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Newsletter przygotowywany dla mławskich organizacji pozarządowych; 
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6. Szkolenie zewnętrzne podnoszące kompetencje;  

7. Użyczenie miejsca na serwerze na założenie strony www, bądź konta e-mail  
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12. Wydarzenia, inicjatywy, przedsięwzięcia realizowane pod Patronatem Burmistrza 

Miasta Mława; 

13. Współpraca miejskich jednostek organizacyjnych z organizacjami pozarządowymi. 

 

VII. PODSUMOWANIE  
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I. WSTĘP 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 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. 

(zwana dalej „ustawą”). Zgodnie z długoletnią tradycją Program współpracy Miasta Mława  

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego został wypracowany w procesach partycypacyjnych - jest konsultowany  

i aktualizowany zgodnie z oczekiwaniami lokalnej społeczności i zachodzącymi w niej 

zmianami, a także obowiązkami leżącymi po stronie samorządu. Program współpracy 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.  

Program współpracy na 2018 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXXVI/438/2017 

Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 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 2018 rok (zwany dalej „Programem”). 

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, 2018 rok współpracy Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi. Sprawozdanie przygotowane zostało na podstawie danych zebranych przez 

Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi (zwanego 

dalej „Pełnomocnikiem”) 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 2018 roku, zgodnie z „Mapą 

aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mława”, figurowały  

63 organizacje pozarządowe reprezentujące różny zakres działalności (o 3 więcej niż w 2017 

roku).  

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

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

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 kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego i rozwiązywanie problemów 

społecznych w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją 

samorządową i organizacjami. Ponadto za cele współpracy postawiono sobie wspieranie 

rozwoju aktywności w społeczności Miasta Mława i jej zaangażowania w proces 

definiowania i rozwiązywania problemów lokalnych, integrację podmiotów realizujących 

różne inicjatywy w sferze zadań publicznych, poprawę jakości życia poprzez pełniejsze 

zaspokojenie potrzeb mieszkańców, wsparcie dla organizacji pozarządowych i innych 

podmiotów służące ich rozwojowi i lepszemu przygotowaniu do współpracy z Miastem 

Mława w zakresie realizacji zadań publicznych i dla osiągnięcia ważnych celów społecznych. 

 

Powyższy cel, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXVI/438/2017 Rady Miasta Mława  

z dnia 28 listopada 2017 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 2018 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 2018 ROK 

 

Przygotowanie Programu współpracy na 2018 rok rozpoczęło się od przyjęcia 

Zarządzenia  Nr 145/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 września 2017 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta Mława 

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

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok. 

Wprowadzono następujący harmonogram prac nad przygotowaniem Programu  

na 2018 rok: 

1. 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 2018 rok. 

Dokumentem wyjściowym jest obowiązujący Program współpracy na 2017 rok  

– do 29 września 2017 r.  

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://www.mlawa.pl/artykul/baza-mlawskich-organizacji-pozarzadowych
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2. 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 2018 rok: 

• Czas rozpoczęcia: 29 września 2017 r.  

• Czas zakończenia: 16 października 2017 r.  

Zasięg konsultacji: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Forma konsultacji:  

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

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

Przekazywanie ankiet:  

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

b) drogą korespondencyjną na adres Wydziału Organizacyjnego, Pełnomocnik 

burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, Stary Rynek 19, 

c) bezpośrednio do pok. 36, Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19. 

3. Zaopiniowanie Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi 

na 2018 rok przez Mławską Radę Działalności Pożytku Publicznego – do 13 października 

2017 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 2018 rok  

- do 13 października 2017 r.  

5. Przekazywanie swoich uwag i sugestii poprzez merytoryczne wydziały Urzędu Miasta 

Mława i jednostki organizacyjne Miasta Mława - do 16 października 2017 r.  

6. 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 23 października 2017 r.  

7. Opracowanie projektu Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi na 2018 rok oraz priorytetowych zadań publicznych z uwzględnieniem opinii 

i uwag uzyskanych podczas konsultacji - do 31 października 2017 r. 

8. Przedstawienie Burmistrzowi Miasta Mława projektu Programu Współpracy  

w formie informacji - do 6 listopada 2017 r. 

9. 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 2018 rok oraz priorytetowych zadań 

publicznych na posiedzeniu Sesji Rady Miasta Mława – do 30 listopada 2017 r. 

 

Celem przeprowadzenia konsultacji było zapoznanie się z opinią organizacji 

pozarządowych oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonującymi na terenie 

Mławy z projektem Programu na rok 2018 oraz zebranie uwag do niniejszego Programu.  

Informacja o przygotowanym projekcie Programu, podlegającemu konsultacjom, 

tabela propozycji do Programu współpracy na 2018 rok w formie ankiety oraz propozycje 

zmian w Programie w formie formularza ankiety zostały umieszczone w następujących 

miejscach: 

 informacja na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Mława, 

 w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta: http://www.mlawa.pl/informacje-

biezace-ogloszenia/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-programu-

wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018.html,  

mailto:agnieszka.debska@mlawa.pl
http://www.mlawa.pl/informacje-biezace-ogloszenia/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018.html
http://www.mlawa.pl/informacje-biezace-ogloszenia/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018.html
http://www.mlawa.pl/informacje-biezace-ogloszenia/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018.html
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 w Mławskim Serwisie Informacyjnym, stronie internetowej Urzędu Miasta Mława,  

w serwisie dla organizacji pozarządowych, w zakładce – konsultacje, 

 http://www.mlawa.pl/konsultacje-z-ngo/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-

programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018.html, 

 w Mławskim Serwisie Informacyjnym, w zakładce poświęconej konsultacjom (aktualnie 

ogłoszone konsultacje) http://www.mlawa.pl/aktualnie-ogloszone-konsultacje/ogloszenie-

konsultacji-spolecznych-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-

organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018.html. 

Dodatkowo organizacjom pozarządowym zostały wysłane: 

 informacja e-mailowa;  

 listy wysłane pocztą tradycyjną, które zawierały - list intencyjny, ankietę, formularz zmian.   

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-mailową na adres: agnieszka.debska@mlawa.pl do dnia 16 października  

2017 roku. 

W przewidzianym na konsultacje społeczne czasie wpłynęły 5 ankiet - propozycje do 

Programu Współpracy na 2018 rok od: 

1. Stowarzyszenia Kombatantów Armii Krajowej im. Józefa Piłsudskiego; 

2. Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, 

Koło Miejskie; 

3. Katolickiego Stowarzyszanie Wspierania Dział Miłosierdzia „Serce za serce”; 

4. Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Mława; 

5. Związku Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej; 

6. oraz e-mail od Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem 

Umysłowym Koło w Mławie. 

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej zasugerował rozszerzenie zadań 

priorytetowych o związane z ochroną środowiska.  

W pozostałych wymienionych powyżej dokumentach nie było istotnych uwag do 

konsultowanego Programu Współpracy na 2018 rok.  

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

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

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 uznaje się za ważne. 

Został sporządzony protokół z przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu 

Programu Współpracy na rok 2018.  

 

Konsekwencją przeprowadzonych konsultacji było przygotowanie i przyjęcie 

Uchwały Nr XXXVI/438/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 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 2018 rok. 

 

http://www.mlawa.pl/konsultacje-z-ngo/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018.html
http://www.mlawa.pl/konsultacje-z-ngo/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018.html
http://www.mlawa.pl/aktualnie-ogloszone-konsultacje/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018.html
http://www.mlawa.pl/aktualnie-ogloszone-konsultacje/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018.html
http://www.mlawa.pl/aktualnie-ogloszone-konsultacje/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018.html
mailto:agnieszka.debska@mlawa.pl
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IV. FORMY WSPÓŁPRACY 

 

Formy współpracy pomiędzy Samorządem Miasta Mława, a organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2018 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.  

