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I. WSTĘP 

 

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego 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 wymienionymi w art. 3 ust 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

zwanych dalej „organizacjami pozarządowymi” został wypracowany w procesach 

partycypacyjnych - był 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 2020 rok przyjęty został Uchwałą Nr XII/168/2019 Rady 

Miasta Mława z dnia 19 listopada 2019 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 2020 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 rok współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi. 

Sprawozdanie przygotowane zostało na podstawie danych zebranych przez Pełnomocnika 

Burmistrza Miasta Mława 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  

i 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 przyczyniają 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 2020 roku, zgodnie z „Mapą 

aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mława”, figurowały  

64 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 
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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. 

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 XII/168/2019 Rady Miasta Mława  

z dnia 19 listopada 2019 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 2020 rok, 

był realizowany między innymi poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi w sferze  

finansowej poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, 

przez powierzanie lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem 

dotacji na ich dofinansowanie oraz w sferze pozafinansowej.  

 

 

III. TWORZENIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2020 ROK 

 

Przygotowanie Programu współpracy na 2020 rok rozpoczęło się od przyjęcia 

Zarządzenia  Nr 181/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11  września 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Miasta Mława  

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

24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok. 

 

Wprowadzono następujący harmonogram prac nad przygotowaniem Programu  

na 2020 rok: 

1) Przygotowanie projektu Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi na 2020 rok - do 13 września 2019 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) Przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Miasta 

Mława z organizacjami pozarządowymi - od 16 września 2019 r. do 27 września  

2019 r. 

3) Przekazywanie uwag i sugestii przez merytoryczne wydziały Urzędu Miasta Mława 

i jednostki organizacyjne Miasta Mława - od 16 września 2019 r. do 27 września  

2019 r. 

4) Rozpatrzenie złożonych opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe 

oraz przez właściwe merytorycznie wydziały i jednostki organizacyjne  

- do 11 października 2019 r.  

5) Opracowanie projektu Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi na 2020 rok oraz priorytetowych zadań publicznych  

z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych podczas konsultacji  

- do 18 października 2019 r. 

6) Wystąpienie poprzez kolegium do Burmistrza Miasta Mława o określenie założeń 

współpracy finansowej oraz pozafinansowej z organizacjami pozarządowymi oraz 

ustalenie priorytetowych zadań do realizacji w 2020 roku  - do 1 listopada  2019 r.  

7) Przedstawienie Burmistrzowi Miasta Mława projektu Programu w formie 

informacji - do 8 listopada 2019 r.  

8) Przedłożenie Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami 

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

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 

2020 rok oraz priorytetowych zadań publicznych na posiedzeniu Sesji Rady Miasta 

Mława - do 29 listopada  2019 r. 

 

Celem przeprowadzenia konsultacji było zapoznanie się z opinią organizacji 

pozarządowych funkcjonującymi na terenie Mławy z projektem Programu oraz zebranie 

uwag. 

Informacja o przygotowanym projekcie Programu, podlegającemu konsultacjom, 

tabela propozycji do Programu 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, w zakładce konsultacje: 

https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/konsultacje-spoleczne-z-przedstawicielami-organizacji-

pozarzadowych-celu-przygotowania,  

 w Mławskim Serwisie Informacyjnym, stronie internetowej Urzędu Miasta Mława,  

w serwisie dla organizacji pozarządowych: http://www.mlawa.pl/artykul/ogloszenie-

konsultacji-spolecznych-z-przedstawicielami-organizacji-pozarzadowych-celu 

Dodatkowo organizacjom pozarządowym zostały wysłane: 

 informacja e-mailowa;  

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

Zaproponowano przeprowadzenie konsultacji w następujących formach:  

a) pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag; 

b) ankiety samodzielnie wypełnianej przez respondentów; 

c) zbierania uwag w Urzędzie Miasta Mława, w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej 

w terminie: od 16 do 27 września  2019 r. 

Organizacje pozarządowe zostały zaproszone do zgłaszania propozycji do wymienionych 

dokumentów w następujący sposób: 

a) w wersji papierowej dostępnej w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej - drogą 

korespondencyjną,  

https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/konsultacje-spoleczne-z-przedstawicielami-organizacji-pozarzadowych-celu-przygotowania
https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/konsultacje-spoleczne-z-przedstawicielami-organizacji-pozarzadowych-celu-przygotowania
http://www.mlawa.pl/artykul/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-z-przedstawicielami-organizacji-pozarzadowych-celu
http://www.mlawa.pl/artykul/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-z-przedstawicielami-organizacji-pozarzadowych-celu
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b) w wersji elektronicznej dostępnej  na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl na adres 

e-mail: agnieszka.debska@mlawa.pl,  

c) bezpośrednio w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej. 

 

W przewidzianym na konsultacje społeczne czasie wpłynęły cztery ankiety oraz dwie 

propozycje zmian w treści Programu na 2020 rok od: 

1) Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie; 

2) Banku Żywności w Ciechanowie; 

3) Mławskiego Stowarzyszania Amazonki; 

4) Stowarzyszenia Historycznego Mazowsza Północnego. 

Bank Żywności w Ciechanowie zaproponował następujące obszary współpracy: wolontariat 

zbiórkowy jako inkubator postaw prospołecznych, odbiory żywności zagrożonej 

zmarnowaniem ze sklepów - zapobieganie utylizacji, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży 

- lekcje niemarnowania żywności.  

W pozostałych wymienionych powyżej dokumentach, poza wolą współpracy na 

dotychczasowych zasadach i podziękowaniami nie było istotnych uwag od organizacji 

pozarządowych do konsultowanego Programu na 2020 rok.  

Wpłynęły także propozycje od Naczelników Wydziału: Gospodarki 

Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego oraz Strategii i Funduszy Zewnętrznych 

Urzędu Miasta Mława. Zaproponowano uwzględnienie w Programie opracowanie projektu 

szlaków turystycznych dla linii obronnej 1939 r. dla Pozycji Mława.  

 

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 oraz w związku z Uchwałą  

Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława, konsultacje uznaje 

się za ważne. 

Został sporządzony protokół z przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu 

Programu współpracy na rok 2020, który został opublikowany w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie dedykowanej konsultacjom społecznym - 

https://bip.mlawa.pl/artykul/protokol-z-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-

dotyczacych-projektu-programu-1.  

 

Konsekwencją przeprowadzonych konsultacji było przygotowanie i przyjęcie 

Uchwały Nr XII/168/2019 Rady Miasta Mława z dnia 19 listopada 2019 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 2020 rok. 

http://www.mlawa.pl/
mailto:agnieszka.debska@mlawa.pl
https://bip.mlawa.pl/artykul/protokol-z-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-programu-1
https://bip.mlawa.pl/artykul/protokol-z-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-dotyczacych-projektu-programu-1
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IV. FORMY WSPÓŁPRACY 

 

Formy współpracy pomiędzy Samorządem Miasta Mława, a organizacjami 

pozarządowymi w 2020 roku miały charakter finansowy i pozafinansowy. 

 

1) Finansowe formy współpracy to: 

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawie: 

a) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji  

na finansowanie ich realizacji, 

b) wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie  

ich realizacji, 

c) zlecania realizacji zadań publicznych w trybie małych dotacji odbywających 

się w oparciu o art. 19a ustawy.  

 

2) Pozafinansowa współpraca przebiega w następujących sferach: 

a) informacyjnej poprzez: informowanie o planowanych kierunkach działalności, 

o zmianach prawnych, perspektywach rozwoju, zadaniach publicznych, które 

będą realizowane, o sposobach ich rozstrzygnięć; 

b) 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; 

c) 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;  

d) 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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Harmonogram współpracy finansowej Samorządu Miasta Mława 

z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku 
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V. DZIAŁANIA W RAMACH WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ  

 

1. Realizacja zadań publicznych w oparciu o otwarte konkursy ofert 

 

Jedną z form współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi w 2020 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 sfinansowania realizacji zadania oraz w oparciu o art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, czyli w trybie uproszczonym.  

Dodatkowo na mocy zapisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. 

 

a) Realizacja zadań publicznych w oparciu o otwarte konkursy ofert na mocy 

zapisów ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie  

 

W 2020 roku ogłoszonych zostało 7 otwartych konkursów na realizację zadań 

publicznych na mocy zapisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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. 

