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I. WSTĘP 

 

Program współpracy jest dokumentem programowym określającym zakres i zasady 

polityki realizowanej przez jednostkę samorządu terytorialnego wobec sektora 

pozarządowego. Opracowywanie i przyjmowanie rocznych programów współpracy jest 

obowiązkiem ustawowym, zapisanym w wielokrotnie nowelizowanej Ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Zgodnie z długoletnią 

tradycją Program współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 r. (Uchwała  

Nr XXIV/298/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2016 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 2017 rok) został wypracowany w procesach 

partycypacyjnych - jest z roku na rok konsultowany i aktualizowany zgodnie z oczekiwaniami 

lokalnej społeczności i zachodzącymi w niej zmianami, a także obowiązkami leżącymi  

po stronie samorządu. Określa formy, zasady, zakres oraz cele współdziałania. Formułuje  

i ukazuje kierunki możliwej współpracy, prezentując m.in. szeroki wachlarz działań  

(z obszaru zadań publicznych należących do zadań własnych gminy), które mogą być 

realizowane przez organizacje pozarządowe.  

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy Burmistrz Miasta Mława, nie później niż do 31 maja 

każdego roku, zobowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie  

z realizacji programu za rok poprzedni. Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem 

podsumowującym kolejny, 2017 rok współpracy miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi. Sprawozdanie przygotowane 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. 

Działania podjęte w ramach Programu przyczyniły się do poprawy jakości życia 

mieszkańców Mławy, poprzez pełniejsze zaspokajanie ich potrzeb, umacnianie partnerstwa 

pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi, wsparcie organizacji pozarządowych 

w realizacji ich zadań statutowych, zapewnienie efektywniejszej realizacji zadań publicznych 

poprzez włączenie organizacji pozarządowych w realizację tych zadań oraz budowanie 

społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój lokalnych społeczności i wspieranie ich 

liderów. 

W bazie Urzędu Miasta Mława, stan na dzień 31 grudnia 2017 roku, zgodnie z „Mapą 

aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mława”, figurowały  

59 organizacje pozarządowe reprezentujące różny zakres działalności.  

Baza jest aktualizowana zgodnie z procedurą zawartą w Zarządzeniu Nr 56/2013 

Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 kwietnia 2013 r., w sprawie utworzenia, aktualizowania 

oraz wykorzystania bazy danych o organizacjach pozarządowych pod nazwą "Mapa 

aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mława. Zarządzenie 

dostępne jest na stronie http://bip.mlawa.pl/artykul/zarzadzenie-nr-562013-burmistrza-miasta-

mlawa-z-dnia-29-kwietnia-2013r  

http://bip.mlawa.pl/artykul/zarzadzenie-nr-562013-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-29-kwietnia-2013r
http://bip.mlawa.pl/artykul/zarzadzenie-nr-562013-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-29-kwietnia-2013r
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Dodatkowo do organizacji współpracujących z Miastem doliczyć należy 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 wszystkich parafiach Akcje 

Katolickie.  

Baza organizacji zgodnie z „Mapą aktywności organizacji pozarządowych 

działających na terenie Miasta Mława” dostępna jest pod adresem - 

http://www.mlawa.pl/artykul/baza-mlawskich-organizacji-pozarzadowych.  

 

 

II. CELE WSPÓŁPRACY  

Celem współpracy Miasta Mława z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego jest tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, 

określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, realizacja zadań Miasta 

określonych w ustawach.  

Powyższy cel, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXIV/298/2016 Rady Miasta Mława  

z dnia 29 listopada 2016 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 2017 rok,  

był realizowany między innymi poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi w sferze  

pozafinansowej oraz finansowej, poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe poprzez powierzanie lub wspieranie wykonywania zadań 

publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.  

 

 

III. TWORZENIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2017 ROK 

Przygotowanie Programu współpracy na 2017 rok  rozpoczęło się od przyjęcia 

Zarządzenia Nr 131/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 12 września 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia do realizacji harmonogramu prac oraz powołania zespołu ds. przygotowania 

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 2017 rok. W skład zespołu weszli: Barbara Zaborowska - 

Towarzystwo Miłośników Tekli Bądarzewskiej, Wiesław Kiwit - Związek Twórców Ziemi 

Zawkrzeńskiej, Andrzej Walencik - Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Droga w Mławie, 

Agnieszka Puzio Dębska - Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, Sekretarz Zespołu. Celem powołania Zespołu było przygotowanie projektu 

Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. 

Na spotkaniu w dniu 16 września 2016 r. Zespół przygotował projekt Programu 

współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. Wyjściowym 

dokumentem był Program współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami na 2016 rok. W związku z przygotowaniami do nowego strategicznego 

dokumentu jakim jest Gminny Program  Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025  

na posiedzenie zaproszono Magdalenę Cecelską, Koordynatora Zespołu Zadaniowego  

ds. sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016 – 2015.  

Po omówieniu tematu postanowiono dodać do Rozdziału 5 Priorytetowe zadania publiczne na 

2017 rok następujący opis:  

„W związku z przygotowywanym Gminnym Programem  Rewitalizacji Miasta Mława 

na lata 2016-2025 we współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku priorytetowo 

http://www.mlawa.pl/artykul/baza-mlawskich-organizacji-pozarzadowych
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będą realizowane zadania, które w sposób bezpośredni będą realizować cel operacyjny nr 1 

programu rewitalizacji - Wsparcie w rozwiazywaniu problemów społecznych oraz 

przeciwdziałania kumulacji niekorzystnych zjawisk i wpisywać się w następujące kierunki 

działań: 

a) podniesienie aktywności społecznej mieszkańców, 

b) przeciwdziałanie bezrobociu i wzrost aktywności zawodowej, 

c) przeciwdziałanie przestępczości i przemocy, 

d) aktywizacja i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych 

e) wsparci rodzin (polityki prorodzinnej) i zwiększenie osadnictwa. 

Priorytetowo także będą traktowane wnioski, których działania będą odbywały  

w obszarze rewitalizacji, bądź z udziałem mieszkańców obszaru rewitalizacji  wyznaczonego 

Uchwałą Nr XX/246/2016 Rady Miasta Mława z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Mława  (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2016 r. poz. 7193), uwzględniające zdiagnozowane w Gminnym Programie 

Rewitalizacji Miasta Mława na lata 2016-2025 negatywne zjawiska.” 

Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

poinformowała Zespół o wniosku, który wpłynął od Polskie Stowarzyszenia na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym oraz Katolickie Stowarzyszenia Wspierania Dzieł Miłosierdzia  

i Ewangelizacji „Serce za Serce” na utworzenie oraz prowadzenie Warsztatów Terapii 

Zajęciowej, mających na celu zapewnienie dorosłym osobom z niepełnosprawnością dostępu 

do rehabilitacji społecznej i zawodowej.  Postanowiono dopisać w Obszarze III - Polityka 

Społeczna, Zadanie 3 - Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, 

dodatkowy punkt, związany z utworzeniem oraz prowadzeniem Warsztatów Terapii 

Zajęciowej. Przewidywana wysokość środków finansowych przewidzianych na realizację 

programu współpracy w roku 2017 wynosi 457 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt siedem 

tysięcy złotych) o 27 000 więcej niż w 2016 roku. Tak przygotowany projekt Program 

współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok stanowił dokument 

wyjściowy do dalszych konsultacji z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

 

Zarządzeniem Nr 131/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 12 września 2016r. 

wprowadzono następujący 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 2017rok: 

1. Powołanie Zespołu ds. opracowania Programu Współpracy Miasta Mława  

z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok – do 12 września 2016 r.; 

2. Przygotowanie wstępnego projektu 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 2017 rok. 

Dokumentem wyjściowym jest obowiązujący Program Współpracy na 2016 rok –  

do 19 września 2016 r.; 

3. Zaopiniowanie Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi na 2017 rok przez Mławską Radę Działalności Pożytku Publicznego –  

do 28 września 2016 r.; 

4. 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 2017 rok - 

do 28 września 2016 r.; 

5. Ogłoszenie  konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Miasta 

Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2017 rok; 

• Czas rozpoczęcia: 28 września  2016 r.  