 

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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Wykres 1. Harmonogram współpracy finansowej Samorządu Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi  na 2018 rok 

 

 

V. DZIAŁANIA W RAMACH WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ  

 

Jedną z form współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi w 2018 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, czyli w trybie uproszczonym.  

 

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  



9 

np. przekazywanie załączników do umów, kontrolowano realizację zadań poprzez wizje 

lokalne, aneksowano umowy. 

 

W 2018 roku zostały ogłoszone następujące konkursy na realizację zadań 

publicznych: 

 

l.p. Ogłoszenie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu 

1 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu 

zaplanowana kwota: 264 500,00 zł wydatkowana kwota – 264 345,00 zł  

Zarządzenie Nr 177/2017 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

na realizację zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

w 2018 roku 

Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie 

ogłoszenia wyników  w otwartym  konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 

 i sportu w 2018 roku 

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

zaplanowana kwota – 70 000,00 zł wydatkowana kwota – 70 000, 00 zł  

Zarządzenie Nr 176/2017 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu 

sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta 

Mława w 2018 roku 

Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie 

ogłoszenia wyników w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych  

z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu  

na terenie Miasta Mława w 2018 roku 

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

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

zaplanowana kwota – 73 500,00 zł wydatkowana kwota - 63 499,97 zł  

Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego w 2018 r.  

Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury w 2018 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 – 12 000,00 zł wydatkowana kwota – 11 000,00 zł 

Zarządzenie  Nr 44/2018 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 8 marca 2018 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 2018 r.  

Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników w otwartym konkursie  

w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy 

rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  

w 2018 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 – 15 000,00 zł wydatkowana kwota – 15 000,00 zł  

Zarządzenie  Nr 43/2018 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 8 marca 2018 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 2018 r. 

Zarządzenie Nr 72/2018 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie działalności na rzecz dzieci  

i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  

i młodzieży w 2018 r. 
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6 Otwarty konkurs ofert w zakresie polityki społecznej,  ochrony zdrowia, pomocy osobom z 

niepełnosprawnością 

zaplanowana kwota – 17 000,00 zł wydatkowana kwota - 16 900,00 zł  

Zarządzenie  Nr 45/2018 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

w zakresie polityki społecznej, ochrony 

zdrowia, pomocy osobom  

z niepełnosprawnością w 2018 r.  

Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie polityki społecznej, ochrony 

zdrowia, pomocy osobom 

z niepełnosprawnością w 2018 r. 

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

osób w wieku emerytalnym 

zaplanowana kwota – 5 000,00 zł wydatkowana kwota - 4 600,00 zł  

Zarządzenie  Nr 46/2018 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

na realizację zadań publicznych w zakresie 

działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym w 2018 r. 

Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym w 2018 r. 
Tabela 1. Zestawienie ogłoszonych w 2018 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych. 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

 

Łącznie złożono 42 wnioski 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 - 9 wniosków na kwotę 386 100,00 zł; 

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

Mława – 3 wnioski na kwotę 187 840,00 zł; 

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

kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury – 17 wniosków na kwotę 149 493,00 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 

– 2 wnioski na kwotę 35 218,00 zł; 

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

na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 4 wnioski  

na kwotę 69 942,00 zł; 

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

osobom z niepełnosprawnością – 4 wnioski na kwotę 28 372,00 zł;  

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

na rzecz osób w wieku emerytalnym - 3 wnioski  na kwotę 10 400,00 zł. 

 

Komisje konkursowe zajmujące się oceną wniosków zostały powołane Zarządzeniami 

Burmistrza Miasta Mława w sprawie przyjęcia procedury oceny ofert na realizację zadań 

publicznych w 2018 roku oraz przyjęcia składu komisji konkursowej do oceny merytorycznej 

ofert. 

 

Rozpatrzono pozytywnie 37 ofert realizacji zadań publicznych. Przygotowano  

i podpisano 35 umów na realizację zadań publicznych współfinansowanych z budżetu 

Miasta Mława.  Złożono sprawozdania i rozliczonych zostało 35 zadań.  
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Dodatkowo na mocy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie wpłynęło 8 ofert na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym 

spełniających ustawowo następujące warunki: 

 wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 

kwoty 10 000,00 zł; 

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

Uznając celowość realizacji zadań publicznych Burmistrz Miasta Mława podjął decyzję  

o realizacji i dofinansowaniu następujących zadań: 

1. Mławski Klub Lekkiej Atletyki „MAL MKLA Mława”, Zadanie - Skauting 

naborowy, szkolenie przyszłych reprezentantek tyczkarek, wychowanie, 

szkolenie przyszłych reprezentantek Polski, kwota otrzymanej dotacji  

- 5 845,00 zł; 

2. Klub Sportowy „Zawkrze Mława”, Zadanie - Organizacja sportowych Mikołajek 

2018 dla dzieci i młodzieży, kwota otrzymanej dotacji - 4 500,00 zł; 

3. Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka, Zadanie - Mławska Palma Wielkanocna - 

jubileuszowa 10 edycja, kwota otrzymanej dotacji - 3 000,00 zł; 

4. Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej, Zadanie - teledysk zespołu Miasto 

Wewnętrzne – MŁAWA, kwota otrzymanej dotacji - 3 000,00 zł; 

5. Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej, Zadanie - W drodze do 

niepodległości – inscenizacja w parku miejskim pt. Życie mieszkańców  

w przedwojennej Mławie, kwota otrzymanej dotacji - 3 000,00 zł; 

6. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 

Zadanie - W oczekiwaniu na święta - przygotowania do tradycyjnego 

świętowania Bożego Narodzenia, kwota otrzymanej dotacji - 4 500,00 zł. 

 

Kwota przekazana i rozliczona przez organizacje pozarządowe  

w ramach otwartych konkursów ofert oraz na mocy art. 19a ustawy w 2018 

roku to 445 344,97 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta 

czterdzieści cztery zł 97/100).  
 

Zestawienie dotacji rozliczonych przez organizacje pozarządowe poprzez złożenie 

końcowych sprawozdań z realizacji zadań publicznych stanowi załącznik do niniejszego 

Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

w 2018 roku.  

 

Podsumowanie współpracy finansowej – analiza wskaźników  

Zgodnie z Programem współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 

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 800 osób; 

3.  liczba podpisanych umów na realizację zadań publicznych – 35; 

4. liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu  

o dotacje – 24 organizacje pozarządowe. 

5.  liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne 

w oparciu o dotacje – 2 organizacje - Fundacja im. Korzybskich, Fundacja Promocji  

i Rozwoju Tańca;  
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6. liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w kwotach określonych  

w niżej wymienionych przedziałach: 

6.1   do 500 zł –  1 organizacja; 

6.2 powyżej 500 zł do 1.000 zł –  4  organizacje; 

6.3 powyżej 1.000 do 2.000 zł – 6  organizacji; 

6.4 powyżej 2.000 do 10.000 zł – 24  organizacje;  

6.5  powyżej 10.000 zł – 6 organizacji. 

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 zadeklarowanych przez 

organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych – 1 772 020,03 zł (słownie: jeden 

milion siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia zł 03/100). 
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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 o 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. 

Aktualnie w bazie widnieje 63 organizacje pozarządowe.  