 

l.p. Ogłoszenie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu 

1 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu 

zaplanowana kwota: 260 000,00 zł wydatkowana kwota – 259 000,00 zł  

Zarządzenie Nr 226/2019 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

na realizację zadań publicznych w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

w 2020 roku 

Zarządzenie Nr 25/2020 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników w otwartym  konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej w 2020 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 227/2019 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

na realizację zadań publicznych z zakresu 

sprzyjania rozwojowi sportu  na terenie Miasta 

Mława w 2020 roku 

Zarządzenie Nr 26/2020 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych  

z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu  

na terenie Miasta Mława w 2020 roku 

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

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

zaplanowana kwota – 55 000,00 zł wydatkowana kwota - 0,00 zł  
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Zarządzenia Nr 38/2020 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 2 marca  2020 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na 

realizację zadań publicznych w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego w 2020 r. 

Zarządzenie Nr 73/2020 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie  

ogłoszenia wyników  w otwartym  konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego  w 2020 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 – 15 000,00 zł wydatkowana kwota – 15 000,00 zł 

Zarządzenie  Nr 39/2020 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 2 marca 2020 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 2020 r. 

Zarządzenie Nr 62/2020 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników  w otwartym konkursie 

ofert w zakresie pomocy społecznej,  

w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej  oraz wyrównywania szans 

tych rodzin i osób w 2020 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 – 20 000,00 zł wydatkowana kwota – 0,00 zł  

Zarządzenia Nr 40/2020 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 2 marca 2020 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 2020 r. 

Zarządzenie Nr 74/2020 Burmistrza Miasta 

Mława Z dnia 30 kwietnia 2020 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 2020 r. 

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

z niepełnosprawnością 

zaplanowana kwota – 20 000,00 zł wydatkowana kwota – 15  660,00 zł  

Zarządzenie Nr 17/2020 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

w zakresie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych w 2020 r. 

Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych w 2020 r. 

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

osób w wieku emerytalnym 

zaplanowana kwota w – 5 000,00 zł wydatkowana kwota - 0,00 zł  

Zarządzenie  Nr 41/2020 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

na realizację zadań publicznych w zakresie 

działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym w 2020 r. 

Zarządzenie Nr 75/2020 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników w otwartym konkursie 

ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie działalności na rzecz osób w wieku 

emerytalnym w 2020 r. 
Tabela 1. Zestawienie ogłoszonych w 2020 roku otwartych konkursów ofert na realizację zadań 

publicznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie 

 

Łącznie złożono 35 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 - 10 wniosków na kwotę 411 840,00 zł, 
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2. Otwarty konkurs ofert z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta 

Mława – 4 wnioski na kwotę 150 650,00 zł; 

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

kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury – 7 wniosków na kwotę 52 5820,00 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 16 000,00 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 31 250,00 zł; 

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

osobom z niepełnosprawnością – 5 wniosków na kwotę 23 500,00 zł;  

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

na rzecz osób w wieku emerytalnym - 3 wnioski  na kwotę 7 715,00 zł. 

Komisje konkursowe zajmujące się oceną wniosków zostały powołane Zarządzeniami 

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

publicznych w 2020 roku oraz przyjęcia składu komisji konkursowej do oceny merytorycznej 

ofert. 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie rozpatrzono pozytywnie 19 ofert realizacji zadań publicznych. 

Przygotowano i podpisano 17 umów na realizację zadań publicznych współfinansowanych  

z budżetu Miasta Mława. Złożono sprawozdania i rozliczonych zostało 17 zadań 

publicznych w 2020 roku na łączną kwotę 359 660,00 zł w następujących konkursach:  

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 9 zadań  na kwotę 259 000,00 zł, 

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

Mława – 2 zadania na kwotę 70 000,00 zł; 

3. 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 zadania  na kwotę 15 000,00 zł; 

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

osobom z niepełnosprawnością – 3 zadania na kwotę 15 660,00 zł;  

 

Dwa zadania publiczne złożone w otwartym konkursie ofert w zakresie polityki społecznej, 

ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością nie zostały zrealizowane z uwagi 

na obostrzenia związane z wprowadzonym stanem epidemii, organizacje same zdecydowały  

o rezygnacji z realizacji zadań.  

 

W związku z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 

r. poz. 491 z poźn. zm) oraz Rozporządzenia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii 

(Dz. U.2020 r. poz. nr 522), stwierdzono, że realizacja zadań jest niemożliwa z uwagi  

na siłę wyższą, której nie można było przewidzieć w dniu ogłaszania konkursu w ramach 

następujących otwartych konkurów ofert: 

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

kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury; 

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

na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
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3. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności  

na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Okolicznością uniemożlwiającą wykonanie zadań był stan epidemii w związku  

z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wprowadzony przez Ministra Zdrowia od dnia  

20 marca 2020 r. do odwołania. W czasie epidemii nie wolno było m.in. organizować 

żadnych imprez, spotkań, zaś od 25 marca obowiązywały zaostrzone przepisy dotyczące 

przemieszczania się oraz zakaz wychodzenia z domu poza najważniejszymi sytuacjami 

życiowymi. Realizacja zadań zaproponowanych przez oferentów była procesem 

rozciągniętym w czasie, a wprowadzone zakazy uniemożliwiały całkowicie wywiązanie się  

z zaplanowanych działań. Ponadto nie było wiadomo, kiedy ustanie stan epidemii, a oferenci 

mieli obowiązek zapewnić beneficjentom zadania bezpieczeństwo, co nie było możliwe.  

W związku z faktami zdecydowano o nie przyznaniu dotacji na realizację zadań złożonych  

w powyższych otwartych konkursach ofert. 

 

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych 

konkursów ofert i rozliczonych na podstawie złożonych sprawozdań za 2020 rok, 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego 

sprawozdania.  

 

b) Realizacja zadań publicznych w oparciu o otwarty konkurs ofert na mocy 

zapisów ustawy o zdrowiu publicznym 

 

W 2020 roku na mocy zapisów ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w 2020 r. 

W odpowiedzi na konkurs zostało złożonych 9 wniosków przez: Miejski Dom Kultury 

w Mławie, Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Nazar”, Klub Pływacki „Płetwal” Mława, 

Mławskie Centrum Sportów Walki „MCSW”, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych 

„Lepsze jutro”, Klub Sportowy „Zawkrze” Mława, Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich 

„Droga” w Mławie, Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława.  

 

l.p. Ogłoszenie konkursu Rozstrzygnięcie konkursu 

1 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego  

w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. 

zaplanowana kwota: 140 000,00 zł wydatkowana kwota – 123 127,63 zł  

Zarządzenie Nr 110/2020 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia otwartego konkursu ofert  

na realizację zadań publicznych z zakresu 

zdrowia publicznego  w ramach Miejskiego 

Programu Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta 

Mława w 2020 roku 

Zarządzenie Nr 117/2020 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert 

na realizację zadań publicznych w zakresie 

zdrowia publicznego w ramach Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. 

Tabela 2. Zestawienie informacji o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych zgodnie  

z zapisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym 
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Zgodnie z zapisami ustawy z zapisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym rozpatrzono pozytywnie 8 ofert realizacji zadań publicznych. Podpisano umowy 

oraz rozliczono realizację 8 zadań w 2020 roku na łączną kwotę 123 127,63 zł (słownie: 

sto dwadzieścia trzy tysiące sto dwadzieścia siedem zł 63/100). 

 

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych 

konkursów ofert i rozliczonych na podstawie złożonych sprawozdań za 2020 rok, 

zgodnie z zapisami ustawy z zapisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.  

 

 

2. Zlecenie realizacji zadań publicznych z art. 19a w oparciu o tryb 

uproszczony  

 

Dodatkowo na mocy art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie wpłynęło 5 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 3 następujących zadań: 

1. Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, zadanie: Tryptyk 

organowy, kwota otrzymanej dotacji: 2 000,00 zł; 

2. Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, zadanie: Koncerty 

wokalno - instrumentalne, kwota otrzymanej dotacji -  4 000,00 zł; 

3. Klub Pływacki „Płetwal” Mława, zadanie: Otwarte Zawody Pływackie o Puchar 

Północnego Mazowsza pod Patronatem Burmistrza Miasta Mława, kwota 

otrzymanej dotacji – 1 000,00 zł. 

 

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

umowy oraz  rozliczono realizację 3 zadań na łączną kwotę 7 000,00 zł.  