• Czas zakończenia: 12 października 2016 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 19 października 2016 r.; 

8. Opracowanie projektu Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi na 2017 rok oraz priorytetowych zadań publicznych; 

z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych podczas konsultacji  - do 28 października  

2016 r.; 

9. Przedstawienie  Burmistrzowi Miasta Mława projektu  Programu Współpracy 

na 2017 rok  w formie informacji - do 4 listopada 2016 r.; 

10. 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 2017 rok oraz priorytetowych 

zadań publicznych na posiedzeniu Sesji Rady Miasta Mława - 30 listopada  2016 r. 

Przygotowany projekt Programu podlegał konsultacjom przez organizacje 

pozarządowe. Celem przeprowadzenia konsultacji było zapoznanie się z opinią organizacji 

pozarządowych funkcjonujących na terenie Mławy, dotyczącą projektu Programu Współpracy 

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

na rok 2017 oraz zebranie uwag do niniejszego Programu.  

Informacja o przygotowanym projekcie Programu Współpracy Miasta Mławy  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy na 

2017 rok, podlegającym konsultacjom, tabela propozycji do Programu współpracy na 2017 

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 załączeniu 

potwierdzenie wywieszenia w okresie: 28 września  2016 r.-  12 października  2016 r. 

 w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta: 

http://bip.mlawa.pl/artykul/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-programu-

wspolpracy-miasta-mlawa-z 

 w Mławskim Serwisie Informacyjnym, stronie internetowej Urzędu Miasta Mława:  

http://www.mlawa.pl/artykul/przystepujemy-do-opracowania-programu-wspolpracy-miasta-

mlawa-z-organizacjami-0 

Dodatkowo organizacjom pozarządowym zostały wysłane: 

 informacje e-mailowa; 

 listy wysłane pocztą tradycyjną; 

 w Newletterze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

Organizacje pozarządowe zostały zaproszone do zgłaszania propozycji do wymienionych 

dokumentów  w następujący sposób: 

- osobiście, w  Urzędzie Miasta w Mławie, Kancelaria Urzędu, bądź pok. 36 Urzędu Miasta  

- poprzez korespondencję tradycyjną, 

- oraz drogą e-mail  na adres: agnieszka.debska@mlawa.pl do dnia 12 października  2016 r. 

W przewidzianym na konsultacje społeczne czasie nie wpłynęły żadne uwagi od  

organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy  z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.  

Zgodnie z § 2 regulaminu, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLIX/504/2010 

Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego 

http://bip.mlawa.pl/artykul/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z
http://bip.mlawa.pl/artykul/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z
http://www.mlawa.pl/artykul/przystepujemy-do-opracowania-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-0
http://www.mlawa.pl/artykul/przystepujemy-do-opracowania-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-0
mailto:agnieszka.debska@mlawa.pl
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sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi  i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uznano za ważne. 

Konsekwencją przeprowadzonych konsultacji było przygotowanie i przyjęcie 

Uchwały Nr XXIV/298/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2016 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 2017 rok.  

 

 

 

 

IV. FORMY WSPÓŁPRACY 

 

Formy współpracy pomiędzy Samorządem Miasta Mława, a organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2017 roku miały 

charakter finansowy i pozafinansowy. 

 

I. Finansowe formy współpracy to: 

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawie: 

 powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, 

 wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji, 

 zlecania realizacji zadań publicznych w trybie małych dotacji odbywających 

się w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i wolontariacie.  
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Harmonogram współpracy finansowej Samorządu Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi na 2017 rok przedstawiał się następująco:  

 

 

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. 
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V. DZIAŁANIA W RAMACH WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ  

 

Jedną z form współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi w 2017 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, powierzenia, czyli finansowania realizacji zadania oraz w oparciu o art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

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, 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, aneksowano 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 – 270 000 zł (Zarządzenie Nr 168/2016 

Burmistrza Miasta Mława z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w 2017 roku); 

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

Mława, zaplanowana kwota – 70 000 zł (Zarządzenie Nr 169/2016 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2017 roku); 

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

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, zaplanowana kwota – 70 000 zł (Zarządzenie  

Nr 24/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 6.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r..); 

4. Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom  

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 

zaplanowana kwota – 12 000 zł (Zarządzenie  Nr 26/2017 Burmistrza Miasta Mława  

z dnia 6.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy 

społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 r.); 

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

rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, zaplanowana kwota 

– 15 000 zł (Zarządzenie  Nr 27/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 6.03.2017 r.  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  

i młodzieży w 2017 r.); 

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

osobom z niepełnosprawnością, zaplanowana kwota – 10 000 zł (Zarządzenie   

Nr 28/2017 Burmistrza Miasta Mława z 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia 
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otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej,  ochrony zdrowia, pomocy 

osobom z niepełnosprawnością w 2017 r.); 

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

rzecz osób w wieku emerytalnym, zaplanowana kwota – 5 000 zł (Zarządzenie   

Nr 25/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 6.03.2017 r. w  sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności  

na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 r.) 

 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Łącznie złożono 55 wniosków w ramach 7 ogłoszonych konkursów. Organizacje  

złożyły następujące ilości wniosków w konkursach na kwoty: 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 11 wniosków na kwotę 506 450 zł; 

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

Mława – 2 wnioski na kwotę 137 840 zł; 

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

kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury – 19 wniosków na kwotę  113 950 zł; 

4. Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom  

i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

– 3 wnioski na kwotę 13 400 zł; 

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

rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 9 wniosków na 

kwotę 65 537,50 zł; 

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

osobom z niepełnosprawnością – 7 wniosków na kwotę 12 830 zł;  

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

rzecz osób w wieku emerytalnym - 4 wniosków  na kwotę 11 543 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 2017 roku oraz przyjęcia składu komisji 

konkursowej do oceny merytorycznej ofert. 

Rozpatrzono pozytywnie 51 ofert realizacji zadań publicznych. Przygotowano  

i podpisano 48 umów na realizację zadań publicznych współfinansowanych z budżetu 

Miasta Mława.  

Złożono sprawozdania i rozliczonych zostało 48 zadań.  