 

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

na mławską organizację 

 

Organizacje pożytku publicznego w Polsce otrzymały 761,3 mln zł z przekazanego  

1 proc. należnego podatku z rozliczenia za 2017 rok. W tym roku na rzecz OPP 

przekazaliśmy o niemal 100 milionów więcej, niż w roku ubiegłym. O pół miliona wzrosła 

także liczba przekazujących – ponad 14 milionów osób zdecydowało się na wypełnienie 

odpowiedniej rubryki w zeznaniu podatkowym. Na konta mławskich organizacji trafiło 

dokładnie 164 146,00 zł – o 12 % więcej niż rok temu. Przeciętnie przekazywaliśmy 

wybranej organizacji 54 złote – w zeszłym roku o 5 złotych mniej. 

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

ponownie jest Fundacja „Zdążyć z Pomocą”. Drugie miejsce zajmuje Avalon - Bezpośrednia 

Pomoc Niepełnosprawnym, trzecie - Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 

„Słoneczko”.  

Wykaz 5  organizacji, które w 2018 r. (z rozliczenia za 2017 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 

0000037904 Fundacja Dzieciom „Zdążyć Z Pomocą” -  166 345 547,64 zł 

0000270809 Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym - 37 058 672,42 zł 

0000186434 Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” - 36 161 529,03 zł 

0000564708 Fundacja Sensoria - 13 880 526,82 zł 

0000382243 Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”  

- 9 654 784,14 zł 

Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2017 r. na rzecz 

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

skarbowych zgodnie z wnioskami/oświadczeniami podatników. 

 

Na terenie Miasta Mława mamy również organizacje pożytku publicznego, które  

z chęcią przyjmują 1 % od mławskich podatników. Lokalnie pomagamy im, nie 

zapominając o nich w naszych zeznaniach podatkowych. Jak się okazuje, robimy to 

coraz częściej, coraz to większe kwoty przekazywane są z 1% podatku naszym 

mławskim organizacjom pozarządowym. 

http://www.mlawa.pl/artykul/baza-mlawskich-organizacji-pozarzadowych
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W tabeli poniżej zestawienie kwot z 1 % podatku jakie zostały przekazane w latach 2012 

– 2018 w Polsce i Mławie wraz z procentem wzrostu w stosunku do roku poprzedniego.   

 

Rok 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017 r. 2018 r. 

Polska 459,4 

mln 

482,2 

mln 

511,0 

mln 

560,0 

mln 

617,5 

mln 

660,2 

mln 

761,3 

mln zł 
% wzrostu  

w stosunku  

do roku 

poprzedniego 

- 105 % 106% 110% 110% 107% 115% 

Mława 71 680  

zł 

78 837 

zł 

81 749 

zł 

92 673 

zł 

137 402 

zł 

146 880 

zł 

164 146 

z 
% wzrostu  

w stosunku  

do roku 

poprzedniego 

- 110% 104% 113% 148% 107% 112% 

Tabela 2. Zestawienie kwot z 1 % podatku jakie zostały przekazane w latach 2012 – 2018 w Polsce  

i  Mławie wraz z procentem wzrostu w stosunku do roku poprzedniego. 

 

Wykaz mławskich organizacji pożytku publicznego, które w 2018 r. otrzymały 1% 

należnego podatku za 2017 r. 

 

Numer w zestawieniu – numer KRS – nazwa organizacji – kwota podatku  

926. 0000343071 Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom 

Niepełnosprawnym „Daj Szansę” -  55 909,40 zł; 

1355. 0000164983 Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności - 33 046,50 zł; 

1617. 0000191060 Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie - 25 576,70 zł; 

2977. 0000153378 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - 10 113,60 zł; 

3521. 0000132887 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia I Ewangelizacji 

„Serce za Serce” -  7 499,70 zł; 

3556. 0000322850 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie - 

7 348,90 zł; 

4110. 0000233382 Klub Sportowy „Zawkrze Mława” -  5 516,00 zł; 

4137. 0000212842 Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie - 5 446,00 zł; 

4495. 0000207398 Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka” -  4 618,50 zł; 

4528. 0000046071 Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie - 4 560,00 zł; 

5685. 0000304427 Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” -  2 486,70 zł; 

6070. 0000397777 Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława - 2 023,90 zł 

RAZEM – 164 145,90 zł . 

 

Najwięcej, bo prawie 56 tys. zł trafiło do Stowarzyszenia Pomocy Społeczno  

- Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym „Daj Szansę”. Rok temu było to 34 tys., jeszcze 

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

Dzieciom Specjalnej Troski „Wypoczynek”). Tendencję zwyżkową odnotowało 

Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności, z roku na rok otrzymuje coraz więcej  

- za 2017 rok trzy razy więcej niż za 2016 rok.  Mały spadek odnotowało Hospicjum 

Królowej Apostołów w Mławie – otrzymało za 2017 rok 25,5 tys., wcześniej odpowiednio 

29,5 tys. i 10,5 tys. zł.  Również Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka” może pochwalić się 

większą skutecznością za 2016 rok. Udało im się zebrać 26,3 tys. zł (za 2015 rok była  

to kwota 14,3 tys. zł). Ponad 10 tys. udało się „zdobyć Związkowi Twórców Ziemi 

Zawkrzeńskiej, 3,3 tys. zł za 2015 rok i dwukrotnie więcej za 2016. 
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Organizacja 1 % za 

2015 rok 

1 % za 

2016 rok 

1 % za 

2017 rok 

Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - 

Zawodowej Osobom Niepełnosprawnym 

„Daj Szansę” 

27 408,30 zł  33 990,10 zł 55 909,40 zł 

Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy  

i Umiejętności 

20 729,20 zł 11 260,60 zł 33 046,50 zł 

Hospicjum Królowej Apostołów w 

Mławie 

10 614,00 zł 29 424,60 zł 25 576,70 zł 

Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej 3 324,10 zł 7 412,60 zł 10 113,60 zł 

Katolickie Stowarzyszenie Wspierania 

Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce 

za Serce” 

8 802,20 zł 8 425,70 zł 7 499,70 zł 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Mławie 

13 165,50 3 714,30 zł 7 348,90 zł 

Klub Sportowy „Zawkrze Mława” 3 026,20 zł 3 772,00 zł 5 516,00 zł 

Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber” 

w Mławie 

5 259,70 zł 4 987,50 zł 5 446,00 zł 

Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka” 14 333,50 zł 26 312,10 zł 4 618,50 zł 

 

Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie 10 405,30 zł 3 577,00 zł 4 560,00 zł 

Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana 

Pawła II” 

14 188,80 zł 11 392,90 zł 2 486,70 zł 

Miejski Klub Sportowy „Mławianka” 

Mława 

6 145,10 zł 2 611,00 zł 2 023,90 zł 

Tabela 3. Zestawienie kwot z  przekazania 1 % podatku poszczególnym organizacjom pozarządowym 

za lata 2015, 2016 oraz 2017.  
 

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 Mławie jak: Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 

Mława, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem, Polski Związek 

Niewidomych Okręg Mazowiecki.  
Dane zostały opracowane na podstawie informacji opublikowanej przez Ministerstwo Finansów. 

 

 

3. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, poprzez 

publikowanie na stronie internetowej miasta ważnych dla podmiotów informacji 

  

Urząd Miasta nie prowadzi statystyki, związanej z grupami docelowymi poszczególnych 

informacji publikowanych na stronie internetowej miasta, czy wysłania kierunkowej 

korespondencji e-mail. Można jednak założyć, że w ciągu 2018 roku na stronie 

www.mlawa.pl zamieszczono ponad 120 informacji skierowanych do pozarządowych 

podmiotów oraz wysłano około 80 wiadomości e-mail (nie licząc Newlettera opisanego w pkt 

3). Najczęściej publikowane były: ogłoszenia o otwartych konkursach ofert, wyniki 

konkursów, oferty składane przez podmioty w trybie tzw. małego grantu, informacje  

o szkoleniach skierowanych do podmiotów, komunikaty zachęcające mieszkańców  

do przekazania 1% podatku dochodowego na działalność organizacji pozarządowych, 

posiadających status organizacji pożytku publicznego. Na stronie publikowane były również 
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informacje dotyczące przedsięwzięć (projektów) realizowanych przez podmioty oraz 

zdobytych nagrodach i wyróżnieniach, ogłoszenia o prowadzonych kampaniach społecznych 

oraz konkursach skierowanych do podmiotów. 