 

 

3. Kontrola realizacji zadań publicznych 

 

 Na mocy zapisów Zarządzenia Nr 111/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia  

22 czerwca 2020 r. w sprawie powołania zespołu kontrolującego oraz planu kontroli  

i rozliczenia dotacji celowych na realizację zadań publicznych Miasta Mława, zleconych 

organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok 

przeprowadzano kontrolę realizacji następujących zadań: 

1) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych 

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: 

a) Podmiot podlegający kontroli: Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława 

Kontrolowane zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe drużyn dziecięcych  

i młodzieżowych MKS Mławianka Mława w 2019 roku; 

b) Podmiot podlegający kontroli: Klub Pływacki „Płetwal” Mława 

Kontrolowane zadanie: Mławska Liga Pływacka - edycja VII; 
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2) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 

w zakresie sprzyjania  rozwojowi sportu w Mławie: 

Podmiot podlegający kontroli: Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława 

Kontrolowane zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe I Drużyny MKS Mławianka 

Mława; 

3) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych 

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 

a) Podmiot podlegający kontroli: Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli 

Bądarzewskiej 

Kontrolowane zadanie: Życie i twórczość Wojciecha Piechowskiego – publikacja; 

b) Podmiot podlegający kontroli: Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskie 

Kontrolowane zadanie: Odbicia Mławy 

4) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert  na realizację zadań publicznych 

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

i młodzieży: 

Podmiot podlegający kontroli: Mławskie Centrum Walki  

Kontrolowane zadanie: Obóz XX Letniej Szkoły Aikido; 

5) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu otwarty konkurs ofert  na realizację 

zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: 

Podmiot podlegający kontroli: Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy 

Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie  

Kontrolowane zadanie: Wycieczka dla grupy Seniorów „Złota Jesień”; 

6) w ramach ogłoszonego otwartego konkursu otwarty konkurs ofert  na realizację 

zadań publicznych w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom  

z niepełnosprawnością: 

Podmiot podlegający kontroli: Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia  

i Ewangelizacji „Serce za serce” 

Kontrolowane zadanie: Wyjazd na „Galę Integracji” w Warszawie. 

 

Do pracy w zespole kontrolującym do przeprowadzenia kontroli i rozliczenia dotacji 

celowych na realizację zadań publicznych Miasta Mława, zleconych organizacjom 

pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok powołano:  

1) Jolantę Sokołowską – Zastępcę Skarbnika Miasta Mława; 

2) Agnieszkę Puzio – Dębską – Pełnomocnika Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi. 

 

Najczęściej pojawiające się zalecenia pokontrolne, które znalazły się w protokołach z kontroli 

merytorycznej oraz finansowej realizacji zadania to:  

1) Wykazanie przez Zleceniobiorcę, że beneficjenci zadania byli informowani  

o finansowaniu zadania ze środków Miasta Mława. 

2) Wykazanie przez Zleceniobiorcę, że została prowadzona wyodrębniona 

dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa zadania publicznego, 

zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości. 

3) Wykazanie przez Zleceniobiorcę o stosowaniu Ustawy Prawo zamówień 

publicznych dotyczących poniesionych wydatków. Udokumentowanie tego faktu na 

dokumentach księgowych. 

4) Uzupełnienie przez Zleceniobiorcę opisów dowodów księgowych zgodnie  

z Ustawą o rachunkowości i w przyszłości prawidłowo dokonywanie opisów 
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gospodarczych zgodnie z zawartą umową oraz przepisami prawa. Dokonywanie opisu 

gospodarczego na dowodach księgowych związanych z realizacją zadania w rozbiciu 

na wydatki realizowane z dotacji oraz wydatki ze środków własnych. 

 

Zleceniobiorcy złożyli stosowne wyjaśnienia do protokołów, podmioty kontrolowane 

zawiadomiły Urząd Miasta Mława o wykonaniu wniosków pokontrolnych. 

 

 

4. Podsumowanie działań samorządu Miasta Mława w ramach 

współpracy finansowej w 2020 roku  
 

Kwota przekazana i rozliczona przez organizacje pozarządowe  

w ramach otwartych konkursów ofert (zgodnie z zapisami ustawy  

o pożytku publicznym oraz o zdrowiu publicznym) oraz na mocy art. 19a 

ustawy w 2020 roku to 489 787,63 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt 

dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem zł 63/100).  
 

Analiza wskaźników w ramach współpracy finansowej 

 

Zgodnie z Programem współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 

opracowano  następujące wskaźniki oceny finansowego współdziałania: 

1) liczba osób, które są adresatami zadań publicznych – około 10 tys. osób; 

2) liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych – około 500 osób; 

3) liczba złożonych wniosków – 49; 

4) liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 30; 

5) liczba podpisanych umów na realizację zadań publicznych – 28; 

6) liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu  

o dotacje – 17 organizacje pozarządowe; 

7) liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne 

w oparciu o dotacje – wszystkie współpracowały z samorządem wcześniej; 

8) liczba zrealizowanych zadań publicznych, na które organizacje pozarządowe 

otrzymały dotacje w kwotach określonych w niżej wymienionych przedziałach: 

7.1   do 500 zł –  0 zadań; 

7.2 powyżej 500 zł do 1.000 zł –  3 zadania; 

7.3 powyżej 1.000 do 2.000 zł – 5 zadań; 

7.4 powyżej 2.000 do 10.000 zł – 9 zadań;  

7.5  powyżej 10.000 zł – 11 zadań. 

9) wysokości kwot udzielonych dotacji – spis dotacji wraz z kwotami dla 

poszczególnych otwartych konkursach ofert znajduje się w załącznikach do 

mniejszego sprawozdania. 

10) wysokość środków finansowych i poza finansowych zadeklarowanych przez 

organizacje pozarządowe w ramach realizacji zadań publicznych – 205 983,00 zł 

(słownie: dwieście piec tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy zł 00/100). 
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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 64 organizacje pozarządowe.  

 

2. Promocja akcji społecznościowej – przekaż 1% podatku na mławską organizację, 

informacja o przekazanych środkach na rzecz mławskich organizacji 

 

907 mln zł – tyle w 2020 r. Polacy przekazali organizacjom pożytku publicznego (OPP)  

z rozliczenia 1 procenta PIT za 2019 r. 

To o ponad 30 mln zł więcej niż rok wcześniej i kolejny rekord w ramach wspierania OPP  

1 proc. z deklaracji PIT. 

Wsparcie przekazało 14,8 mln podatników, a przeciętna kwota na rzecz OPP wyniosła 61 zł. 

123 944,97 zł – tyle w 2020 r. podatnicy przekazali mławskim organizacjom pożytku 

publicznego. 

To niestety 132 764 zł mniej  niż rok wcześniej.  
W tym roku Polacy po raz kolejny pokazali, że na dobre polubili dzielenie się 1 procentem 

swojego PIT z organizacjami pożytku publicznego. Każdego roku rośnie nie tylko kwota, 

którą wspierają bliskie im cele, ale również liczba podatników, którzy przekazują swój  

1 procent. 907 mln zł to rekordowa kwota, wyższa o 30 mln zł w porównaniu z ubiegłym 

rokiem. A swoje wsparcie dla OPP przekazało w tym roku 14,8 mln osób, prawie 300 tys. 

więcej niż poprzednio”. 

Niestety w Mławie nie tylko nie zaobserwowaliśmy tendencji zwyżkowej, ale spadek 

kwot pozyskanych przez organizacje pozarządowe jest znaczny. Rok temu do mławskich 

organizacji trafiło 256 tys. zł, a w bieżącym tylko 124 tys.  

Portal podatkowy „Twój e-PIT” został bardzo dobrze przyjęty przez Polaków, świetnie 

sprawdził się w czasie pandemii Covid-19 i realnie ułatwił rozliczenie podatku oraz 

przekazanie 1 procenta.  

Kwoty z 1 procenta podatku PIT w Polsce rosną z roku na rok. Przykładowo w 2016 r. Polacy 

przekazali OPP 619,1 mln, w 2017 r. 662,2 mln, w 2018 r. – 763,9 mln zł, a rok później – 

876,7 mln zł. 

W Mławie przekazaliśmy OPP w 2016 r. 137 402 zł, w 2017 r. 146 880 zł,  

w 2018 r.164 146 zł, w 2019 r. 256 709 zł.  

W rozliczeniu za 2019 r. na podium wśród OPP z największym wsparciem znalazły się: 

1. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” (184,5 mln zł), 

2. Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (50,6 mln zł), 

3. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” (42,5 mln zł). 

http://www.mlawa.pl/artykul/baza-mlawskich-organizacji-pozarzadowych
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Mławskim organizacjom posiadającym statut pożytku publicznego pomagamy lokalnie, 

nie zapominając o nich w naszych zeznaniach podatkowych. W tabeli poniżej 

zestawienie kwot z 1 % podatku jakie zostały przekazane w latach 2013 – 2020 w całej 

Polsce oraz w Mławie wraz z procentem wzrostu/spadku w stosunku do roku 

poprzedniego.   