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

dodatkowo 8 ofert na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym spełniających 

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. Klub Sportowy „Zawkrze Mława”, zadanie: Organizacja sportowych Mikołajek 

2017 dla dzieci i młodzieży, kwota dotacji: 1 500,00 zł 

2. Fundacja Małgorzaty Glinki, zadanie: Turniej 3 Ligi Młodzika, kwota dotacji: 

10 000,00 zł 
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3. Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po mastektomii i innych chorób 

onkologicznych AMAZONKI, zadanie: Jubileusz 10-lecia działalności 

Stowarzyszenia, kwota dotacji: 500,00 zł 

4. Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców 

Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy, zadanie: Udział w obchodach Święta 

Niepodległości, kwota dotacji: 1 000,00 zł 

5. Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, zadanie: Święto 

Nauki im. Tadeusza Korzybskiego, kwota dotacji: 500,00 zł 

6. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, zadanie; Wystawa zdjęć i pocztówek 

„Getto mławskie 75. Rocznica likwidacji”, kwota dotacji: 1 000,00 zł 

7. Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka”, zadanie: Mławska Palma Wielkanocna – 

Jubileuszowa 10 Edycja, kwota dotacji: 2 500,00 zł 

8. Klub Pływacki „Płetwal Mława”, zadanie: Wycieczka do Olsztyna, kwota 

dotacji: 4 000,00 zł 

 

Kwota przekazana i rozliczona przez organizacje pozarządowe w ramach 

otwartych konkursów ofert oraz z art. 19a ustawy w 2017 roku to 454 999,97 zł (słownie: 

czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące  dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 97/100).  

 

Zestawienie dotacji rozliczonych przez organizacje pozarządowe poprzez złożenie 

sprawozdań stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania z realizacji Programu 

współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.  

 

Podsumowanie współpracy finansowej – analiza wskaźników  

Zgodnie z Programem współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017  

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 750 osób; 

3. liczba podpisanych umów na realizację zadań publicznych – 56; 

4. liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu  

o dotacje – 25 organizacje pozarządowe. 

5. liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne 

w oparciu o dotacje – 3 organizacje - Fundacja Małgorzaty Glinki, Fundacja Cyryla  

i Metodego, "Razem"  Spółdzielnia Socjalna 
6. liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w kwotach określonych  

w niżej wymienionych przedziałach: 

6.1   do 500 zł –  0; 

6.2 powyżej 500 zł do 1.000 zł –  9  organizacji pozarządowych; 

6.3 powyżej 1.000 do 2.000 zł – 17  organizacji pozarządowych; 

6.4 powyżej 2.000 do 10.000 zł – 25  organizacje pozarządowe;  

6.5  powyżej 10.000 zł – 5 organizacji pozarządowych. 

7. wysokość kwot udzielonych dotacji – spis dotacji wraz z kwotami dla 

poszczególnych otwartych konkursach ofert z załączniku do sprawozdania. 
8. wysokość środków finansowych i poza finansowych zaangażowanych przez 

organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych – 1 187 885 zł (słownie: jeden 

milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć zł). 
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VI. DZIAŁANIA W RAMACH WSPÓŁPRACY POZAFINANSOWEJ 

 

1. Aktualizacja danych dotyczących mławskich organizacji pozarządowych 

Na mocy Zarządzenia Nr 56/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie utworzenia, 

aktualizowania oraz wykorzystania bazy danych organizacjach pozarządowych pod nazwą 

„Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mława” 

corocznie aktualizowana jest baza mławskich organizacjach funkcjonujących w Mławie. Baza 

stanowi zestawienie 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 i prowadzona jest na podstawie danych dostarczonych przez poszczególne 

organizacje. Baza jest jawna i prezentowana na stronie internetowej Miasta Mława pod 

adresem - http://www.mlawa.pl/artykul/baza-mlawskich-organizacji-pozarzadowych.  

 

 

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

mławską organizację 

Jak podało Ministerstwo Finansów Organizacje pożytku publicznego otrzymały 660,2 mln 

zł z przekazanego 1 proc. należnego podatku z rozliczenia za 2016 rok. Jest to prawie 43 mln 

zł więcej niż rok wcześniej. 1 procent przekazała dokładnie połowa podatników. W pierwszej 

dziesiątce tylko jedna zmiana.  

Lista liderów wygląda niemal identycznie, jak w ubiegłym roku. Na pierwszy miejscu 

ponownie jest Fundacja "Zdążyć z Pomocą". Drugie miejsce zajmuje Fundacja Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko", trzecie - Avalon - Bezpośrednia Pomoc 

Niepełnosprawnym. W pierwszej dziesiątce pojawiła się Wielka Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, której podatnicy przekazali w tym roku 7 386 754 zł, ponad 3 miliony zł więcej niż 

rok wcześniej. Dzięki temu WOŚP z miejsca czternastego awansowała na siódme. 

Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2016 r. na rzecz 

organizacji pożytku publicznego dokonywali, tak jak w roku ubiegłym, naczelnicy urzędów 

skarbowych zgodnie z wnioskami/oświadczeniami podatników. 

Liczba podatników, którzy w rozliczeniu za 2016 r. zadeklarowali przekazanie 1% 

należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 13,6 mln, co stanowiło 

50% ogólnej liczby podatników (60% podatników wykazujących w zeznaniach należny 

podatek). 

Wg stanu na dzień 15 września 2017 r. łączna kwota 1% należnego podatku przekazana 

na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2016 r. wyniosła 660,2 mln zł  

i stanowiła 0,76% należnego podatku dochodowego. 

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy w zeznaniach za 2016 r. 

złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku, przekazali organizacjom pożytku 

publicznego przeciętnie kwotę w wysokości 49 zł.  

Wykaz 5  organizacji, które w 2017 r. (z rozliczenia za 2016 r.) otrzymały najwyższe 

kwoty w skali całego kraju (stan na 15 września 2017 r.) przedstawia się następująco: 

L.p. Numer KRS - Nazwa organizacji pożytku publicznego - kwota w zł 

1. 0000037904 Fundacja Dzieciom "Zdążyć Z Pomocą" - 148 935 303,55 zł 

2. 0000186434 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Słoneczko" – 

29 657 277,56 zł 

3. 0000270809 Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym - 27 813 744,78 zł 

4. 0000207472 Fundacja "Rosa" - 14 066 638,50 zł 

5. 0000270261 Fundacja Studencka "Młodzi - Młodym" - 7 685 465,02 zł 

 

http://www.mlawa.pl/artykul/baza-mlawskich-organizacji-pozarzadowych
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Na terenie Miasta Mława mamy również organizacje pożytku publicznego, które  

z chęcią pożytkują 1 % od mławskich podatników. Możemy lokalnie im pomóc,  

nie zapominając o nich w naszych zeznaniach podatkowych. Jak się okazuje, robią to Państwo 

coraz częściej, coraz to większe kwoty przekazywane są z 1% podatku na nasze mławskie 

organizacje.  

Na konta mławskich organizacji trafiło dokładnie 146 tys. 880 zł - 7 % więcej niż rok 

temu.  

W tabeli poniżej zestawienie kwot z 1 % podatku jakie zostały przekazane w latach 

2012 - 2017 w Polsce oraz w Mławie wraz z procentem wzrostu w stosunku do roku 

poprzedniego.   