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;  

 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. 

Dodatkowo w serwisie społecznościom Facebook funkcjonuje strona dedykowana 

mławskim organizacjom pożytku publicznego, gdzie publikowane są aktualne informacje 

dotyczące ich działalności – nabory konkursowe, rozstrzygnięcia, zmiany legislacyjne, 

promocja akcji „Przekaż 1 % podatku”, informacja o kampaniach etc.  

 

W trakcie 2018 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; 

http://www.mlawa.pl/
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3. skąd ściągnąć kasę – dotyczące bieżących informacji na temat ogłoszonych 

konkursów, możliwości finansowania swojej działalności, podejmowanych inicjatyw 

ze środków zewnętrznych.  

 

4. Konsultowanie z podmiotami projektów aktów normatywnych w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych podmiotów 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy jedną z form współpracy organów administracji 

publicznej z podmiotami jest konsultowanie z podmiotami projektów aktów 

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Konsultacje odbywają się na mocy Uchwały Nr XLIX/504/2010 Rady Miejskiej  

w Mławie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego 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. Konsultacji podlegają akty prawa miejscowego 

dotyczące działalności statutowej organizacji, w tym obowiązkowo Program współpracy 

Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego.  

 

 

5. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych komórek 

administracji samorządowej 

 

Jedną z form współpracy przedstawicieli III sektora z samorządem określonych  

w Programie (Rozdział 4) jest tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym 

 i inicjatywnym, złożonych z między innymi z przedstawicieli organizacji.  

a) Komisje konkursowe powoływane w celu oceny ofert złożonych w konkursach  

na realizację zadań publicznych, w skład, których weszli przedstawiciele organu 

wykonawczego miasta oraz osoby reprezentujące podmioty. Zgodnie z art. 15 ust. 2d 

ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie przedstawiciele organizacji 

pozarządowych, proszeni są do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji 

konkursowych do oceny złożonych wniosków. W pracach komisji konkursowych mogą 

brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów, którzy spełniają łącznie następujące 

warunki: korzystają z pełni praw publicznych, reprezentują organizacje 

pozarządowe/podmioty, niebiorące udziału w danym konkursie, nie pozostają  

z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który 

mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności. 

W 2018 roku funkcjonowały następujące inne zespoły o charakterze doradczym  

i inicjatywnym, w skład, których wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych: 

b) Mławska Rada Seniorów, powołana Zarządzeniem Nr 8/2017 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Mławskiej Rady Seniorów; 

c) Rada Sportu Miasta Mława, powołana Zarządzeniem Nr 149/2016 Burmistrza 

Miasta Mława z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany składu i zasad 

powołania Rady Sportu Miasta Mława oraz przyjęcia regulaminu działania; 

d) Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego, powołana Zarządzeniem  

Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powołania 

Członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 
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e) Rada Kultury Miasta Mława, powołana Zarządzeniem Nr 150/2015 Burmistrza 

Miasta Mława z dnia 22 października 2015 r. w sprawie powołania Rady Kultury 

Miasta Mława, ustalania składu i zasad powoływania członków Rady Kultury Miasta 

Mława oraz ustalenia regulaminu jej działania. 

 

 

6. Szkolenia zewnętrzne podnoszące kompetencje 

 

W sprawozdawczym okresie uczestniczono w następujących szkoleniach w sferze 

działalności pożytku publicznego:  

 Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacji pozarządowymi ukończył  

IV edycję Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej przy Fundacji IT Leader 

Club Polska (10 zjazdów szkoleniowych); 

 Spotkanie szkoleniowe związane z nowymi zasadami przetwarzania danych 

osobowych - Jak wdrożyć RODO w organizacji pozarządowej – termin 22 maja 

2018 r. w sali na piętrze Miejskiego Domu Kultury w Mławie. W szkoleniu wzięło 

udział ok. 40 osób, przedstawicieli mławskich organizacji, które dowiedziały się 

 na czym będzie polegać ochrona danych osobowych po europejsku, organizator  

– Burmistrz Miasta Mława;  

 Spotkanie szkoleniowe - Co zrobić aby uzyskać mikrodotację w ramach konkursu 

„FIO-Mazowsze Lokalnie”, jakie przykładowe pomysły były dofinansowane  

w ubiegłych latach? jak przygotować i opisać swój własny pomysł na projekt – termin 

2 lipca 2018  r.  w sali na piętrze Miejskiego Domu Kultury. W szkoleniu wzięło 

udział ok 25 osób, organizator Stowarzyszenie BORIS; 

 Spotkanie szkoleniowe „Jak napisać dobry projekt?”, podczas którego omawiano 

zasady tworzenia dobrego projektu; kryteria oceny projektów w konkursach 

ogłaszanych przez Urząd Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego, jak ocenić cudzy 

wniosek, aby z tym doświadczeniem pracować w przyszłości nad swoimi projektami 

w którym wzięło udział 12 osób – termin 15 listopada 2018  r. w sali na piętrze 

Urzędu Miasta Mława, organizator - Federacja Mazowia; 

 Spotkanie szkoleniowe „Jak zarządzać budżetem projektu i organizacji – prezentacja 

aplikacji 2do2”, aplikacji webowej przygotowanej przez Stowarzyszenie Mierz 

Wysoko, która pomaga w prowadzeniu rozliczeń pojedynczych projektów oraz 

spojrzeniu na budżet organizacji z lotu ptaka. Skierowana jest do osób 

koordynujących działania/projekty i rozliczenia w organizacjach - termin 21 listopada 

2018 w sali klubu Etiuda w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Mławie, 

organizator - Federacja Mazowia.  

 

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

organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mława 

 

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.  
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8. Udostępnianie lokali pod działalność organizacji pozarządowych 

funkcjonujących na terenie Miasta Mława 

 

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, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. 

 

 

9. Przekazywanie podmiotom materiałów promocyjnych miasta 

 

W ramach współpracy pozafinansowej, działalność podmiotów wspierana była również 

poprzez nieodpłatne przekazanie materiałów promocyjnych miasta. Materiały przekazywane 

były na wniosek bądź prośbę skierowaną do Burmistrza Miasta Mława. W 2018 r. 

zrealizowano około 40 próśb o wydanie materiałów promocyjnych, złożonych przez różnego 

rodzaju placówki i instytucje, w tym również przez podmioty (m.in. stowarzyszenia, kluby 

sportowe). Najczęściej materiały były przekazywane na potrzeby organizowanych przez  

te podmioty konkursów, zawodów, festynów, czy okolicznościowych spotkań. 