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Polska 
482,2 

mln 

511,0 

mln 

560,0 

mln 

619,1 

mln 

662,2 

mln 

763,9 

mln  

874,4 

mln 

907 

mln 

% wzrostu  

w stosunku do 

roku 

poprzedniego 

1
0
5
 %

 

1
0
6
%

 

1
0
9
%

 

1
1
0
%

 

1
0
7
%

 

1
1
5
%

 

1
1
4
%

 

1
0
4
%

 

Mława 
78 837 

zł 

81 749 

zł 

92 673 

zł 

137 402 

zł 

146 880 

zł 

164 146 

zł 

256 709 

zł 

123 945 

zł 

% wzrostu  

w stosunku do 

roku 

poprzedniego 

1
1
0
%

 

1
0
4
%

 

1
1
3
%

 

1
4
8
%

 

1
0
7
%

 

1
1
2
%

 

1
5
6
%

 

4
8
%

 

 

Wykaz mławskich organizacji pożytku publicznego, które w 2020 r. otrzymały 1% 

należnego podatku za 2019 r.: 

0000191060 Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie – 24 408,27 zł; 

0000164983 Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności – 20 875,00 zł; 

0000343071 Stowarzyszenie Pomocy Społeczno - Zawodowej Osobom 

Niepełnosprawnym „Daj Szansę” -  16 484,70 zł; 

0000153378 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej – 15 054,50 zł; 

0000212842 Klub Strzelectwa Sportowego „Kaliber” w Mławie – 13 024,80 zł; 

0000322850 Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mławie – 7 373,30 zł; 

0000132887 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia  

i Ewangelizacji „Serce za Serce” – 5 398,40 zł; 

0000233382 Klub Sportowy „Zawkrze Mława” – 5 232,70 zł; 

0000046071 Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie – 5 125,50 zł; 

0000304427 Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” – 4 670,50 zł; 

0000207398 Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka” – 4 097,30 zł; 

0000397777 Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława – 2 200,00 zł 

RAZEM – 123 944,97 zł  
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W tabeli poniżej alfabetyczne zestawienie mławskich organizacji oraz przekazanych z 1 % 

należnego podatku kwot oraz % zmiany w stosunku do roku poprzedniego:  

Organizacja 

(alfabetycznie)  

1 % za 

2015 rok 

1 % za 2016 

rok 

1 % za 2017 

rok 

1 % za 2018 

rok  

1 % za 2019 

rok 

Hospicjum Królowej 

Apostołów w Mławie 
10 614,0 zł 29 424,60 zł 25 576,70 zł 28 457,20 zł 24 408,27zł 

- +177% -13% +11% -15% 

Katolickie 

Stowarzyszenie 

Wspierania Dzieł 

Miłosierdzia  

i Ewangelizacji „Serce 

 za Serce” 

8 802,20 zł 8 425,70 zł 7 499,70 zł 6 472,10 zł 5 398,40 zł 

- -4% -11% -14% -17% 

Klub Sportowy „Zawkrze 

Mława” 
3 026,20 zł 3 772,00 zł 5 516,00 zł 6 694,20 zł 5 232,70 zł 

- +25% +46% +21% -22% 

Klub Strzelectwa 

Sportowego „Kaliber”  
5 259,70 zł 4 987,50 zł 5 446,00 zł 52 523,90 zł 13 024,80 zł 

- -5% +9% +864% -75% 

Miejski Klub Sportowy 

„Mławianka” Mława 
6 145,10 zł 2 611,00 zł 2 023,90 zł 2 488,80 zł 2 200,00 zł 

- -58% -23% +23% -11% 

Stowarzyszenie 

„Pontyfikat Papieża Jana 

Pawła II” 

14 188,80 

zł 

11 392,90 zł 2 486,70 zł 25 818,80 zł  4 670,50 zł  

- -20% -78% +938% -82% 

Stowarzyszenie Pomocy 

Społeczno - Zawodowej 

Osobom 

Niepełnosprawnym „Daj 

Szansę” 

27 408,30 

zł  

33 990,10 zł 55 909,40 zł 32 600,60 zł  16 484,70 zł 

- +24% +64% -42% -50% 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkoły 

Podstawowej Nr 1  

13 165,50 3 714,30 zł 7 348,90 zł 7 942,30 zł 7 373,30 zł 

- -72% +98% +8% -8% 

Stowarzyszenie Rozwoju 

Wiedzy i Umiejętności 
20 729,20 

zł 

11 260,60 zł 33 046,50 zł 69 160,30 zł 20 875,00 zł 

- -46% +193% +109 -70% 

Stowarzyszenie 

„Wspólnota Mariacka” 
14 333,50 

zł 

26 312,10 zł 4 618,50 zł 

 

4 115,80 zł 4 097,30 zł 

- +84% -86% -11% -0,5% 

Towarzystwo Sportowe 

Relaks w Mławie 
10 405,30 

zł 

3 577,00 zł 4 560,00 zł 7 601,70 zł 5 125,50zł 

- -66% +27% +67% -32% 

Związek Twórców Ziemi 

Zawkrzeńskiej 
3 324,10 zł 7 412,60 zł 10 113,60 zł 12 833,60 zł 15 054,50 zł 

- +123% +36% +27% +17% 

 

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 były 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.  
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3. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, poprzez 

publikowanie na stronie internetowej miasta ważnych dla podmiotów informacji 

  

W 2020 roku na stronie www.mlawa.pl zamieszczono około 200 informacji skierowanych 

do podmiotów pozarządowych, grup nieformalnych oraz wysłano ponad 150 wiadomości  

e-mail (nie licząc Newlettera opisanego poniżej). 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 o przekazania 1% podatku dochodowego na działalność organizacji 

pozarządowych, posiadających status organizacji pożytku publicznego.  

W 2020 rok wysłano wiele informacji na temat możliwości funkcjonowania sektora 

pozarządowego w trakcie obowiązującego stanu epidemii. Były to przede wszystkim: 

wsparcie finansowe, elastyczność grantodawców i informacje rządowe i samorządowe, 

terminowe wywiązanie się ze zobowiązań formalnych, możliwości działania w trybie 

zdalnym, online, dotrzymanie harmonogramów projektów, wywiązywanie się 

z zakładanych w ofertach rezultatów, możliwości wykorzystywania nowych technologii 

oraz wiele innych.  

Na stronie publikowane były również informacje dotyczące przedsięwzięć (projektów) 

realizowanych przez podmioty oraz zdobytych nagrodach i wyróżnieniach, ogłoszenia  

o prowadzonych kampaniach społecznych oraz konkursach. 

W Mławskim Serwisie Internetowym dostępne są informacje dotyczące i poświęcone 

mławskim organizacjom pozarządowym. Podzakładki zawierają następujące treści:  

1) Aktualności – bieżące informacje urzędowe (tworzenie, konsultacje, programu 

współpracy, ogłoszenia nowych konkursów, aktualności, szkolenia, inicjatywy; 

ogłoszenia innych niż miejskich konkursów ofert, informacja o kampanii 1% etc); 

2) Z życia NGO – aktualne informacje pochodzące wprost od przedstawicieli organizacji 

pozarządowych; 

3) Informacje podstawowe – ważne linki, polecane strony, kontakt w Urzędzie; 

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

niezbędne do uczestnictwa i rozliczenia się w ramach otwartych konkursów ofert;  

5) Jak założyć stowarzyszenie – instrukcja krok po kroku wraz ze wzorami dokumentów 

jak założyć organizację pozarządową; 

6) Baza mławskich organizacji – podstawowe dane organizacji działających na terenie 

Miasta Mława, dane kontaktowe oraz opis profilu działalności; linki do urzędowych 

rejestrów organizacji - rejestr Starosty Mławskiego, Krajowy Rejestr Sądowy;  

7) 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; 

8) Program Współpracy – w zakładce zamieszczone są wszystkie (począwszy  

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

sprawozdania z realizacji Programów; 

9) 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.  

http://www.mlawa.pl/
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W trakcie 2020 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 oraz rozsyłane do istniejących w bazie e-mail około 90 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.  

 

 

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 podlegały 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 jest tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złożonych z między innymi z przedstawicieli organizacji. W 2020 roku były to: 

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 pozarządowe. 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 

http://www.mlawa.pl/
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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 2020 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 

oraz Zarządzeniem Nr 118/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2019 r. 

w sprawie powołania Mławskiej Rady Seniorów II kadencji (wybory celem powołania 

Mławskiej Rady Seniorów II kadencji obyły się 19 czerwca 2019 r na mocy § 7 pkt 1 

Statutu Mławskiej Rady Seniorów stanowiącego Załącznik do Uchwały  

Nr XXIII/285/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016 r. w sprawie 

powołania Mławskiej  Rady Seniorów i nadania jej statutu) 

c) Rada Sportu Miasta Mława, powołana Zarządzeniem Nr 6/2019 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia składu i zasad powołania Rady 

Sportu Miasta Mława oraz przyjęcia regulaminu jej działania; 

d) Rada Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, powołania Zarządzeniem  

Nr 6/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania 

członków Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. 