 

Rok 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 

Polska 459,4 mln 482,2 mln 511,0 mln 560,0 mln 617,5 mln 660,2 mln 

% wzrostu w 

stosunku do 

roku 

poprzedniego 

 105 % 106% 110% 110% 107% 

Mława 71 680zł 78 837 zł 81 749 zł 92 673 zł 137 402 zł 146 880 zł 

% wzrostu w 

stosunku do 

roku 

poprzedniego 

 110% 104% 113% 148% 107% 

 

Najwięcej, bo prawie 34 tys. trafiło do Stowarzyszenia Pomocy Społeczno - 

Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym "Daj Szansę". Rok temu również to była rekordowa 

kwota - 27,5 tys. (organizacja zmieniła w między czasie nazwę z Towarzystwa Pomocy 

Dzieciom Specjalnej Troski "Wypoczynek"). 

Duży wzrost odnotowało Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie, z 10,5 tys.  

do 29,5 tys. za 2016 rok. Również Stowarzyszenie "Wspólnota Mariacka" może pochwalić się 

większą skutecznością. Udało im się zebrać 26,3 tys. zł (za 2015 rok była  

to kwota 14,3 tys. zł). 

Ponad dwukrotnie więcej zebrał Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - 3,3 tys. zł 

za 2015 rok i 7,4 tys. za 2016. 

Największe "spadki" zaliczyły: Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Mławie oraz Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie. Obie organizacje miały na swoich 

kontach w 2016 roku o ponad 10 tys. więcej z 1 % podatku. Aktualnie po około 3,5 tys. zł.  

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie organizacji oraz konkretnych kwot jakie udało im się 

zebrać z 1 % podatku, który przekazali im podatnicy w swoim zaznaniu za 2016 rok:  

Nr w zestawieniu  - numer KRS - nazwa organizacji pożytku publicznego - kwota z 1 % 

podatku 

1238. 0000343071 Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom 

Niepełnosprawnym "Daj Szansę" - 33 990,10 zł  

1357. 0000191060 Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie – 29 424,60 zł 

1466. 0000207398 Stowarzyszenie "Wspólnota Mariacka" – 26 312,10 zł  

2563. 0000304427 Stowarzyszenie "Pontyfikat Papieża Jana Pawła II" – 11 392,90 zł 

2588. 0000164983 Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy I Umiejętności  - 11 260,60 zł  

3082. 0000132887 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i 

Ewangelizacji "Serce Za Serce" – 8 425,70 zł  

3291. 0000153378 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej – 7 412,60 zł  
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4063. 0000212842 Klub Strzelectwa Sportowego "Kaliber" w Mławie – 4 987,50 zł 

4635. 0000233382 Klub Sportowy "Zawkrze Mława" – 3 772,00 zł  

4671. 0000322850 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie – 

3 714,30 zł 

4752. 0000046071 Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie 3 577,00 zł  

5339. 0000397777 Miejski Klub Sportowy "Mławianka" Mława" 2 611,00 zł  

 

Warto także zauważyć, że w zestawieniu nie ma organizacji, które mają swoje 

oddziały w Mławie, a środki wpływały na konto główne organizacji i dopiero potem są 

dystrybuowane do oddziałów w poszczególnych miastach. Są to takie organizacje w Mlawie 

jak:  Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława, Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem, Polski Związek Niewidomych Okręg 

Mazowiecki.  

Dane zebrane zostały opracowane na podstawie informacji opublikowanej przez Ministerstwo 

Finansów. 

 

 

3. Praca Mławskiej Rady Pożytku Publicznego  

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dała możliwość utworzenia 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na Sesji Rady Miasta Mława w dniu  

24 marca 2015 r. przyjęto Uchwałę Nr V/47/2015 Rady  Miasta Mława w sprawie określenia 

trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mławskiej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego). Celem powołania Rady było wzmocnienie i doskonalenie dialogu 

obywatelskiego pomiędzy samorządem Miasta Mława, a organizacjami pozarządowymi.  

Rada Działalności Pożytku jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, w skład 

którego weszli przedstawiciele organu stanowiącego – wskazani przed Burmistrza (3 osoby),  

organu wykonawczego czyli wybrani przedstawiciele Rady Miasta Mława (3 osoby)  

oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (6 osób).  

W 2017 roku Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego wypracowała między 

innymi następujące inicjatywy, wnioski, opinie:  

 Zaopiniowała następujące projekty Uchwał: w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczących 

Mławskiego Budżetu Obywatelskiego, w sprawie zasad korzystania z obiektów  

i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława, w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława, 

projekt Uchwały Rady Miasta Mława w sprawie zasad  przyznawania przez 

Burmistrza Miasta Mława  stypendium dla uzdolnionych uczniów, zawodników oraz 

studentów. 

 Przygotowano oraz przeprowadzono wspólne posiedzenie Komisji ds. Rodziny  

i Spraw Społecznych Rady Miasta Mława oraz Mławskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego. Celem spotkania było m.in. zapoznanie się z pracą  

i sposobem funkcjonowania stowarzyszeń działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych na terenie Miasta Mława, stworzenie okoliczności do 

zintegrowania stowarzyszeń oraz wypracowania wniosków do ewentualnej 

współpracy między stowarzyszeniami.  

 Zaopiniowano wytyczne dotyczycące ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2018 

rok; 

 Zaopiniowano projekt Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi na 2018 rok; 
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 Opracowano wytyczne do przygotowania Kampanii „Zostaw swój 1 % podatku  

w Mławie” za 2017 rok; 

 Przekazywano bieżące informacje na temat zmian legislacyjnych w III sektorze.  

 

4. NEWSLETTER mławskich organizacji pozarządowych  

W trakcie 2017 roku kontynuowano przygotowywanie 

oraz rozsyłanie poprzez e-mailing kierunkowy 

bieżących informacji 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 ponad 80 odbiorców 

oraz publikowano na stronie internetowej www.mlawa.pl.   

Publikacja składa się z trzech części:  

1. wiadomości lokalne – dotyczące bieżących informacji  samorządowych skierowanych 

do organizacji, inicjatyw podejmowanych przez stowarzyszenia, zaproszenia, lokalne 

kampanie; 

2. wiadomości ze świata – dotyczące zmian legislacyjnych w III sektorze, porady 

prawne, księgowe, organizacyjne, zaproszenia na szkolenia, dyżury ekspertów etc; 

3. skąd ściągnąć kasę – dotyczące bieżących informacji 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:  

 Konferencja „Rola samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej” pod 

honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP, Warszawa,  24 kwietnia 2017 r.  

 VII Kongres Promocji Mazowsza, Warszawa, 8 czerwca 2017 r.  

 Kodeks postępowania administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zmian  

od 1 czerwca 2017 r., Mława, 17 lipca 2017 r.  

 Cykl szkoleń online „Jak prowadzić marketing w nowoczesnym urzędzie”, listopad 

2017 r.  

 

 

6. 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, 

 Prawo i dokumenty - akty prawne - obowiązujące ustawy, rozporządzenia, 

dokumenty niezbędne do uczestnictwa i rozliczenia się w ramach otwartych 

konkursów ofert;  

http://www.mlawa.pl/
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 Jak założyć stowarzyszenie – instrukcja krok po kroku wraz ze wzorami  

dokumentów jak założyć organizację pozarządową; 

 Baza mławskich organizacji – podstawowe dane teleadresowe organizacji 

działających na terenie Miasta Mława, dane kontaktowe oraz opis profilu 

działalności; linki do urzędowych rejestrów organizacji - rejestr Starosty 

Mławskiego, 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, 

nabory do komisji konkursowych, rozstrzygnięcia; 

 Program Współpracy – w zakładce zamieszczone  są wszystkie (począwszy  

od 2004 roku) programy współpracy przyjęte przez Radę Miasta Mława oraz 

sprawozdania z realizacji Programów; 

 Konsultacje – ogłoszenia, rozstrzygnięcia konsultacji programów współpracy  

i innych aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

7. 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 pozarządowym 

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 2017 roku 28 podmiotów skorzystało z użyczenia miejsca na mławskim 

serwerze.  