 

 

10.  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 inicjatyw, które odbyły się  

w 2018 roku to: 

 Rok 2018 rok, Rokiem Klemensa Henryka Sokalskiego, ustanowiony Uchwałą  

Nr XXXVI/439/2017 Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie 

ustanowienia roku 2018 Rokiem Klemensa Henryka Sokalskiego. 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; 

 Rocznica wybuchu powstania styczniowego - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Mławskiej, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie; 

 XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sztab przy I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. Partnerami wydarzenia 

byli: Miejski Dom Kultury w Mławie, Mławska Hala Sportowa, Samodzielny 

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Mławie, Komenda Powiatowa Policji w Mławie; 

 Rocznica mordu na Kalkówce - Parafia Matki Bożej Królowej Polski; 

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

sportowym, Rada Sportu Miasta Mława; 

 Mistrzostw Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej „Rekiny Futbolu” - 

Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Mławie; 

 Nadanie tytułu „Mławianin Roku” - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej; 

 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; 
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 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; 

 Inscenizacja nalotu bombowego na Mławę, widowisko plenerowe „Mława 1939” - 

stowarzyszenia o profilu militarnym, Grupy Rekonstrukcji Historycznych, w tym 

Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Mława”; 

 Uroczystość poświęcona rocznicy napaści sowieckiej na Polskę - Związek Sybiraków; 

 Uroczystości Dnia Papieża Jana Pawła II - Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana 

Pawła II; 

 Dzień Seniora  - Bal Seniora z udziałem  mławskich klubów seniora; 

 Dni Honorowego Krwiodawstwa  -  Polski Czerwony Krzyż. 

 

11. Obchody 100 lecia odzyskania przez Rzeczpospolitą Polskę niepodległości, 

zestawienie zrealizowanych inicjatyw 

 

W 2018 roku przypadała 100 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

Zarządzeniami Burmistrza Miasta Mława powołano Honorowy Komitet organizacji 

obchodów w Mławie oraz Komitet Organizacyjny - Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza 

Miasta Mława z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie powołania Mławskiego Komitetu 

Honorowego obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą 

Polską, Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia  6 lutego 2018 r. w sprawie 

powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości 

przez Rzeczpospolitą Polską w Mławie. W składzie Komitetu Organizacyjnego znaleźli  

się między innymi przedstawiciele mławskich stowarzyszeń, takich jak: Stowarzyszenie 

Rekonstrukcji Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa 

Sapiehy, Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława, 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mławie, Związek Twórców Ziemi 

Zawkrzeńskiej, przedstawiciele Grupy Nieformalnej „Mława Miasto Zabytkowe” oraz 

Mławskiej Rady Seniorów.  

Zrealizowane inicjatywy w ramach obchodów 100 lecia odzyskania przez 

Rzeczpospolitą Polskę niepodległości w Mławie: 

 1 marca - Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, inauguracja obchodów 100 lecia 

odzyskania niepodległości, Proboszcz Parafii Świętej Rodziny, Prezes Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej; 

 4 marca - III edycja biegu ulicznego Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Miejski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji w Mławie oraz Klub Pływacki Płetwal Mława; 

 23 kwietnia - Dzień Patrona Miasta św. Wojciecha nadanie tytułu Mławianin Roku 

2017 – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, Kapituła tytułu „Mławianin Roku”; 

 24 kwietnia - Upamiętnienie uczniów, którzy brali udział w posadzeniu Dębu 

Wolności - I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego; 

 3 maja - Uroczystości patriotyczno – religijne Święta Konstytucji, wspólny polonez  

w wykonaniu uczniów szkół mławskich i mieszkańców Mławy w Parku Miejskim; 

 11 maja - Uroczysty Apel „Mławscy strażacy dla Niepodległej”, Państwowa Straż 

Pożarna w Mławie; 

 14 maja - Warsztaty historyczno – literacko – plastyczne – dla zaproszonych uczniów 

z mławskich szkół podstawowych (klasy IV – VIII) oraz zaproszonej młodzieży 



21 

licealnej, Miejska Biblioteka Publiczna w Mławie (Oddział dla dzieci, Dział 

udostępniania i informacji); 

 14 czerwca - KOROWÓD „Ku Niepodległej”  na 100 lecie odzyskania niepodległości 

- mławskie szkoły; 

 28 lipca - Inscenizacja życia miejsko-wiejskiego w latach 20-30, GRH Ludności 

Cywilnej Mława, GRH 79 pp; 

 15 sierpnia - Uroczystości religijno – patriotyczne z okazji obchodów 98 rocznicy 

Bitwy Warszawskiej i Dnia Wojska Polskiego, Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”; 

 24 sierpnia,  1 września - 79 rocznica wybuchu II wojny światowej oraz Bitwy pod 

Mławą, grupy rekonstrukcji historycznych;  

 24 sieprnia - I Drużynowy Bieg Żołnierski na 3000 o Puchar Szefa Sztabu 

Generalnego WP oraz Burmistrza Miasta Mława z okazji 100 rocznicy Odzyskania 

Niepodległości; 

 1 września - III Cross Północnego Mazowsza Śladem Żołnierzy Września 1939, 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie; 

 28 września - Pokaz specjalny - N100, instalacja multimedialna, Muzeum Ziemi 

Zawkrzeńskiej w Mławie; 

 29 września – Wystawa Niepodległość 100, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej  

w Mławie;  

 4 listopada - Marsz plenerowy „Śladami miejsc pamięci narodowej” - Grupa 

Nieformalna – Mława miasto zabytkowe, Zespół Szkół nr 3 w Mławie; 

 9 listopada - „Koncert dla Niepodległej”, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.  

w Mławie; 

 10 listopada - Koncert pieśni Jana Kochanowskiego w wykonaniu Kuby Stankiewicza 

- Fundacja For ART; 

 11 listopada - Narodowy Dzień Niepodległości, główne obchody 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości: 

- odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100 lecia obchodów odzyskania Niepodległości; 

- zasadzenie Dębu Pamięci na 100. lecie odzyskania Niepodległości - Skwer na Osiedlu 

Wólka; 

- Bieg Niepodległości, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie; 

- Koncert pieśni patriotycznej  w wykonaniu zespołu Cantare z solistami Michał Gogolewski, 

Marcin Cywiński, Julia Kuszkowska i Anna Ronkiewicz, Miejski Dom Kultury w Mławie; 

- Wieczornica „Dla Niepodległej” – Związek Harcerzy Rzeczypospolitej, Związek 

Harcerstwa Polskiego. 

Konkursy zorganizowane w ramach obchodów 100 lecia odzyskania przez Rzeczpospolitą 

Polskę niepodległości w Mławie: 

 Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny „Niepodległość na fotografii 1918 - 2018” - 

Szkoła Podstawowa  Nr 2; 

 Konkurs na najlepszy esej pt.,,Czy bogaty, czy biedny, urodzony w chałupie czy  

w pałacu, każdy musi spłacić dług ojczyźnie”. Znaczenie patriotyzmu dla 

współczesnego człowieka - Zespół Szkół nr 2 w Mławie; 

 „Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego” - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2, 

Szkoła Podstawowa Nr 4; 

 Konkurs plastyczny dla najmłodszych mławian (przedszkola, szkoły podstawowe do 

kl. III) - Miejski Dom Kultury w Mławie;  

 Konkurs recytatorski „Dla mojej Ojczyzny” - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1, 

przedszkole; 

 „Z piosenką patriotyczną przez 100 lecie Niepodległej”, konkurs piosenki 

patriotycznej o Puchar Rektor PWSZ - Akademickie Centrum Kształcenia; 
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 Konkurs recytatorski „Polsko- ojczyzno moja” - Zespół Placówek Oświatowych  Nr 1, 

Szkoła Podstawowa nr 1  

 Konkurs fotograficzny ph. Przewodnik po historii - Miejska Biblioteka Publiczna  

w Mławie (Dział instrukcyjno - metodyczny); 

 Międzyszkolny konkurs plastyczny „Żołnierz polski w oczach dziecka” - Szkoła 

Podstawowa Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Makuszyńskiego; 

 Konkurs wiedzy dla uczniów mławskich szkół w kategoriach wiekowych - Muzeum 

Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie;  

Wystawy zorganizowane w ramach obchodów 100 lecia odzyskania przez Rzeczpospolitą 

Polskę niepodległości w Mławie:: 

 Wystawa Polonia Resituta - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie  

i Mławie; 

 Wystawa plenerowa „Niepodległość ^100” w parku miejskim - Muzeum Ziemi 

Zawkrzeńskiej w Mławie, Fundacja Korzybskich; 

 Wystawa plenerowa  „100 rocznica odzyskania niepodległości” - Grupa Nieformalna 

– Mława miasto zabytkowe; 

 Wystawa Niepodległość ^100 - Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie; 

 Wystawa „Drogi do niepodległości – Mława 1918r.” - Szkoła Podstawowa Nr 3  

im. dra J. Ostaszewskiego; 

 Współtwórcy II Rzeczypospolitej – wystawa portretów wykonanych przez uczniów 

Technikum Organizacji Reklamy oraz biogramy najważniejszych postaci  

II Rzeczypospolite - Zespół Szkół Nr 1; 

 Wystawa pt. „Do Niepodległej – historia w ożywionych obrazach” - Miejska 

Biblioteka Publiczna w Mławie (Dział udostępniania i informacji). 