 

Ze względu na ogłoszony i panujący w Polsce od 20 marca 2020 r. stan epidemii, działalność 

powyższych społecznych rad była poniekąd zawieszona. Członkowie rady nie spotykali się na 

posiedzeniach stacjonarnych, ze względu na wprowadzone ograniczenia dotyczące limitu 

ilości osób na spotkaniu. W przypadku obowiązku podjęcia decyzji przez rady, wynikających 

z przepisów prawa przeprowadzano konsultacje drogą e-mailową.  

 

 

6. Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji  

 

Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego II kadencji powołana została Zarządzeniem 

Nr 7/2020 Burmistrza  Miasta Mława z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie powołania 

członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji. Wybory  

do Mławskiej Rady Pożytku Publicznego II kadencji odbyły się 25 listopada 2019 r. na mocy 

§ 11 ust. 19 trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mławskiej Rady 

Działalności Pożytku Publicznego będącym załącznikiem do Uchwały Nr V/47/2015 Rady 

Miasta Mława z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków 

oraz organizacji i trybu działania Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

W skład rady weszli przedstawiciele Rady Miasta Mława, przedstawiciele Burmistrza Miasta 

Mława posiadający wiedzę i kompetencje w obszarach związanych ze współpracą  

z organizacjami pozarządowymi, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Miasta Mława  

w osobach:  

1) przedstawiciele Rady Miasta Mława: 

a) Mariusz Dziubiński 

b) Andrzej Karpiński 

c) Zofia Kazimierska 

2) przedstawiciele Burmistrza Miasta Mława posiadający wiedzę i kompetencje  

w obszarach związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi: 

a) Grzegorz Morawski 
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b) Agnieszka Puzio - Dębska 

c) Barbara Zaborowska  

3) przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 

ust. 3 ustawy, prowadzących działalność na terenie Miasta Mława: 

a) Dariusz Jabłonowski 

b) Jolanta Koronowska 

c) Iwona Łazowa 

d) Bożenna Majewska 

e) Dawid Żółtowski 

6 lutego 2020 r. na inauguracyjnym I Posiedzeniu Mławskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego II kadencji wybrano władze rady w osobach:  

 Zofia Kazimierska – Przewodnicząca; 

 Dawid Żółtowski – Wiceprzewodniczący; 

 Agnieszka Puzio – Dębska – Sekretarz. 

Z uwagi na wprowadzony 20 marca 2020 r. stan epidemii i panujące obostrzenia 

ograniczające organizację spotkań, rada dalsze prace w 2020 roku przeprowadzała w trybie 

zdalnym. Skonsultowano z członkami rady kilka projektów aktów prawa miejscowego, 

między innymi  projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Mława, projekt regulaminu dotyczący 

szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości 

stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych przez Burmistrza Miasta Mława, 

projekt regulaminu w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom  

i młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Mława bez względu na miejsce 

zamieszkania, formy i zakres tej pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz 

tryb postępowania w tych sprawach, projekt  „Strategii Rozwoju Miasta Mława do roku 2025 

z perspektywą do roku 2035, projekt uchwały Rady Miasta Mława w sprawie zmiany Statutu 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie, projekt 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 2021 rok, regulaminy zaplanowanych do ogłoszenia otwartych konkursów ofert.  

 

 

7. Szkolenia zewnętrzne podnoszące kompetencje 

 

W sprawozdawczym okresie uczestniczono w następujących szkoleniach w sferze 

działalności pożytku publicznego:  

1) Webinarium: Koronawirus, a realizacja zadań publicznych zleconych organizacjom 

pozarządowym, 24 kwietnia 2020 r., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Centrum Mazowsze 

2) Księgowość w organizacjach pozarządowych, 17 maja 2020 r., Fundacja Fundusz 

Współpracy; 

3) Dobre praktyki ekonomii społeczne na przykładzie Stowarzyszenia Pozytywnie 

Historyczni, 2 czerwca 2020 r., Fundacja Fundusz Współpracy; 

4) Realizacja i sprawozdania ze zleconych zadań publicznych przez NGO w czasie 

znoszenia obostrzeń epidemii – stan aktualny, 3 czerwca 2020 r., Fundacja Fundusz 

Współpracy; 

5) Darmowe narzędzia Google G Siute dla organizacji, 4 czerwca 2020 r., Fundacja 

Fundusz Współpracy; 

6) Prawo pracy w tarczy antykryzysowej w perspektywy pracodawcy, 22 czerwca 

2020 r., Fundacja Fundusz Współpracy; 
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7) Działalność  odpłatna statutowa w organizacji pozarządowej, 29 czerwca 2020 r., 

Fundacja Fundusz Współpracy; 

8) Prawo pracy w tarczy antykryzysowej z perspektywy pracodawcy, 18 sierpnia 2020 r. 

Fundacja Fundusz Współpracy; 

9) Ogólnopolska konferencja Naukowa „Organizacje pozarządowe – misja, cele, zdania. 

Filary społeczeństwa obywatelskiego”, Liga NGOs, 28 września 2020 r. Ministerstwo 

Sprawiedliwości, Fundusz Sprawiedliwości; 

10) Nowa ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych – ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk  

w przygotowaniu dokumentów w formie cyfrowej – standardy WCAG 2.1.,  

29 września 2020 r., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze;  

11) Cyberbezpieczeństwo z organizacjach pozarządowych, e-learning, 30 listopada 

2020 r., Narodowy Instytut Cyberbezpieczestwa;  

12) Marketing w seci dla organizacji pozarządowych, 23 listopada 2020r., Fundacja 

Fundusz Współpracy;  

13) V Ogólnopolskie Święto Rad Działalności Pożytku Publicznego, 27 listopada 2020 r. 

Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, Rada Działalności 

Pożytku  Publicznego;  

14) Dotacje z budżety JST podmiotowe, przedmiotowe i celowe, udzielanie, rozliczanie, 

kontrola. Dotacje z COVID 19, szkolenie on-line, 15 grudnia 2020 r., Ośrodek 

Wspierania Administracji Lokalnej 

 

8. 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 2020 roku 28 podmiotów skorzystało z użyczenia miejsca na mławskim 

serwerze.  

 

9. Udostępnianie lokali pod działalność organizacji pozarządowych 

funkcjonujących na terenie Miasta Mława 

 

W ramach współpracy udostępniane są lokale na prowadzenie działalności przez 

organizacje pozarządowe. Organizacje kombatanckie korzystają z lokali użytkowych przy  

ul. Warszawskiej 26, są to: Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych 

Więźniów Politycznych, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd 

Rejonowy z\s w Mławie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. W 2020 roku Grupa 

Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława korzystała z lokalu w Szkole 

Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, natomiast Związek Twórców Ziemi 

Zawkrzeńskiej korzystał z pomieszczeń będących w dyspozycji Miejskiego Domu Kultury  

w Mławie. Lokal na działalność udostępniono także Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich 

Droga. Klub Pływacki „Płetwal” Mława oraz Miejski Klub Sportowy „Mławianka” Mława 

mają swoja siedzibę przy ul. Kopernika 38, korzystając z obiektów Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji. Mławskie Stowarzyszenie Amazonek korzystają z miejskich obiektów  

na organizacje spotkań członkiń w świetlicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź  

w klubie profilaktycznym. 
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10. Wydarzenia, inicjatywy, przedsięwzięcia realizowane w obszarach pożytku 

publicznego pod Patronatem Burmistrza Miasta Mława 

 

W 2020 roku pozytywnie zrealizowano kilka inicjatyw w sferze pożytku publicznego pod 

Patronatem Burmistrza Miasta Mława, na mocy procedury zawartej w Zarządzeniu  

Nr 77/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 4 kwietnia 2019 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.  

