
Protokół z przeprowadzenia  konsultacji społecznych, dotyczących  

projektu Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy   

z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego   

i o wolontariacie na rok 2014,  

przeprowadzone w dniach 16 – 30 września 2013 r. 

Burmistrz Miasta Mława Zarządzeniem  NR 108/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia  

16 września 2013 r. ogłosił konsultacje Projektu Programu współpracy Miasta Mława  

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

24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014. 

Celem przeprowadzenia konsultacji było zapoznanie się z opinią organizacji pozarządowych 

oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonującymi na terenie Mławy z projektem Programu 

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

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 

oraz zebranie uwag do niniejszego Programu.  

Informacja o przygotowanym projekcie Programu Współpracy Miasta Mławy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok, podlegający  konsultacjom, tabela 
propozycji do Programu współpracy na 2014 rok w formie ankiety oraz propozycje zmian  
w Programie współpracy w formie formularza w formie ankiety zostały umieszczone w następujących 
miejscach: 

- informacja na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Mława, w załączeniu potwierdzenie 
wywieszenia w okresie od 16 – 30 września 2013 r.  

- w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta: 

http://www.mlawa.pl/informacje-biezace-ogloszenia/ogloszenie-konsultacji-dotyczacych-programu-
wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-z-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-
art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci.html 

- w Mławskim Serwisie Informacyjnym, stronie internetowej Urzędu Miasta Mława: 
http://www.mlawa.pl/aktualnosci-ngo/ogloszenie-konsultacji-dotyczacych-programu-wspolpracy-
miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-z-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-
ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci.html 

Dodatkowo organizacjom pozarządowym zostały wysłane: 

- informacje e-mailowa (treść e-maila oraz baza organizacji e-mailowa w załączeniu)  

- listy wysłane pocztą tradycyjną, które zawierały – list intencyjny, kserokopie ankiet, w załączeniu 

wysłana korespondencja oraz baza teleadresowa mławskich organizacji, do których została 

skierowana.  

http://www.mlawa.pl/informacje-biezace-ogloszenia/ogloszenie-konsultacji-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-z-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci.html
http://www.mlawa.pl/informacje-biezace-ogloszenia/ogloszenie-konsultacji-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-z-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci.html
http://www.mlawa.pl/informacje-biezace-ogloszenia/ogloszenie-konsultacji-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-z-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci.html
http://www.mlawa.pl/aktualnosci-ngo/ogloszenie-konsultacji-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-z-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci.html
http://www.mlawa.pl/aktualnosci-ngo/ogloszenie-konsultacji-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-z-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci.html
http://www.mlawa.pl/aktualnosci-ngo/ogloszenie-konsultacji-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-z-podmiotami-o-ktorych-mowa-w-art-3-ust-3-ustawy-z-dnia-24-kwietnia-2003-r-o-dzialalnosci.html


Organizacje pozarządowe zostały zaproszone do zgłaszania propozycji do wymienionych 
dokumentów  w następujący sposób: 

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

- poprzez korespondencję tradycyjną, 

- oraz drogą e-mailową  na adres: agnieszka.debska@mlawa.pl  do dnia 30 września 2013 roku. 

Konsultacjom podlegał projekt Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności 

pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2012. 

Organizacje  były proszone o przesyłanie zmian w formie ankiety jak poniżej: 

Formularz propozycji składanych do projektu „Programu współpracy Miasta Mława  

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok” 

Dane podmiotu zgłaszającego uwagi: 

Nazwa podmiotu …………………………………………………………………………………………… 

Siedziba podmiotu …………………………………………………………………………………………. 

Osoba do kontaktu………………………………………………………………………………………….. 

Numer telefonu……………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………………………….. 

 

L.P.  Zapis w Programie 

współpracy do którego 

zgłaszane są uwagi wraz  

z nr paragrafu, ustępu, 

punktu 

Sugerowana zmiana (propozycja 

nowego brzmienia paragrafu, 

ustępu, punktu). 

Propozycja nowego zapisu w 

projekcie Programu na 2014 rok 

Uzasadnienie 

    

    

 
Podstawą do składania propozycji do Programu współpracy na 2014 rok był projekt  Programu 
współpracy dostępny w następujących miejscach:  
a) opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej www.mlawa.pl  
b) przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych  
c) wyłożony w siedzibie Urzędu Miasta Mława, w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36 

 
W przewidzianym na konsultacje czasie wpłynęła uwaga od przedstawicieli  organizacji 
pozarządowych tj. od Stowarzyszenia Mławskie Forum Aktywnych. Uwaga w załączeniu, dotyczy 
uwzględnienia w zapisach programu informacji o zamiarze utworzenia Centrum Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Mławskiego. 
Propozycja wpisania w celach/zadaniach Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
w 2014 roku następującego celu/zadania, które  dotyczy powołania centrum wsparcia dla organizacji 
pozarządowych z terenu powiatu  mławskiego:  

mailto:agnieszka.debska@mlawa.pl
http://www.mlawa.pl/


„Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, w szczególności działania mające na celu 
utworzenie i prowadzenie wspólnie z innymi gminami z terenu powiatu oraz z powiatem mławskim  
centrum wsparcia dla organizacji pozarządowych podnoszącego poziom wiedzy funkcjonujących  
i nowopowstałych organizacji, działania informacyjno-doradcze, szkolenia oraz wzmacnianie 
merytoryczne i techniczne organizacji”. 
 
Dodatkowo wpłynęły 4 ankiety dotyczące propozycji do programu współpracy na 2014 rok od 
następujących  organizacji: 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 

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

 Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło w Mławie, 

 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Koło 
Miejskie. 

 
Obszary współpracy samorządu  z organizacjami gdzie powinna być prowadzona współpraca 
finansowa w 2014 roku określono następująco:  

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – obszar współpracy– 
działalność  na rzecz osób z niepełnosprawnością – zajęcia terapeutyczne dla osób  
z niepełnosprawności intelektualną, organizacja jubileuszu 20 lecia stowarzyszenia  

 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za Serce" - 
obszar współpracy - działalność  na rzecz osób z niepełnosprawnością – promowanie  
i wspieranie działań stowarzyszeń na rzecz osób z niepełnosprawnych, promowanie osiągnięć 
i sukcesów osób niepełnosprawnych, rozwój wolontariatu  

 Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki Koło w Mławie - obszar współpracy – polityka 
społeczna – programy profilaktyczne służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób 
niepełnosprawnych, obszar kultura, promocja, ochrona dziedzictwa narodowego – 
organizacja i uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycje narodową, 
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obraz wypoczynek i turystyka 
– organizowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, obszar wykluczenie społeczne 
– zapobieganie wykluczeniu społecznemu, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, obszar 
działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - integracja osób niepełnosprawnych  

 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Miejskie 
– obszar działalność  na rzecz osób z niepełnosprawnością – bezpłatne przyznanie opiekunki 
dla niepełnosprawnych kombatantów, obszar działalność na rzecz osób starszych, 
kombatantów i osób represjonowanych – pomoc samorządu w organizowaniu spotkań 
kombatanckich (Dzień Kombatanta, Wigilia). Pozafinansowo – spotkanie wszystkich zarządów 
organizacji kombatanckich przynajmniej raz na początku roku kalendarzowego.  
 

 
Protokół z przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obszarami priorytetowymi na rok 2014  

sporządziła:  

Agnieszka Puzio Dębska  

Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  