 

 

8. 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.  

 

 

9.  Wspólne inicjatywy, porozumienia i umowy partnerskie 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi samorząd Miasta Mława 

podejmował szereg inicjatyw do wspólnej realizacji, był także otwarty na propozycje 

współpracy z organizacjami. Przykładowe realizacje wspólnych inicjatyw, które odbyły się  

w 2017 roku: 

 Rok 2017 rok, Rokiem Sary Lipskiej, ustanowiony Uchwałą Nr XXV/314/2016 Rady 

Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 

Sary Lipskiej. Z wnioskiem o ustanowienie roku Rokiem Tadeusza Korzybskiego 

wystąpiło Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, powołując się 

na statutowe zadania towarzystwa jakimi są między innymi promowanie  

i przywracanie pamięci sławnym osobowościom związanym  Mławą i regionem; 
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 Rocznica wybuchu powstania styczniowego - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Mławskiej, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej; 

 XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sztab przy I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. Partnerami wydarzenia 

byli:  Miejski Dom Kultury, Mławska Hala Sportowa, Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,  Komenda 

Powiatowa Policji; 

 Rocznica mordu na Kalkówce - Parafia Matki Bożej Królowej Polski; 

 Uroczystości ku czci Żołnierzy Wyklętych -  Parafia Świętej Rodziny, Światowy 

Związek Żołnierzy Armii Krajowej 

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

sportowym, Rada Sportu Miasta Mława; 

 Wystawa „Historia Polskiej Siatkówki” – Klus Sportowy „Zawkrze Mława”, Muzeum 

Ziemi Zawkrzeńskiej;  

 Rekiny Footbolu  - Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Mławie; 

 Mławianin Roku  - Towarzystwo Przyjaciół  Ziemi Mławskiej; 

 Dzień  Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - Piknik patriotyczny „Wszyscy jesteśmy biało 

– czerwoni”, po zakończeniu uroczystości patriotyczno – religijnych Święta 

Konstytucji na terenie  Estrady w Parku Miejskim - Komenda Hufca Związku 

Harcerstwa Polskiego w Mławie; 

 Cała Mława Biega -  organizacje o profilu sportowym; 

 Koncert muzyki klasycznej i finał V edycji Konkursu Plastycznego im. Hanny 

Rudzkiej Cybisowej - Towarzystwo  Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej; 

 Noc Poetów, estrada w parku - Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej; 

 Uroczystości religijno – patriotyczne z okazji obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej 

i Dnia Wojska Polskiego - IX Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej - Klub 

Seniora Pogodny Uśmiech; 

 Taniec pod Gwiazdami - pokazy taneczne, estrada w parku - Klub Sportowy Mławskie 

Centrum Tańca; 

 X 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 poświęcona rocznicy napaści sowieckiej na Polskę - Związek Sybiraków 

w Mławie; 

 Uroczystości Dnia Papieża Jana Pawła II - Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana 

Pawła II w Mławie; 

 Uroczystości Narodowego Święta Niepodległości - Stowarzyszenie Rekonstrukcji 

Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich im Hetmana Lwa Sapiehy; 

 Dzień Seniora  - Bal Seniora z udziałem  mławskich klubów seniora; 

 Dni Honorowego Krwiodawstwa  - Polski Czerwony Krzyż. 

 

 

10. Organizacja Konferencji „Razem dla Środowiska” dedykowanej tematyce 

niepełnosprawności.  
Miasto Mława i SUEZ Polska rozpoczęły współpracę na płaszczyźnie biznesowej, 

zorientowanej na polepszenie jakości życia mieszkańców poprzez budowę oczyszczalni 

ścieków. Współpraca ta w 2017 roku została rozszerzona o działania społeczne.  
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Przystąpiono do organizacji ogólnopolskiej konferencji, której hasłem przewodnim było 

„Razem dla Środowiska”. Słowu „środowisko” nadano szerokie znaczenie rozumiejąc je  

z jednej strony jako przyrodę i otoczenie związane z naturą i zasobami naturalnymi, z drugiej 

zaś strony jako otoczenie społeczne, na które składają się ludzie, troska o ich potrzeby, 

szczęście, godność. Konferencja została zadedykowana tematowi niepełnosprawności. 

Zostały na niej poruszone  tematy związane z integracją społeczną, aktywizacją zawodową, 

zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, pokazane zostały  ciekawe, dobre praktyki w tym 

zakresie, aby ośmielać i inspirować do nowych działań na miarę współczesnego świata. 

Przekazano konkretne wskazówki jak realizować projekty, zaprezentować ludzi, którzy 

odnieśli sukcesy i mogą dać wsparcie innym w realizacji nowych inicjatyw. 

Konferencja odbyła się 4 października 2017 w kinie Miejskiego Domu Kultury. Przed 

konferencją miało miejsce się uroczyste odsłonięcie muralu przy ul. Powstańców 

Styczniowych, który powstał w ramach akcji społecznej Nawidzę.  

W programie konferencji znalazły się następujące punktu programu:  

 prezentacja działań realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością – 

dobre praktyki; 

 zatrudnienie osób z niepełnosprawnością –  model zatrudnienia 

wspomaganego; 

 wsparcie społeczne  – jak prowadzić projekty  na rzecz osób  

z niepełnosprawnością, co warunkuje osiągnięcie sukcesu; 

 wsparcie instytucjonalne – różne możliwości uzyskania wsparcia przez osoby  

z niepełnosprawnością i ich rodziny. 

Z mławskich stowarzyszeń w konferencji uczestniczyli: 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną; 

 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce  

za Serce”; 

 Stowarzyszenie „Zaczarowany Zakątek”; 

 Polski Związek Niewidomych; 

 Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Droga w Mławie; 

 Zarząd Miejski Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej; 

 Zespół Pielęgniarstwa Rodzinnego „Caritas” Diecezji Płockiej; 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z\s w Mławie; 

 Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie.  
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11. Realizacja Programu Grantowego na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  

„RAZEM DLA ŚRODOWISKA” 

W wyniku przeprowadzonej 4 października 2017 r. konferencji „Razem dla środowiska”, 

organizowanej przez Samorząd Miasta Mława i firmę SUEZ Sp. z o.o.,  powstał pomysł 

podjęcia działań mających służyć kreowaniu pozytywnego wizerunku osoby 

niepełnosprawnej oraz zwiększenia jej uczestnictwa w środowisku lokalnym. W ramach 

działań pokonferencyjnych Burmistrz Miasta Mława oraz Dyrektor Miejskiego Domu Kultury 

w Mława postanowili ogłosić Program Grantowy na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  

„RAZEM DLA ŚRODOWISKA”.  

Celem programu było udzielenie wsparcia osobom, które chciałyby realizować projekty 

edukacyjne, kulturalne, sportowe, turystyczne, rekreacyjne itp. na rzecz osób  

z niepełnosprawnością.  