Były to następujące inicjatywy:  

1) XI Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej Rekiny 

Futbolu 2020 w Mławie – 6-8 marca 2020 r. – Chorągiew Mazowiecka Związku 

Harcerstwa Polskiego, Hufiec Mława; 

2) Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldboy Cup 40+ – 22 lutego 2020 r. – 

Stowarzyszenie Oldboy Mława; 

3) Zbieramy dla Gucia – 28 - 29 marca 2020 – Komitet Społeczny „Zbieramy dla 

Gucia”; 

4) Mławska Palma Wielkanocna –Stowarzyszenie „Wspólnota Mariacka”, konkurs 

został odwołany; 

5) Konkurs plastyczny „Odblaskowi Superbohaterowie” – 1 października – 31 grudnia 

2020 r. – Komenda Powiatowa Policji w Mławie; 

6) Wystawa plenerowa „Pozdrowienia z Mławy 36,6” – 4 lipca – 31 sierpnia 2020 r. – 

Grupa Nieformalna Mława Miasto Zabytkowe; 

7) Chorzy na sport w dobie pandemii – 9 sierpnia 2020 r. – Klub Pływacki Płetwal 

Mława; 

8) V Turniej o Puchar Ziemi Zawkrzeńskiej – 3 października 2020 r. – Klub Sportowy 

„Zawkrze” Mława; 

9) - Zawody Pływackie o Puchar Północnego Mazowsza – 28-29 listopada 2020 r.  – 

Klub Pływacki Płetwal Mława. 

 

W 2020 roku miała miejsce druga edycja międzynarodowego Victor Young Jazz Festivalu 

Mława, skupiającego światowej sławy polskich jazzmanów. W sali kinowej Miejskiego 

Domu Kultury w Mławie. 23 października 2020 r. wystąpili zespół Zagan Acoustic oraz duet 

fortepianowy Artur Dutkiewicz i Bogdan Hołownia, natomiast 24 października 2020 r.  – 

Grażyna Auguścik (online) oraz duet Andrzej Jagodziński i Kuba Stankiewicz. W ramach 

festiwalu odbyła się także konferencja poświęcona Victorowi Youngowi prowadzona przez 

dziennikarza muzycznego Rafała Motriuka. Współorganizatorem Victor Young Jazz Festivalu 

była Fundacja For ART.  

 

11. Współpraca miejskich jednostek organizacyjnych z organizacjami 

pozarządowymi  

 

Działania i spotkania miejskich jednostek organizacyjnych działających w sferze kultury, 

sportu i pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. były bardzo 

ograniczone i bardzo często niemożliwe do realizacji z powodu ogłoszonego w marcu 2020 r. 

stanu epidemii koronowirusa COVID-19.  

 

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

Kultury w Mławie z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku: 
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a) 1 stycznia 2020 r. -  Bal Sylwestrowy Seniorów - Klub Milonga, Klub Seniora 

Pogodny Uśmiech, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd 

Rejonowy z\s w Mławie, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniorów Złota 

Jesień; 

b) 12 lutego 2020 r. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - I Liceum 

Ogólnokształcące w Mławie;  

c) 19 stycznia 2020 r. - 75 rocznica mordu na Kalkówce – Muzeum Ziemi 

Zawkrzeńskiej; 

d) 1 marca 2020 r. - Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – Muzeum Ziemi 

Zawkrzeńskiej, Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława;  

e) 8 marca 2020 r. – Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej 

„Rekiny Futbolu” - Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, 

Hufiec Mława;  

f) 16 lipca 2020 r., 22 lipca 2020 r., 30 lipca 2020 r., 6 sierpnia 2020 r., 27 sierpnia 

2020 r., 3 września 2020 r. - Z dawką endorfiny bez morfiny – spotkania 

profilaktyczne dla seniorów z terenu Mławy - Stowarzyszenie Rodzin 

Abstynenckich Droga w Mławie; 

g) 24.07.2020 r. - Muzyczny Teatr Słuchaj Uchem „Pójdź przez krzaki, pójdź przez 

błota” – wydarzenie online - Fundacja „Wszystkie Mazurki Świata”; 

h) 16 lipca – 30 września 2020 r. - Wystawa plenerowa „Pozdrowienia z Mławy” – 

Grupa Nieformalna Mława Miasto Zabytkowe; 

i) 5 października 2020 r. - Święto Patrona Miasta Św. Wojciecha, Mławianin Roku - 

TPZM, MZZ Ś  

j) 23-24 października 2020 r. - druga edycja międzynarodowego Victor Young Jazz 

Festivalu Mława  - Fundacja For ART;  

k) 12 grudnia 2020 r. - Audycja online - wspomnienie o Mieczysławie Foggu - Fundacja 

Retro im. Mieczysława Fogga; 
l) Stowarzyszenie udostępniało na swojej stronie internetowej oraz facebooku koncerty 

organizowane przez MDK w ramach projektu „Muzyka bez granic - sieciowanie 

dźwiękiem” - Stowarzyszenie Akademia Wilanowska w Warszawie. 

 

2) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw w ramach współpracy Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa w Mławie z organizacjami pozarządowymi  

w 2020 roku:  

 

a) 10 - 14 lutego 2020 r. - Wsparcie przy organizacji ferii zimowych w Filii nr 1 

(nagrody, pomoc wolontariuszy) - Stowarzyszenie Wspierania Społeczności 

Lokalnej „Bądźmy Razem” 
b) 24 września 2020 r., 2 października 2020 r. - współpraca przy projekcie 

#Wiktoria1920 Widzę Czuję Tworzę, przygotowanie części rajdu autokarowego 

„Śladami sierpnia 1920 roku”, przygotowanie warsztatów historycznych  

dla młodzieży w Ratowie - Towarzystwo Przyjaciół Gminy Radzanów nad 

Wkrą 
c) 12-25 października 2020 r. - XVI Kampania Białych Serc (wywieszenie w oknach 

białych serc, wystawa zdjęć w Czytelni dla dorosłych) - Stowarzyszenie 

Hospicjum Królowej Apostołów, Grupa Zalewski Patrol w Mławie; 

d) od 1 grudnia 2020 r. - Konkurs „Kot nasz przyjaciel - domek dla kota” - Polski 

Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki Koło w Mławie. 
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3) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw w ramach współpracy Muzeum Ziemi 

Zawkrzeńskiej w Mławie z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku:  

październik 2020 r. – współorganizacja  uroczystych obchodów Roku Jana Pawła II  

w Mławie, konkurs wiedzy o Janie Pawle II dla szkół podstawowych i średnich  

(z powodu ogłoszonego stanu epidemii konkurs nie odbył się) – Stowarzyszenie Pontyfikat 

Jana Pawła II. 

 

4) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw w ramach współpracy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku: 

  

a)  Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, Bank Żywności  

w Ciechanowie: 

 transport żywności, rzeczy używanych („Pomoc rodzinom i osobom w trudnej 

sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin”), kwiecień – 

grudzień 2020; 

 wycieczka do Olsztynka („Zakręceni Pozytywnie w Olsztynku”),  

2 października 2020 r.; 

 pozyskiwanie żywności z Banku Żywności w Ciechanowie w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020; 

 pozyskiwanie żywności od TESCO w związku z niemarnowaniem produktów 

o krótkim terminie przydatności, styczeń – grudzień 2020; 

b) cały rok - udzielanie pomocy osobom bezdomnym, starszym, chorym, 

niepełnosprawnym i rodzinom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji 

życiowej z różnych powodów; 

c) cały rok - pomoc w formie tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób 

bezdomnych i w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

prowadzonymi przez organizacje pozarządowe - Stowarzyszenie 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, gm. Siemiątkowo, Stowarzyszenie Pomocy 

Bliźniemu „MAR-KOT” w Sławoszach, gm. Barciany, Chrześcijańskie 

Stowarzyszenie Dobroczynnym w Gdyni; 

d) cały rok - współdziałanie w zakresie wspólnej opieki i pielęgnacji nad osobami 

terminalnie chorymi, którzy korzystają z usług opiekuńczych MOPS i pomocy Caritas. 

Pielęgniarki Caritas oceniają stan zdrowia i wypełniają dokumenty osób kierowanych 

do zakładów opiekuńczo-leczniczych. – Stacja CARITAS w Mławie; 

e) od stycznia do maca 2020 r. - spotkania członków klubu na świetlicy MOPS - Klub 

Seniora Złota Jesień działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  

w Mławie; 

f) od stycznia do maca 2020 r. - spotkania członków klubu na świetlicy MOPS - 

Związek Emerytów i Rencistów; 

Spotkań w następnych miesiącach nie było z powodu pandemii COVID-19. 

g) Realizacja projektu „Razem w szeroki świat” ze Stowarzyszeniem Wspierania 

Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Mławie skierowanego do osób niepełnosprawnych, w ramach projektu 

zrealizowano:  

 prace wolontarystyczne na rzecz społeczności lokalnej,  

 zbiórka podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  
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 bezpłatne korzystanie z zajęć prowadzonych pod okiem instruktora z Mławskiej Hali 

grupa spotkanie w Kręgielni „Planeta” i uczestnictwo w wycieczce do Huty Szkła  

i Skansenu w Olsztynku w warsztatami;  

h) Realizacja  projektu „Przyjazna szkoła dla zwierzaka”, zbiórka karmy dla zwierząt 

przebywających w schroniskach dla zwierząt w Napierkach  i w Pawłowie; 

i) 17 czerwca 2020 r. - warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących  

tj. warsztaty edukacji finansowej, warsztaty kulinarne i niemarnowania żywności 

zorganizowane przez Bank Żywności w Ciechanowie w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 - Podprogram 2020 przy współpracy 

ze Stowarzyszeniem Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”.  