 

 

12. Wydarzenia, inicjatywy, przedsięwzięcia realizowane pod Patronatem 

Burmistrza Miasta Mława 

 

W 2018 roku złożono 23 wnioski 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. VII Mławska Gala Wolontariatu 2018, organizator - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

termin - 5 kwietnia 2018 r.; 

2. „Tropem wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - edycja 2018”, organizator - Klub 

Pływacki "Płetwal Mława", termin - 4 marca 2018 r.; 

3. Mecz charytatywny piłki siatkowej dla „Ecika” pod patronatem Burmistrza Miasta Mława, 

organizator - Klub Sportowy „Zawkrze Mława”, termin - 29 marca 2018 r.; 

4. "Mławska Palma Wielkanocna", organizator - Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka”, 

termin - 1 marca do 9 kwietnia 2018 r., wręczenie nagród w jubileuszowym 10 konkursie  

w kościele Matki Bożej Królowej Polski; 

5. IX Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej Rekiny Futbolu 

2018 w Mławie, organizator - Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Mława, termin  

- 2 - 4 marca 2018 r.; 

6. „Zielona 7”, organizator - Stowarzyszenie Zdrowy - Rower. Zielona 7 to trasa rowerowa, 

wyznaczona przez mało ruchliwe drogi asfaltowe, łącząca Warszawę z Trójmiastem. 

www.zielona7.pl;  

http://www.zielona7.pl/
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7. Mławskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, organizator - Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, termin – 21 - 25 maja 2018 r.; 

8. Konkurs plastyczny „Kartka na 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”, 

organizator - Miejski Dom Kultury, wręczenie nagród - 14 czerwca 2018 r.; 

9. Kampania społeczna "Trzeźwy kierowca - bezpieczny pieszy", organizator - Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej, termin - czerwiec - grudzień 2018 r.; 

10. Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Mława młodzieży rocznik 2010 i 2012, organizator - 

Miejski Klub Sportowy „Mławianka Mława”, termin - 1 czerwca 2018 r.; 

11. PRZYJAZDY.PL, organizator - Studio JZK sp. z o.o., Dział Realizacji Systemów 

Transportowych Przyjazdy.pl w Rzeszowie. Projekt polega na prezentacji o publicznych 

połączeniach multimodalnych w Polsce, dzięki powiązaniu rozkładów jazdy komunikacji 

wodnej, kolejowej, drogowej miejskiej i lotniczej; 

12. Program edukacyjny „Od uprawy do potrawy”, dedykowany dla nauczycieli szkół 

podstawowych i przedszkoli, organizator - Tesco Polska, termin - 3 września 2018  

do 30 czerwca 2019 r.; 

13. Festiwal Rock & Blues, organizator - Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, termin - 8 września 

2018 r.; 

14. III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Ziemi Zawkrzeńskiej, organizator - Klub Sportowy 

"Zawkrze Mława", termin - 22 - 23 września 2018 r.; 

15. N 100/ instalacja multimedialna na fasadzie budynku muzeum, organizator - Muzeum 

Ziemi Zawkrzeńskiej, termin - 28 września 2018 r.; 

16. Koncert charytatywny dla Oskarka, organizator - Aneta Zawolska, termin - 30 września 

2018 r.; 

17. „Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji”, spotkanie szkoleniowe, organizator  

- Fundacja Aktywizacji Seniorów Teraz (fast), termin - 3 października 2018 r.; 

18. Kampania Społeczna "Bezpieczny senior to świadomy senior", organizator - Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, termin - października 2018 r. - wrzesień 2019 r.; 

19. Sesja popularno - naukowa z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 

organizator - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, termin - 9 listopada 2018 r.; 

20. AKTYWNI 55+ poznaj - poćwicz - przyłącz się, organizator - West Site fitness Mława, 

Przemysław Posłuszny, termin - 5 października 2018 r.; 

21. Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Mława, organizator  

- Stowarzyszenie Szachowe „Roszada”, termin - 20 października 2018 r.; 

22. Zawody Pływackie o Puchar Północnego Mazowsza pod patronatem Burmistrza Miasta 

Mława, organizator - Klub Pływacki Płetwal Mława, termin - 17-18 listopada 2018 r.; 

23. Projekt społeczny „Praca domowa na 5”, wsparcie uczniów klas I - III mławskich szkół  

w odrabianiu prac domowych i przygotowywaniu się do zajęć lekcyjnych, organizator: Zespół 

Szkół Nr 4 w Mławie, termin - 3 grudnia 2018 r. - 11 maja 2019 r. 

 

13. Współpraca miejskich jednostek organizacyjnych z organizacjami 

pozarządowymi  

 

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

Kultury w Mławie z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku: 

 

 31 grudnia 2017 r. -  Sylwester Seniorów - mławskie kluby seniorów (Klub Milonga,  

Klub Pogodny Uśmiech, Klub Emerytów i Rencistów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, 

Klub Złota Jesień); 

 14 stycznia 2018 r. - XXV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Grupa 

Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Mława”, Stowarzyszenie 
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Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Mławie; 

 2 - 4 marca 2018 r. - Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce 

Nożnej „Rekiny Futbolu” - Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca  

w Mławie; 

 12 marca 2018 r. - Gala Sportu 2017 - mławskie kluby sportowe; 

 5 kwietnia 2018 r. - Gala Wolontariatu - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności 

Lokalnej „Bądźmy Razem”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie; 

 23 kwietnia 2018 r. - Święto Patrona Miasta Świętego Wojciecha, nadanie tytułu 

Mławianin Roku - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej oraz Muzeum Ziemi 

Zawkrzeńskiej w Mławie;  

 24 sierpnia 2018 r. - Inscenizacja nalotu bombowego na Mławę, widowisko plenerowe 

„Mława 1939” - stowarzyszenia o profilu militarnym, Grupy Rekonstrukcji 

Historycznych, w tym Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej 

„Mława”; 

 17 czerwca 2018 r. - Finał III edycji Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej 

Cybisowej – koncert na estradzie w parku - Towarzystwo Miłośników Twórczości 

Tekli Bądarzewskiej oraz Państwową Szkoła Muzyczna I i II st. w Mławie;  

 29 lipca  2018 r. - Noc poetów 2018 - Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej,  

 14 sierpnia 2018 r. - X Festiwal Piosenki Żołnierskiej – koncert na estradzie  

w parku -  Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”; 

 17 września 2018 r. - Dzień Sybiraka - Związek Sybiraka oraz Miejski Dom Kultury 

w Mławie; 

 10 listopada 2018 r. - Bal Seniora – mławskie kluby seniora (Klub Milonga, Klub 

Pogodny Uśmiech, Klub Emerytów i Rencistów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub 

Złota Jesień); 