W ramach Programu całkowita pula środków na realizację Projektów wyniosła 15 000 

złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych).  

W terminie od 27 października do 10 listopada 2017 roku złożono 3 propozycje projektów, 

które oceniono i postanowiono udzielić wsparcia. Projekty będą realizowane w 2018 roku 

 

12. Nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami kombatanckimi działającymi na 

terenie Miasta Mława, a szkołami średnimi z Mławy 

Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz wychowania patriotycznego 

młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych 

tradycji, integracji środowiska kombatanckiego i młodzieży szkolnej z inicjatywy Burmistrza 

Miasta Mława zostały nawiązane kontakty pomiędzy organizacjami kombatanckimi,  

a szkołami ponadgimnazjalnymi w Mławie.  

Ustalono, że każda z organizacji kombatanckich powinna mieć swoją zaprzyjaźnioną 

szkołę średnią, która kultywowałaby tradycje danej organizacji kombatanckiej oraz zajęłaby 

się opieką nad sztandarem. Przedstawiciele szkół zobowiązali się do stworzenia w szkołach 

miejsc pamięci, w których między innymi eksponowany zostanie sztandar. Podczas 

uroczystości miejskich, narodowych uczniowie poszczególnych szkół wystawialiby poczty 

sztandarowe ze sztandarem danej organizacji. Postanowiono podpisać stosowne 

porozumienia.  

Ustalono następujące połączenia szkół  z organizacjami kombatanckimi:  

 I Liceum Ogólnokształcące  im. St. Wyspiańskiego - Związek Sybiraków, 

 Zespól Szkół nr 1 - Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, 

 Zespół Szkół nr 3 - Stowarzyszenie Kombatantów AK im. Józefa Piłsudskiego, 

 Zespół Szkół nr 4 - Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych. 

Organizacje i szkoły będą współpracowały ze sobą w  celu: 

1) kształtowania pozytywnego wizerunku środowisk kombatanckich; 

2) pozyskiwania społecznej akceptacji na rzecz wychowania patriotycznego młodzieży; 

3) wychowania patriotycznego i edukacji w duchu etosu chlubnych historycznych 

tradycji młodzieży Szkoły; 

4) upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć stowarzyszenia i szkoły; 

5) szacunku do symboli narodowych;  

6) integrowania środowiska kombatanckiego i młodzieży szkolnej. 

Szkoły w ramach podpisanych porozumień  zobowiązały  w szczególności do: 

1) popularyzacji i eksponowania tradycji organizacji kombatanckich oraz ich dokonań  

w środowisku szkolnym; 

2) zapraszania przedstawicieli stowarzyszenia  do udziału w ważnych wydarzeniach oraz 

przedsięwzięciach Szkoły; 
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3) organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno – oświatowych; 

4) umożliwienie  udziału nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie lub innego 

nauczyciela w realizowanych zgodnie z programem nauczania, a mających miejsce 

na terenie szkoły oraz w stowarzyszeniu; 

5) informowania o planowanych zajęciach, spotkaniach z udziałem przedstawiciela 

stowarzyszenia;  

6) udziału przedstawicieli szkoły w obchodach miejskich uroczystości patriotycznych 

oraz innych uroczystościach o charakterze rocznicowym; 

7) opiekę szkoły nad sztandarem stowarzyszenia oraz godne zapewnienie udziału 

delegacji pocztu sztandarowego Szkoły ze sztandarem Związku w uroczystościach 

miejskich patriotycznych oraz innych uroczystościach organizowanych bądź 

współorganizowanych przez Burmistrza Miasta Mława.  

Organizacje kombatanckie natomiast zobowiązały się do: 

1) wyznaczenia osoby koordynującej współpracę pomiędzy stowarzyszeniem, a dyrekcją 

szkoły; 

2) udzielania merytorycznej, organizacyjnej i logistycznej pomocy w procesie 

edukacyjnym uczniów klas; 

3) prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych dotyczących popularyzacji 

środowisk kombatanckich wśród uczniów szkoły; 

4) zapraszania kadry dydaktycznej i młodzieży szkoły do udziału w ważnych 

wydarzeniach rocznicowo-historycznych, szkoleniowo-wychowawczych oraz 

promocyjno-rekreacyjnych; 

5) udziału przedstawicieli stowarzyszenia w ważnych uroczystościach szkolnych; 

6) organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno-oświatowych; 

7) wymiany doświadczeń z zakresu wychowania i edukacji w zakresie kultywowania 

tradycji kombatanckich 

 

13. Patronaty Burmistrza Miasta Mława 

W 2017 roku złożono 14 wniosków na realizację następujących wydarzeń, inicjatyw pod 

Patronatem Burmistrza Miasta Mława, na mocy procedury zawartej w Zarządzeniu  

Nr 126/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia 

do realizacji Regulaminu przyznawania patronatu Burmistrza Miasta Mława nad 

inicjatywami, wydarzeniami i imprezami o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, 

naukowym, sportowym i obywatelskim, których celem jest promowanie Miasta Mława: 

1. Mecz otwarcia wystawy "Historia Polskiej Siatkówki"; KS Zawkrze Mława - gwiazdą 

polskiej siatkówki, organizator - Klub Sportowy "Zawkrze Mława", termin - 4 marca 2017 r.; 

2. Najpopularniejszy sportowiec Powiatu Mławskiego, organizator - Nowy Kurier Mławski, 

termin - 25 lutego 2017 r.; 

3. VI Mławska Gala Wolontariatu 2017, organizator - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

termin - 24 marca 2017 r. 

4. VIII Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej Rekiny Futbolu 

2017 w Mławie, organizator - Chorągiew Mazowiecka ZHP, Hufiec Mława, termin - 

3 - 5 marca 2017 r.; 

5. Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych - edycja 2017, organizator - Klub 

Pływacki "Płetwal Mława", termin - 26 lutego 2017 r.; 

6. Mławska Palma Wielkanocna, jubileuszowa 10 edycja, organizator - Stowarzyszenie 

"Wspólnota Mariacka", termin - 9 kwietnia 2017 r.; 

7. Mławskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, organizator - Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, termin - 15 - 19 maja 2017 r.; 
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8. Finały Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce nożnej chłopców gimnazjum, 

organizator - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Mławie, termin - 26 - 28 maja 2017 r. 

9. Lokalna kampania "Stawiam na rodzinę", organizator - Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, termin - czerwiec - grudzień2017 r. 

10. I edycja Powiatowego Konkursu Historycznego dla szkół ponadgimnazjalnych "Wojna 

Obronna Polski w 1939 roku. Bitwy Wrześniowe - Bitwa pod Mławą", organizator - Zespół 

Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z września 1939 roku w Mławie 

11. Mława Streetbal Challenge 2017, organizator - Krzysztof Ćwik, Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji, termin - 16 września 2017 r. 

12. Przeciwdziałanie wadom postawy ciała dzieci i młodzieży, organizator - Grupa Medicus 

Sp. z o.o., termin - październik 2017 

13. II Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Ziemi Zawkrzeńskiej, organizator - Klub Sportowy 

"Zawkrze Mława", termin - 30 września 2017 r. 

14. Świąteczna Trasa Ciężarówek Coca Cola 2017, organizator - Pankreator Sp. z o.o., termin 

- 10 grudnia 2017 r. 