W warsztatach wzięło udział 27 osób korzystających z pomocy żywnościowej. 

Uczestnicy przygotowywali smaczne i zdrowe posiłki z produktów żywnościowych 

otrzymywanych z Banku Żywności w Ciechanowie.  

 

5) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw w ramach współpracy Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku: 

 

 

a) Dan-Bud Amatorska Liga Futsalu, 7 lutego – 3 marca  2020 r - Miejski Klub 

Sportowy Mławianka Mława; 

b) Ferie Zimowe – Zajęcia Aikido dla Dzieci i Młodzieży, 17 lutego 2020 r. – Mławskie 

Centrum Sztuk Walki; 
c) Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „OLDBOY CAP”, 22 lutego 2020 r. - 

Stowarzyszenie Oldboy Mława; 
d) Tropem Wilczym Bieg Poświęcony Żołnierzom Wyklętym, 1 marca 2020 r. - 

Fundacja Wolność i Demokracja, Klub Pływacki Płetwal Mława; 
e) Mławska Liga Pływacka 19 września 2020 r. - Klub Pływacki Płetwal Mława; 

Z uwagi na bezpieczeństwo i zdrowie uczestników, z powodu panującego ryzyka 

zakażenia  się wirusem SARS-Cov 2, podjęta została decyzja o odwołaniu wszystkich 

imprez sportowych zaplanowanych od marca do końca 2020 roku. 

 

 

VII. WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU MIASTA MŁAWA  

  Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W CZASIE PANDEMII  

 

Wprowadzenie stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w drodze 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20  marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491, 522, 531 i 565) oraz 

wprowadzenie wielu ograniczeń dla obywateli Polski, spowodowały niemożliwość, a także 

niecelowość realizacji niektórych zadań publicznych ujętych w Programie.  

Art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) w związku z trwającym  

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem 

SARS-CoV-2 -stanowił podstawę prawną dla Burmistrza Miasta Mława do  wprowadzenia 

ograniczeń w działalności Urzędu, które skupiły się wyłącznie na realizowaniu zadań 

niezbędnych do zapewnienia pomocy mieszkańcom. Ograniczenia te były wprowadzone  

w związku z koniecznością podjęcia przez burmistrza działań związanych z ochroną zdrowia  

i życia mławian.  
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W trosce o zabezpieczenie w czasie epidemii najważniejszych potrzeb mieszkańców, 

konieczne były zmiany w dotychczas planowanych działaniach w różnych obszarach  

ich życia. Zmiany dotyczyły zakresu zadań i sposobów ich finansowania. Dlatego Burmistrz 

Miasta Mława zdecydował się na  prowadzenie zmian pod kątem priorytetów współpracy  

z organizacjami pozarządowymi i podejmowanych działań. Działania te miały na celu 

minimalizowanie w przyszłości strat spowodowanych stanem epidemii. W związku  

z niemożliwością albo niecelowością realizacji niektórych zadań publicznych określonych  

w Programie oraz koniecznością przesunięć środków publicznych na realizację działań 

bezpośrednio związanych z  przeciwdziałaniem epidemii, a  w przyszłości jej ewentualnych 

skutków, po analizie  potrzeb w zakresie poszczególnych priorytetów, zdecydowano  

o nie zrealizowaniu następujących zadań priorytetowych:  

1. w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury; 

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

i młodzieży; 

3. w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Ponadto zdecydowano, że do dynamicznie zmieniających się warunków zaistniałych w dobie 

kryzysu wywołanego epidemią, w których głównym sposobem wyboru podmiotów  

do realizacji zadań publicznych będzie tryb pozakonkursowy. 

Wprowadzono również elastyczną możliwość zmiany harmonogramu realizacji 

zadania publicznego oraz kosztorysu, uznawania poniesionych wydatków mimo 

nieosiągnięcia zaplanowanych rezultatów, rozliczenia dotacji w terminach innych  

niż w umowie, rozliczenia dotacji mimo niewykonania planu działań lub osiągnięcia 

wszystkich rezultatów. Na wniosek organizacji pozarządowej mógł zostać przedłużony termin 

na złożenie sprawozdania z wykonania zleconego zadania publicznego oraz uznania  

za uzasadnione wydatków poniesionych na sfinansowanie działań, które zostały odwołane  

w następstwie epidemii. 

Równolegle ze wsparciem finansowym, organizacje otrzymały pomoc w zakresie 

rozwoju swoich zasobów, poszerzania działalności, informację o możliwości pozyskiwania 

środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych, podejmowania wspólnie  

z samorządem działań oraz promocji działalności pożytku publicznego. 

W systemie dyżuru telefonicznego i mailowego nieprzerwanie funkcjonowało 

doradztwo, gdzie Pełnomocnik udzielał porad nie tylko z zakresu realizacji zadań publicznych 

przez organizacje we współpracy z miastem, ale także wszelkiego doradztwa związanego  

z funkcjonowaniem organizacji w czasie epidemii, zwłaszcza z uzyskaniem pomocy  

w ramach tzw. tarcz antykryzysowych, czy skorzystania z innych rządowych programów 

pomocowych. 

 

W okresie pandemii uruchomiono wiele mechanizmów wsparcia obszaru działalności 

trzeciego sektora, takich  jak:  

 przedłużono termin składania CIT-8 i wpłaty podatku. Organizacje nie musiały 

składać deklaracji CIT-8 w terminie do 31 marca. Nowym terminem był 31 maja 

lub 31 lipca 2020 r. (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r.). 

Ponadto sporządzenie sprawozdania finansowego i jego podpisanie przedłużono 

do 30 czerwca 2020 r. Zatwierdzenie sprawozdania wydłużono do 30 września 

2020 r. 

 organizacjom, które zatrudniają pracowników i w wyniku pandemii doświadczyły 

spadku przychodów z działalności statutowej o co najmniej 30%, zaproponowano 

dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych  

od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Za marzec, kwiecień  

i maj 2020 r. organizacje mogły się starać o zwolnienie z całości lub części składek 
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ZUS. Istniała także możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu płatności 

lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek ZUS (ustawa z dnia 2 marca 

2020 r.). 

 w czasie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii 

organizacje pozarządowe nie musiały płacić abonamentu oraz opłat 

audiowizualnych (ustawa z dnia 2 marca 2020 r.) 

 umożliwiono przedłużenie kadencji organów fundacji oraz stowarzyszeń. Jeżeli 

kadencja upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, kadencja podlega 

przedłużeniu do czasu wyboru zarządu lub jej innych organów na nową kadencję, 

jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemii (ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r.). 

 

VIII. 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 2020 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 
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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 8 otwartych konkursów ofert, złożono 49 wniosków z propozycją realizacji 

zadań publicznych, 30 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, podpisano 28  umów na 

realizację zadań publicznych,  Złożono sprawozdania i rozliczonych zostało 28 zadań. 

Kwota przekazana i rozliczona przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych 

konkursów ofert oraz z art. 19a ustawy w 2020 roku to 489 787,63 zł (słownie: czterysta 

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem   zł 63/100).  

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 2020 

rok, pomimo panującego czasu pandemii pozwolił organizacjom zrealizować szereg zadań 

publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, w tym 

pomocy osobom niepełnosprawnym oraz w zakresie zdrowia publicznego w ramach 

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.  

 

Koordynatorem i głównym realizatorem działań opisanych w sprawozdaniu był 

Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława 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. 