 16 października 2018 r. - 38. rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II , Dzień Papieski 

Stowarzyszenie Pontyfikat Jana Pawła II oraz Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej  

w Mławie. 

b) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw w ramach współpracy Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie z organizacjami pozarządowymi  

w 2018 roku:  

 

 XIV Kampania Białych Serc pt. 100 % dla życia - wywieszenie białych serc  

w oknach placówek bibliotecznych, wystawa w holu biblioteki pt. Taka Nasza Woda 

Symboliczna - Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów, Grupa Zalewski 

Patrol; 

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

zajęć wakacyjnych pt. „Wakacje z Maxem”, piknik integracyjny pt. „W zdrowym 

ciele zdrowy duch”, ognisko integracyjne pt. 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 pt. „Podaruj 

pluszowego misia”), jasełka w mławskim szpitalu - Stowarzyszenie Wspierania 

Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” działające przy Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Mławie; 

 przygotowanie licznych wystaw przez Janusza Dębskiego w holu Miejskiej Biblioteki 

Publiczne w Mławie - Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej. 
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c) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw w ramach współpracy Muzeum Ziemi 

Zawkrzeńskiej w organizacjami pozarządowymi w 2018 roku:  

 

 5 czerwca 2018 r. - Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - spotkanie  

z dr Karolem Samselem,  promocja tomiku wierszy „Auto da fe” oraz „Domy ludzi”;  

 26 maja 2018 r. - Galeria ,,13” - spotkanie autorskie z  Jerzym Paruszewskim, poetą, 

prozaikiem, który przedstawił swoją twórczość, oraz najnowsze utwory ,,Limeryki” 

 19 maja 2018 r. - Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności 

Cywilnej Mława – współorganizacja Nocy Muzeów; 

 11 lipca 2018 r. - Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mławie  

- przygotowanie jarmarku staroci w czasie Dni Mławy, otwarte spotkania 

numizmatyków zrzeszonych w mławskim Oddz. PTN; 

 16 października 2018 r. - Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II  

w Mławie - współorganizowanie obchodów Dnia Papieskiego - współorganizacja 

zebrania inicjującego zbiórkę funduszy na pomnik Jerzego Popiełuszki; 

 Fundacja im. Korzybskich - współpraca przy wydaniu XXI tomu Ziemi 

Zawkrzeńskiej. 

 

 

d) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw w ramach współpracy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku: 

  

 Stowarzyszenie Wspierania  Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”: 

- pozyskiwanie żywności w 2018 r. – pozyskano 36,3 ton żywności dla 575 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 

uczestniczyli w warsztatach kulinarnych, w których wzięło udział 27 osób; 

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

Stowarzyszenie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mławie  

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

- Stowarzyszenie pozyskało fundusze w ramach otwartych konkursów na realizację zadań 

publicznych ogłoszonych przez Samorząd Miasta Mława dla grupy beneficjentów, 

podopiecznych MOPS-u zagrożonych wykluczeniem społecznym, na następujące zadania: 

  jednodniowa wycieczka do Opinogóry dla Grupy Seniorów Złota Jesień, 

zorganizowana dla 30 seniorów w miesiącu sierpień 2018 r. (pozyskane fundusze: 

1 550 zł), 

  jednodniowa wycieczka dla Grupy „Zakręceni pozytywnie” do Muzeum Powstania 

Warszawskiego w Warszawie dla grupy 23 osób z niepełnosprawnościami wraz  

z opiekunami w miesiącu lipcu 2018 r. (pozyskane fundusze: 1 900,00 zł), 

  wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym - transport żywności, rzeczy 

używanych w miesiącach maj - grudzień 2018 r. (pozyskane fundusze: 4 000,00 zł), 

- Stowarzyszenie pozyskało fundusze w ramach otwartych konkursów na realizację 

zadań publicznych ogłoszonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie dla grupy 

odbiorców, stanowiących podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Mławie: 
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 ognisko integracyjne „Połączyć dwa światy”, dla ok. 100 osób zorganizowane  

w szkółce leśnej na Krajewie w miesiącu czerwiec 2018 r. (pozyskane fundusze: 

1 300,00 zł), 

 VII Mławska Gala Wolontariatu, odbywająca się w kwietniu 2018r. (pozyskane 

fundusze: 2 000,00 zł). 

- Organizacja pikniku integracyjno - profilaktycznego „W zdrowym ciele, zdrowy duch” 

wspólnie ze Stowarzyszeniem Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”  

w czerwcu 2018 r. na Estradzie w Parku Miejskim, w którym uczestniczyli: 

 Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Droga” 

 Grupy AA, Nieformalna Grupa „Zodiak”; 

 Mławskie Stowarzyszenie Kobiet Po Mastektomii i innych Chorobach Onkologicznych 

„Amazonka” 

 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za 

Serce”, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
 udział w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością; 

 wspólne planowanie działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, wymiana 

doświadczeń, wsparcie osób z niepełnosprawnością; 

 informowanie o przysługujących uprawnieniach; 

 Stowarzyszenie „Serce za Serce” przekazało basen z kulkami do rehabilitacji, obręcze 

do hula - hop i uczestniczyło w pikniku „Połączyć dwa światy”. 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie udziela pomocy w formie tymczasowego 

schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych i w schroniskach dla osób bezdomnych 

z usługami opiekuńczymi prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. Wybór 

schronisk dla osób bezdomnych wyłoniony był w 2018 r. w ramach zapytania ofertowego. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie współpracował ze Stowarzyszeniem 

Pomocy Bliźniemu ,,MAR – KOT” w Ożarowie Mazowieckim filia w Miączynie 

Dużym, Fundacja „Żyj od Nowa” w Garnowie Dużym 12, gm. Gołymin - Ośrodek, 

Fundacja „Leśne Zacisze” w Sokołowym Kącie 1, gm. Siemiątkowo, Przytuliskiem 

św. Brata Alberta dla bezdomnych Kobiet w Krakowie,  Stowarzyszeniem MONAR 

w Bobrowcu, Fundacja „Serce Marka” w Konarzewie Sławki, gm. Gołymin - 

Ośrodek, Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu "MAR-KOT" w Arklitach, gm. 

Barciany, Stowarzyszeniem „Serdeczna Dłoń” w Pokrzywnicy. 

 Współpraca z Fundacją Caritas Diecezji Płockiej, Stacją Opieki Caritas w Mławie  

w zakresie wspólnej opieki i pielęgnacji nad osobami terminalnie chorymi, którzy 

korzystają z usług opiekuńczych Ośrodka i pomocy Caritas. Pielęgniarki z Caritas 

oceniają stan zdrowia i wypełniają dokumenty osób kierowanych do zakładów 

opiekuńczo-leczniczych. 

 Współpraca z Mławskim Stowarzyszeniem Kobiet po Mastektomii i Innych Chorób 

Onkologicznych ,,Amazonki”. Członkowie stowarzyszenia - kobiety po mastektomii 

oraz z problemami onkologicznymi spotykają się w Ośrodku od listopada 2006 r. 

Korzystają z pomocy psychologa zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Mławie. Organizują sobie czas wolny przy kawie, herbacie i ciastkach. 

 Klub Emerytów i Rencistów – członkowie klubu spotykają się od kilku lat w świetlicy. 

