spędzony czas przez Wolontariuszy” Zorganizowano spotkanie 

integracyjne w kręgielni PLANETA dla wolontariuszy 

 „Akademia Kompetencji Wychowawczych” - Program skierowany do rodziców  

i opiekunów oraz, wszystkich tych którym zależy na budowaniu głębszych  

i cieplejszych relacji z dziećmi. W ramach projektu zorganizowano 10 co 

tygodniowych spotkań warsztatowych, dzięki którym uczestnicy nabyli takie 

umiejętności jak: rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, motywowanie 

dziecka do współpracy, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, podniesie swojej 

samooceny 

 „Połączyć Dwa Światy” - Ognisko integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych. 

połączone z pieszą wędrówką do Szkółki Leśnej w Krajewie 

 „Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym”- transport żywności  

i rzeczy używanych 

 „Mławska Gala Wolontariatu” w Mławie we współpracy z Stowarzyszeniem 

Wspierania Społeczności Lokalnej  „Bądźmy Razem” pod patronatem Burmistrza 

Miasta Mława co roku organizuje Mławską Galę Wolontariatu na której nagradzani są 

wolontariusze, którzy nie szczędzili czasu, sił i energii na pomoc innym. W tym dniu 

mamy możliwość podziękować instytucjom i prywatnym przedsiębiorcom za 

wspieranie działań wolontariackich 

 „Czwartki jak z bajki” – program realizowany na rzecz najmłodszych pacjentów 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie. Wolontariusze  

raz w miesiącu przebierają się za postacie z bajek aby czytać dzieciom bajki oraz 

organizować konkursy i zabawy integracyjne. Program realizowany we współpracy  

z Miejską Biblioteką Publiczną w Mławie i Stowarzyszeniem Wspierania 

Społeczności Lokalnej  „Bądźmy Razem” 

 „Jasełka w SPZOZ w Mławie” – wolontariusze seniorzy wspólnie z młodzieżą  

w ramach działań wolontariackich przygotowują dla wszystkich pacjentów  

i pracowników SPZOZ w Mławie przedstawienie wigilijne 

 

e) Współpraca Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z organizacjami 

pozarządowymi w 2014 roku: 

 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 

 Stowarzyszenie Sportowo-rekreacyjne Tempo Mława - (wspólna organizacja 

Maratonu Rowerowego o Złoty Pierścień Mławy, rajdy rowerowe dla dzieci z 

mławskich szkół 

 Szkolny Związek Sportowy - wspólna organizacja zawodów na szczeblu Powiatu, 

oraz Rejonu, udostępnianie obiektów sportowych, obsługa sędziowska oraz techniczna 

 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 

 Klub Sportowy „Zawkrze” Mława - wspólna organizacja Ogólnopolskiego Turnieju 

Piłki Koszykowej, biegu ulicznego „Cała Mława Biega” oraz  Turniej Piłki 

Koszykowej „STREETBALL Mława 2014” 

 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - wspólna organizacja Olimpiady Lekkoatletycznej 

dzieci z niepełnosprawnością intelektualną 
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 Parafia im. Św. Jana Kantego w Mławie - wspólna organizacja Turnieju Piłki Nożnej  

im. Św Stanisława Kostki 

 

f) Współpraca Miejskiej Hali Sportowej z organizacjami pozarządowymi w 2014 

roku: 

 V Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej w Mławie – 

Rekiny Futbolu – 8-9 marca 2014 r. – Hufiec ZHP Mława 

 Turniej Rekreacyjno – Sportowy Dzieci szkół podstawowych II i II klas – 12 kwietnia,  

7 czerwca, 18 października, 13 grudnia; Klub Sportowy Zawkrze Mława 

 Ogólnopolski Turniej Tańca – Grand Prix Polski – 5 października 2014 r. – Klub 

Sportowy Mławskie Centrum Tańca 

 Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Tańcu Sportowym – 6 grudnia 2014 r. – 

Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca 

 

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  