 

przygotowała: Agnieszka Puzio-Dębska 

Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  
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Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z realizacji Programu współpracy  

Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku 

 

 

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert i rozliczonych  
na podstawie złożonych sprawozdań za 2020 rok  

 
        Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych 
rodzin i osób w 2020 r. 

dział 852 rozdział 85295 par. 2360 

lp Nazwa organizacji  Nazwa zadania Plan  Przyznana dotacja 
Przekazana 

dotacja Rozliczona dotacja 
Zwrot 
dotacji  

1 Bank Żywności w Ciechanowie 
Pomoc żywnościowa dla mieszkańców Mławy, 
aktywacja, edukacja oraz inne ważne sprawy  

15 000,00 zł 

9 400,00 zł 9 400,00 zł 9 400,00 zł 0,00 zł 

2 

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

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 
życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin  5 600,00 zł 5 600,00 zł 5 600,00 zł 0,00 zł 

    RAZEM   15 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 0,00 zł 

        

        Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej,  ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2020 r. 

dział 853 rozdział 85395 par. 2360 

lp Nazwa organizacji  Nazwa zadania Plan  Przyznana dotacja 
Przekazana 

dotacja Rozliczona dotacja 
Zwrot 
dotacji  

1 Mławskie Stowarzyszenie Amazonki Spotkanie edukacyjne i rozrywka 

15 800,00 zł 

800,00 zł 800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł 

2 

Stowarzyszenie Wspierania 
Społeczności Lokalnej "Bądźmy 
Razem" przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Mławie  "Zakręceni Pozytywnie" w Olsztynku  2 000,00 zł 2 000,00 zł 1 860,00 zł 140,00 zł 
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3 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną, Katolickie 
Stowarzyszenie Wspierania Dzieł 
Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce 
za serce"  - oferta wspólna 

Prowadzenie zajęć terapeutycznych, aktywizujących 
osoby z niepełnosprawnością  13 000,00 zł 13 000,00 zł 13 000,00 zł 0,00 zł 

    RAZEM   15 800,00 zł 15 800,00 zł 15 660,00 zł 
140,00 

zł 

        

        Otwarty konkurs ofert w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2020 r. 

dział 921 rozdział 92195 par. 2360 

lp Nazwa organizacji  Nazwa zadania Plan Przyznana dotacja 
Przekazana 

dotacja Rozliczona dotacja 
Zwrot 
dotacji  

  wnioski z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie 

10 000,00 zł 

        

1 

Towarzystwo Miłośników 
Twórczości Tekli Bądarzewskiej  Tryptyk organowy  2 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł 

2 

Towarzystwo Miłośników 
Twórczości Tekli Bądarzewskiej  Koncerty wokalno - instrumentalne 4 000,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł 

    RAZEM   6 000,00 zł 6 000,00 zł 6 000,00 zł 0,00 zł 

        

        Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku  

dział 926 rozdział 92605 par. 2360 

lp Nazwa organizacji  Nazwa zadania Plan Przyznana dotacja 
Przekazana 

dotacja Rozliczona dotacja 
Zwrot 
dotacji  

1 
Miejski Klub Sportowy "Mławianka 
Mława" 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe drużyn 
dziecięcych i młodzieżowych MKS Mławianka Mława w 
2020 roku  

260 000,00 zł 
135 000 zł 135 000 zł 135 000 zł 0,00 zł 
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2 Klub Sportowy "Zawkrze Mława" 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 
w sekcjach: piłki siatkowej chłopców, piłki ręcznej 
dziewcząt.  Udział w zawodach szczebla powiatowego, 
wojewódzkiego i ogólnopolskiego 90 000 zł 90 000 zł 90 000 zł 0,00 zł 

3 Klub Pływacki "Płetwal Mława" Szkolenie dzieci i młodzieży  17 000 zł 17 000 zł 17 000 zł 0,00 zł 

4 Klub Pływacki "Płetwal Mława" Mławska Liga Pływacka  6 000 zł 6 000 zł 6 000 zł 0,00 zł 

5 
Mazowiecka Akademia 
Lekkoatletyczna Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej  0 zł 0 zł 0 zł   

6 Mławskie Centrum Sportów Walki  

Szkolenie dzieci i młodzieży, sportowa rywalizacja na 
poziomie lokalnym, wojewódzkim, przygotowanie kadr 
sportowych i udział reprezentacji w systemie zawodów 
ogólnopolskich dzieci i młodzieży w systemie całorocznym  4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł 0,00 zł 

7 Klub Sportowy OLDBOY Mława Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 0,00 zł 

8 Klub Sportowy NNI Basket Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2020 r.  2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 0,00 zł 

9 

Chorągiew Mazowiecka Związku 
Harcerstwa Polskiego 

XI  Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej  - "Rekiny Futbolu 
2020" 2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł   

10 

Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy  

Udział w półfinałach i finałach Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej  2 000 zł 2 000 zł 2 000 zł 0,00 zł 

  wnioski z art. 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie         

11 Klub Pływacki "Płetwal Mława" 

Otwarte Zawody Pływackie o Puchar Północnego 
Mazowsza pod Patronatem Burmistrza Miasta 
Mława   1 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł 

    RAZEM   260 000,00 zł 260 000,00 zł 260 000,00 zł 0,00 zł 

        Otwarty konkurs ofert z zakresu sprzyjania rozwoju sportu na terenie Miasta Mlawa w 2020 roku 

dział 926 rozdział 92605 par. 2360             

lp Nazwa organizacji  Nazwa zadania Plan Przyznana dotacja 
Przekazana 

dotacja Rozliczona dotacja 
Zwrot 
dotacji  

1 

Miejski Klub Sportowy 
"Mławianka" Mława 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe I Drużyny 
MKS Mławianka Mława 

70 000,00 zł 
39 000,00 zł 39 000,00 zł 39 000,00 zł 0,00 zł 
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2 Klub Sportowy "Zawkrze" Mława 

Szkolenie młodzieży w sekcji siatkowej mężczyzn, 
udział w rozgrywkach ligowych III ligi Piłki Siatkowej 
PZPS oraz organizacja i udział w zgrupowaniu 
sportowym przygotowującym do rozgrywek 
ligowych  31 000,00 zł 31 000,00 zł 31 000,00 zł 0,00 zł 

    RAZEM   70 000,00 zł 70 000,00 zł 70 000,00 zł 0,00 zł 

        

  

    Przyznana dotacja 
Przekazana 

dotacja Rozliczona dotacja 
Zwrot 
dotacji  

  

PLAN 2020 370 800,00 zł 
 

      

  

OGÓŁEM WYDATKI 2020   366 800,00 zł 366 800,00 zł 366 660,00 zł 140,00 zł 
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Załącznik Nr 2 do Sprawozdania z realizacji Programu współpracy  

Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku 

 

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych w zakresie zdrowia publicznego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r.  
 

lp Nazwa organizacji  Nazwa zadania Plan Przyznana dotacja 
Przekazana 

dotacja Rozliczona dotacja 
Zwrot 
dotacji  

dział 851 rozdział 85153 par. 2800 

1 

Miejski Dom Kultury w Mławie 

"Narkotyki bez metryki" 
program profilaktyczny 
przeciwdziałający uzależnieniu 
od narkomanii dla dzieci, 
młodzieży i seniorów 

20 000,00 zł 

18 788,00 zł 18 788,00 zł 18 127,63 zł 660,37 zł 

dział 851 rozdział 85154 par. 2360 

2 

Klub Sportowy "Akademia 
Piłkarska  Nazar" 

Organizacja aktywnych form 
wypoczynku dla mieszkańców 
Miasta Mława, w tym w 
szczególności dla dzieci i 
młodzieży - bezpiecznego, 
atrakcyjnego wypoczynku, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
dzieci ze środowisk 
zagrożonych patologią 

120 000,00 zł 
4 500,00 zł 4 500,00 zł 4 500,00 zł 0,00 zł 

3 
Klub Pływacki Płetwal Mława 

"Chorzy na sport" impreza 
całodniowa  14 000,00 zł 14 000,00 zł 14 000,00 zł 0,00 zł 

4 
Mławskie Centrum Sportów 
Walki "MCSW" W zdrowym ciele zdrowy duch 20 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 0,00 zł 

5 Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych "Lepsze jutro"  Hejt - Twoja odpowiedzialność  10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł 
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6 
Klub Sportowy "Zawkrze 
Mława" 

Organizacja zajęć sportowych 
jako element profilaktyki 
zdrowia i profilaktyki 
uzależnień  15 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 0,00 zł 

7 
Stowarzyszenie Rodzin 
Abstynenckich "Droga" w 
Mławie 

Kajakiem po Wkrze, po 
zdrowie i więzi rodzinne 2 500,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł 0,00 zł 

8 
Miejski Klub Sportowy 
Mławianka Mława  Sport prewencja od uzależnień  39 000,00 zł 39 000,00 zł 39 000,00 zł 0,00 zł 

    RAZEM   123 788,00 zł 123 788,00 zł 123 127,63 zł 660,37 zł 
 