 

e) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw w ramach współpracy Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie z organizacjami pozarządowymi w 2018 

roku: 
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 1 stycznia 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r. - organizacja Turnieju Piłki Nożnej Mławianka 

Cup), oraz Amatorskiej Ligi Futsalu. Ponadto Klub Sportowy Mławianka Mława 

korzysta z obiektów MOSiR – Miejski Klub Sportowy „Mławianka Mława”; 

 1 marca 2018 r. do 1 listopada 2018 r. - organizacja zawodów na szczeblu powiatu, 

oraz rejonu, udostępnianie obiektów sportowych, obsługa sędziowska oraz techniczna 

– Powiatowy Szkolny Związek Sportowy; 

 1 stycznia 2018 r. do 5 kwietnia 2018 r. - organizacja Amatorskiej Ligi Futsalu  

– Firma ,,Dan-Bud’’ Sp. z o.o.; 

 3 marca 2018 r. do 30 października 2018 r. - organizacja zawodów pływackich: Liga 

Pływacka szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, Grand Prix 

 w pływaniu o Puchar Prezesa Płetwal Mława, Triathlon Mława 2018, korzystanie  

z krytej pływalni - Klub Pływacki „Płetwal Mława”; 

 3 marca 2018 r. do 30 października 2018 r. - organizacja Ogólnopolskiego Turnieju 

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

Koszykowej „STREETBALL Mława 2018” - Klub Sportowy „Zawkrze” Mława; 

 1 maja 2018 r. do 27 września 2018 r. - organizacja Amatorskiej Ligi Orlika – Firma 

,,Dan-Bud’’ Sp. z o.o.; 

 16 maja 2018 r. - organizacja Olimpiady Lekkoatletycznej dzieci  

z niepełnosprawnością intelektualną– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy; 

 26 maja 2018 r. - organizacja imprezy „Dzień Dziecka na Sportowo” – Mławska Hala 

Sportowa; 

 3 czerwca 2018 r. - organizacja  biegu ulicznego „Cała Mława Biega.– Mławska Hala 

Sportowa; 

 14 czerwca 2018 r. - organizacja biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży im. Ojca 

Bernarda Kryszkiewicza - Parafia Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Mławie; 

 18 września 2018 r. - organizacja Turnieju Piłki Nożnej im Św. Stanisława Kostki 

– Parafia im. Św. Jana Kantego w Mławie. 

 

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

Sportowej z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku: 

 

 8 - 10 marca 2018 r. - Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce 

Nożnej w Mławie – Rekiny Futbolu – Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec 

Mława; 

 3 lutego 2018 r -  Turniej Piłki Halowej dla dzieci Mławianka CUP U-10 –– Miejski 

Klub Sportowy „Mławianka Mława”; 

 24 lutego, 14 kwietnia, 26 maja, 10 listopada, 8 grudnia 2018 r. - Turniej Rekreacyjno  

– Sportowy Dzieci szkół podstawowych II i III klas – Klub Sportowy „Zawkrze 

Mława”; 

 5 października 2018 r. -  Dzień Aktywnego Seniora – Klub Seniora „Pogodny 

Uśmiech”; 

 14paźdzernika 2018 r. - Półmaraton o Puchar Starosty Powiatu Mławskiego –  Klub 

Pływacki  „Płetwal Mława”; 

 1 grudnia 2018 r. - Turniej mini siatkówki dla dzieci – Klub Sportowy „Zawkrze 

Mława”; 

 8 grudnia 2018 r. - Mikołajki z Mławianką – Miejski Klub Sportowy „Mławianka 

Mława”; 

 15grudnia 2018r. - III Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej Seniorów  

– Miejski Klub Sportowy „Mławianka Mława”. 
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VII. PODSUMOWANIE  

 

 Miarą dojrzałości społeczeństwa demokratycznego jest aktywność społeczeństwa, 

grup i organizacji obywatelskich. Działalność organizacji pozarządowych znacząco wpływa 

na jakość życia mieszkańców. Podejmując ważne społecznie zadania, przyczyniają się one  

do rozwoju demokracji i kształtowania postaw obywatelskich. Poprzez realizowanie własnych 

inicjatyw, jak również wspieranie i konsultowanie działań podejmowanych przez samorząd,  

w istotny sposób wzbogacają jego działalność na rzecz mieszkańców.  

 Organizacje są ważnym partnerem Miasta Mława w realizacji jego zadań. Miasto 

współpracuje z sektorem pozarządowym, zlecając mu realizację zadań własnych  

z przekonaniem, że organizacje, znając potrzeby społeczności lokalnej, mogą realizować  

je skuteczniej i efektywniej, praktycznie w każdym obszarze życia społecznego. 

 Współpraca miasta z organizacjami w 2018 r. odbywała się na zasadach 

pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, jawności oraz uczciwej 

konkurencji. Zgodnie z zasadą pomocniczości miasto ograniczało sferę swojej ingerencji  

w życie społeczności lokalnej do niezbędnego minimum, wymaganego przez prawo, 

wspierając jednocześnie inicjatywy społeczne, które uznało za najbardziej efektywny sposób 

rozwiązywania problemów mieszkańców. Zasada suwerenności stron oznaczała, że stosunki 

pomiędzy Miastem, a organizacjami kształtowały się z poszanowaniem wzajemnej autonomii 

i niezależności swojej działalności statutowej, z uznaniem przez strony ich prawa  

do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, zwłaszcza tych należących do 

sfery zadań publicznych. Z kolei w myśl zasady partnerstwa Miasto gwarantowało 

podmiotom m.in. udział w planowaniu realizowanych zadań, określeniu sposobu i ich 

realizacji, rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców, proponowaniu zasad 

współpracy. Zgodnie z zasadą efektywności Miasto zlecało realizację swoich zadań 

publicznych organizacjom, a te gwarantowały, że wykonają je w sposób profesjonalny, 

efektywny, oszczędny i terminowy, zaś obie strony wspólnie dążyły do osiągnięcia 

najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych. Miasto dbało również,  

w myśl zasady uczciwej konkurencji i jawności o zachowanie przejrzystości podejmowanych 

działań oraz informowanie w granicach wyznaczonych przez prawo o ich przebiegu, w tym 

udostępnianie informacji o zamiarach, celach, wysokości środków finansowych 

zaplanowanych w budżecie miasta na realizację zadań publicznych oraz kryteriach 

stosowanych przy wyborze ofert w konkursach. Natomiast organizacje udostępniały Miastu 

dane, dotyczące ich działalności, jej rezultatów, sposobu funkcjonowania oraz sytuacji 

finansowej. 

Głównym celem Programu jest kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego  

i rozwiązywanie problemów społecznych w środowisku lokalnym, poprzez budowanie 

partnerstwa między administracją samorządową i organizacjami. Warunkiem osiągnięcia tak 

zdefiniowanego celu, było otwarcie się samorządu na problemy zgłaszane przez podmioty, 

rozwiązywanie je poprzez dialog i współpracę, w granicach wyznaczonych przez 

obowiązujące prawo. 

Miasto Mława 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 

poprzez wiele niefinansowych form.  

Ogłoszono 7 otwartych konkursów ofert, rozpatrzono pozytywnie 37 ofert realizacji 

zadań publicznych. Przygotowano i podpisano 35 umów na realizację zadań publicznych 
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współfinansowanych z budżetu Miasta Mława. Złożono sprawozdania i rozliczonych zostało 

35 zadań. 

Kwota przekazana i rozliczona przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych 

konkursów ofert oraz z art. 19a ustawy w 2018 roku to 445 344,97 zł (słownie: czterysta 

czterdzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery zł 97/100).  

W 2018 roku na realizację zadań publicznych wnioski złożyły 2 nowe organizacje - 

Fundacja im. Korzybskich, Fundacja Promocji i Rozwoju Tańca.  

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. 

Roczny Program współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi na 2018 

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 Mława na podstawie umów zawartych z organizacjami 

pozarządowymi oraz wnioski wypracowane w ramach bezpośrednich spotkań  

z przedstawicielami organizacji. 

 

 

sporządziła:  

Agnieszka Puzio Dębska 
Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  
 