 

14. Współpraca miejskich jednostek organizacyjnych z organizacjami 

pozarządowymi  

 

a) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw  w ramach współpracy Miejskiego Domu 

Kultury z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku: 

 15 stycznia - XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej  Pomocy - współpraca  

z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej w Mławie, Stowarzyszenie 

Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Mławie; 

 6 lutego - Mławska Gala Sportu 2017 - współpraca z mławskimi klubami sportowymi; 

 3 marca - Ceremonia Otwarcia VII Mistrzostw Chorągwi Mazowieckiej ZHP  

w Halowej Piłce Nożnej „Rekiny Futbolu” -  współpraca ze Związkiem Harcerstwa 

Polskiego; 

 3 marca - zmiana siedziby Uniwersytetu Trzeciego Wieku - współpraca z Państwową 

Wyższą Szkołą Zawodową w Mławie; 

 24 marca - I Mławska Gala Wolontariatu, współpraca ze Stowarzyszeniem „Bądźmy 

Razem”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie; 

 23 kwietnia – Święto św. Wojciecha – Patrona Miasta Mława, nadanie tytułu 

Mławianin Roku 2016 -  współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Mławskiej;  

 27 kwietnia  - Kanonizacja Jana Pawła II -  współpraca ze Stowarzyszeniem 

Pontyfikat Jana Pawła II; 

 3 maja - Uroczystości patriotyczno-religijne Święta Konstytucji oraz piknik „Wszyscy 

jesteśmy biało – czerwoni” -  współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego;   

 28 maja - Dzień Godności osób z niepełnosprawnością - współpraca  

ze Stowarzyszeniem na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym; 

 14 czerwca  - Dni Francuskie - Piknik Rodzinny we francuskim stylu  - współpraca  

z firmą SUEZ oraz Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi;  

 2 lipca - Finał V edycji Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej Cybisowej - 

współpraca z Towarzystwem Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej; 

 23 lipca - Noc Poetów -  współpraca ze Związkiem Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej; 

 14 sierpnia - Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej - współpraca z Klubem 

Seniora „Pogodny Uśmiech”; 
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 25-26 sierpnia - Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą – współpraca ze stowarzyszeniami 

rekonstruktorskimi, grupami militarnymi, ludnością cywilną;  

 18 września - Dzień Sybiraka -  współpraca ze Związkiem Sybiraka; 

 16 października - 39 rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II, Dzień Papieski - współpraca 

ze Stowarzyszeniem Pontyfikat Jana Pawła II;  

 21 października - Mławski Bal Seniora - współpraca z klubami seniorów (Klub 

Milonga, Klub Pogodny Uśmiech, Klub Emerytów i Rencistów, Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, Klub Złota Jesień); 

 31 grudnia - Sylwestrowy Bal Seniora, współpraca z klubami seniorów (Klub 

Milonga, Klub Pogodny Uśmiech, Klub Emerytów i Rencistów, Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, Klub Złota Jesień). 

 

b) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw w ramach współpracy Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa z organizacjami pozarządowymi  

w 2017roku:  

 Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów, Grupa Zalewski Patrol  

w Mławie - XIII Kampania Białych Serc ph. Powiedz Stop Uzależnieniom - 

wywieszenie białych serc w oknach placówek bibliotecznych, wystawa w holu 

biblioteki ph. Mławscy Bezdomni, VI Marsz Białych Serc; 

 Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” działające 

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie – organizacja ferii 

zimowych, realizacja programu „Chcę być samodzielny”, organizacja zajęć 

wakacyjnych ph. Wakacje z Maxem, ognisko integracyjne „ Połączyć dwa światy”, 

spotkanie choinkowe - Święty Mikołaj prezenty przynosi (w paczkach znajdowały się 

m.in. pluszaki zebrane podczas akcji przeprowadzonej przez Filię nr 1 MBP  

ph. „Podaruj pluszowego misia”), jasełka w mławskim szpitalu; 

 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej – spotkanie autorskie z Krzysztofem 

Michem i Jarosławem Trześniewskim – Kwietniem, spotkanie autorskie z Joanną 

Rodowicz ph. Ubiór w stylu – styl w ubiorze, przygotowanie licznych wystaw przez 

Janusza Dębskiego w holu MBP. 

 

 

c) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw w ramach współpracy Muzeum Ziemi 

Zawkrzeńskiej w organizacjami pozarządowymi w 2017roku:  

 Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mławie: 

- -wystawa czasowa ,,Skarby archeologiczne Zawkrza. 45 lat badań archeologicznych” 

- przygotowanie jarmarku staroci w czasie Dni Mławy 

- otwarte spotkanie numizmatyków zrzeszonych w mławskim Oddz. PTN 

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej: 

- rocznica wybuchu powstania styczniowego, spotkanie w Sali Papieskiej 

- oddanie hołdu żołnierzom podziemia zamordowanym w 1942r. w Mławie, spotkanie  

w Sali Papieskiej dla uczczenia kolejnej rocznicy czterech powieszonych Żołnierzy  

AK 1942 roku 

- przygotowanie do druku publikacji - Album Miasta Mława: 

 Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II w Mławie: 

- współorganizowanie obchodów Dnia Papieskiego 

 Klub Sportowy „Zawkrze Mława”: 

- współorganizowanie wystawy czasowej „Historia Polskiej Siatkówki” 
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d) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw w ramach współpracy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej z organizacjami pozarządowymi w 2017roku: 

 Stowarzyszenie Wspierania  Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”: 

 - pozyskiwanie żywności w 2017 r. - 34,34 tony żywności dla 700 osób znajdujących 

się w trudnej sytuacji życiowej i najbardziej potrzebujących z Banku Żywności  

w Ciechanowie w ramach realizowania Programu Operacyjnego Pomoc  Żywnościowa na lata 

2014 – 2020, 

– zbiórki żywności na terenie miasta Mława organizowane pod patronatem Banku 

Żywności w Ciechanowie, 

– w ramach Podprogramu  podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej,  

uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczono  

łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło udział 51 osób 

Rodzaje warsztatów: 

 kulinarne „Kulinarnie mocni” – 3 spotkania dla 35 osób, 

 dietetyczno – żywieniowe „Jedzenie ze zrozumieniem – czytamy etykiety” –  

1 spotkanie dla 16 osób 

- zbiórka karmy dla zwierząt z pobliskich schronisk w Pawłowie i Napierkach 

podczas, której Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” 

we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Mławskimi szkołami 

zebrało i przekazało do schronisk ok. 3 tony karmy dla zwierząt. 

 Pozyskiwanie funduszy z otwartych konkursów na realizację zadań publicznych 

ogłoszonych przez Samorząd Miasta Mława: 
- jednodniowa wycieczka do Ratowa dla Grupy Seniorów Złota Jesień, zorganizowana dla 

30 seniorów we wrześniu 2017 r. (pozyskane fundusze:  1 450zł), 

- jednodniowa wycieczka dla Grupy „Zakręceni Pozytywnie” do Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie dla grupy 23 osób z niepełnosprawnościami wraz  

z opiekunami w lipcu 2017r. (pozyskane fundusze: 1 200zł), 

- jednodniowa wycieczka dla 50 wolontariuszy działających przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej do Lidzbarka Warmińskiego i Olsztyna we wrześniu 2017 r. 

(pozyskane fundusze: 1 500zł),  

- wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - transport żywności, rzeczy 

używanych w miesiącach maj – grudzień 2017 r. (pozyskane fundusze: 4 000zł), 

 Pozyskiwanie funduszy z otwartych konkursów na realizację zadań publicznych 

ogłoszonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie: 
- ognisko integracyjne „Połączyć dwa światy”, dla ok. 100  osób zorganizowane  

w szkółce leśnej na Krajewie w czerwcu 2017r. (pozyskane fundusze:   1 000zł), 

- VI Mławska Gala Wolontariatu, odbywająca się w marcu 2017 r. (pozyskane 

fundusze:   1 500zł). 

 Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”, 

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Droga”, Grupa AA – organizacja pikniku 

integracyjno – profilaktycznego  w lipcu – Estrada w Parku Miejskim. 

 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce 

za Serce”, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem – udział w 

obchodach I Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością (występ artystyczny grupy 

„Zakręceni pozytywnie”) 

 wspólne planowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, wymiana 

doświadczeń, wsparcie osób z niepełnosprawnością, 

 przekazywanie informacji o przysługujących im uprawnieniach. 
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e) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw w ramach współpracy Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku: 

 Miejski Klub Sportowy „Mławianka Mława” - współorganizacja Turnieju Piłki Nożnej 

Mławianka Cup oraz Amatorskiej Ligi Futsalu. ponadto Klub Sportowy „Mławianka 

Mława” korzysta z obiektów MOSiR; 

 Stowarzyszenie Sportowo-rekreacyjne Tempo Mława - współorganizacja Maratonu 

Rowerowego o Złoty Pierścień Mławy, rajdy rowerowe dla dzieci z mławskich szkół; 

 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - współorganizacja zawodów na szczeblu Powiatu 

oraz Rejonu, udostępnianie obiektów sportowych, obsługa sędziowska oraz techniczna; 

 Klub Sportowy „Płetwal Mława” - współorganizacja zawodów pływackich: Liga 

Pływacka Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, Grand Prix  

w pływaniu o Puchar Prezesa Płetwal Mława, Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar 

Burmistrza Miasta Mława, korzystanie z krytej pływalni; 

 Klub Sportowy „Zawkrze Mława” - współorganizacja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki 

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

„STREETBALL Mława 2017”; 

 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka - współorganizacja 

Olimpiady Lekkoatletycznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną;  

 Firma ,,Dan-Bud’’ Sp. z o.o. -współorganizacja Amatorskiej Ligi Futsalu oraz Amatorskiej 

Ligi Orlika; 

 Parafia im. Św. Jana Kantego w Mławie - współorganizacja Turnieju Piłki Nożnej  

im Św. Stanisława Kostki; 

 Mławska Hala Sportowa Mława - współorganizacja biegu ulicznego „Cała Mława Biega”; 

 Parafia Św. Stanisława BM w Mławie - współorganizacja biegu ulicznego dla dzieci  

i młodzieży Im. Ojca Bernarda Kryszkiewicza. 

 

f) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw w ramach współpracy Mławskiej Hali 

Sportowej z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku: 

 Klub Sportowy „Zawkrze Mława” - współorganizacja Pucharu Mistrzów 

Amatorskich Mistrzostw Mazowsza w Siatkówce - 21 stycznia 2017 r.; 

 Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego Mława - współorganizacja Mistrzostw 

Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej w Mławie – Rekiny Futbolu – 

4,5 marca 2017 r.; 

 Miejski Klub Sportowy „Mławianka Mława” -współorganizacja Turnieju Piłki 

Halowej dla dzieci Mławianka CUP U-10 – 10 marca 2017 r.;  

 Klub Sportowy „Zawkrze Mława” - współorganizacja Turnieju Rekreacyjno – 

Sportowego Dzieci szkół podstawowych II i III klas – 18 marca, 8 kwietnia,  

3 czerwca, 18 listopada;  

 Klub Seniora Pogodny Uśmiech - Dzień Aktywnego Seniora – 7 października 

2017 r.;  

 Pływacki Klub Sportowy  „Płetwal Mława” - współorganizacja Półmaratonu  

o Puchar Starosty Powiatu Mławskiego – 15 października 2017 r.;  –  

 Miejski Klub Sportowy „Mławianka Mława” - współorganizacja Turnieju Piłki 

Halowej dla dzieci Mławianka CUP U-12 – 25 listopada 2017 r.;  

 Miejski Klub Sportowy „Mławianka Mława”  - Mikołajki z Mławianką – 9 grudnia 

2017 r.; 

 Miejski Klub Sportowy „Mławianka Mława” - współorganizacja  

II Charytatywnego Turniej Halowej  Piłki Nożnej Seniorów – 16 grudnia 2017 r. 
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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. Oprócz zlecania realizacji zadań publicznych, miasto 

podejmowało również działania na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

oraz wzmacniania dialogu międzysektorowego w mieście. 

Ogłoszono 7 otwartych konkursów ofert, rozpatrzono pozytywnie 51 ofert realizacji 

zadań publicznych. Przygotowano i podpisano 48 umów na realizację zadań publicznych 

współfinansowanych z budżetu Miasta Mława. Złożono sprawozdania i rozliczonych zostało 

48 zadań. Kwota przekazana i rozliczona przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych 

konkursów ofert oraz z art. 19a ustawy w 2017 roku to 454 999,97 zł (słownie: czterysta 

pięćdziesiąt cztery tysiące  dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zł 97/100). 

W 2017 roku na realizację zadań publicznych złożyły 3 nowe organizacje - Fundacja 

Małgorzaty Glinki, Fundacja Cyryla i Metodego, „Razem”  Spółdzielnia Socjalna.  

Kontynuowano upowszechnianie prowadzenia procesu konsultacji  

z organizacjami pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji. 

 

Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład w realizację wielu zadań, wydarzeń, 

inicjatyw na terenie naszego miasta. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność,  

z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, głównie aktywność 

członków organizacji. 

Z ciekawych inicjatyw jakie miały miejsce w 2017 roku to realizacja Programu 

Grantowego na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością  „RAZEM DLA ŚRODOWISKA”, który 

był konsekwencją przeprowadzenie w październiku Ogólnopolskiej Konferencji pod tym 

samym tytułem, dedykowanej osobom z niepełnosprawnością i ich wsparciu.  

Roczny Program współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2017 

rok, pozwolił organizacjom realizować szereg zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki, 

wychowania dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i turystyki, wypoczynku letniego dzieci  

i młodzieży, pomocy społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym i seniorom. 

Równolegle ze wsparciem finansowym, organizacje otrzymały pomoc w zakresie rozwoju 

swoich zasobów, poszerzania działalności, pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację 

zadań statutowych, podejmowania wspólnie z samorządem działań oraz promocji działalności 

pożytku publicznego. Koordynatorem i głównym realizatorem tych działań był Pełnomocnik 

Burmistrza ds. współpracy z organizacji pozarządowymi. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o analizę zrealizowanych 

form i zakresu współpracy oraz sprawozdań organizacji z realizacji zadań publicznych, 

zleconych przez Miasto na podstawie umów zawartych z organizacjami pozarządowymi oraz  

wnioski wypracowane w ramach bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji. 
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