
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu 

współpracy Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi i innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego w 2015 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miasto Mława, maj  2016  



2 

I. WSTĘP 

 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239), dalej zwana ustawą, jednostka samorządu 

terytorialnego prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,  zwane dalej organizacjami pozarządowymi. Współpraca ta 

dotyczy sfery zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są 

zadaniami własnymi danej administracji publicznej. 

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy Burmistrz Miasta Mława, nie później niż do 30 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 ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przez właściwe 

merytorycznie komórki oraz jednostki organizacyjne współpracujące z organizacjami 

pozarządowymi. 

Podstawowym założeniem realizacji Programu jest doskonalenie jakości współpracy 

oraz sposobu realizacji zadań, które to dokonują się poprzez poszerzanie zakresu współpracy, 

wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywanie, ustanawianie oraz 

przestrzeganie standardów. Standardy te, to prowadzenie współpracy w oparciu o zasady 

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

jawności. Są one podstawą i warunkiem zadowalającej obie strony współpracy. 

Realizacja zapisów programu współpracy na terenie Mławy bądź na rzecz 

mieszkańców naszego miasta realizowana jest przez kilkadziesiąt organizacji działających na 

terenie naszego miasta.  

W bazie Urzędu 

Miasta Mława, stan na 

dzień 31 grudnia 2015 

roku, zgodnie z „Mapą 

aktywności organizacji 

pozarządowych 

działających na terenie 

Miasta Mława”, 

figurowały 52 organizacje 

pozarządowe 

reprezentujące różny 

zakres działalności. Dla 

porównania profilu 

działalności na wykresie 

umieszczono strukturę 

organizacji z 2010 i 2015 roku. W ciągu 5 lat zmniejszyła się liczba organizacji o 6 i zmienił 

się dosyć znacząco ich obszar działalności. Zmniejszyła się liczba organizacji działających w 

obszarze kultury i dziedzictwa narodowego i jest to ogólnopolski trend. Zwiększyła się liczba 

organizacji działających na rzecz osób starszych i to także potwierdza ogólnopolską 

tendencję. Przyczyniły się do tego z jednej strony zmiany w strukturze demograficznej 

polskiego społeczeństwa, jak i szereg dotacji, jakie można pozyskać na inicjatywy dla osób 

starszych.  

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 
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Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz  

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie 

działalności pożytku publicznego) oraz działające przy parafiach Akcje Katolickie.  

Baza organizacji zgodnie z „Mapą aktywności organizacji pozarządowych 

działających na terenie Miasta Mława” dostępna jest pod adresem - 

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

pozarzadowych.html.  

 

II. CELE WSPÓŁPRACY  

Celem współpracy Miasta Mława z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego jest tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych, 

określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania, realizacja zadań Miasta 

określonych w ustawach.  

Powyższy cel, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLIV/447/2014 Rady Miasta Mława  

z dnia 28 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Mława  

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

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015  

był realizowany między innymi poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi w sferze  

pozafinansowej oraz finansowej, poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych przez 

organizacje pozarządowe poprzez powierzanie lub wspieranie wykonywania zadań 

publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.  

 

III. TWORZENIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2015 ROK 

Harmonogram prac nad przygotowaniem Programu współpracy na 2015 rok  

wprowadzony został na mocy Zarządzenia Nr 129/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 

11.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji harmonogramu prac oraz 

przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących Programu współpracy Miasta Mława 

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

24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.  

i przedstawiał się następująco:  

1. Powołanie zespołu ds. przygotowania Programu współpracy (Zarządzenie Nr 

132/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25.09.2014 r. w sprawie powołania 

zespołu ds. przygotowania Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami 

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

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

2015. W skład zespołu weszło 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, radny 

miasta Mława oraz Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

Czas rozpoczęcia: 11 września  2014 r.  

Czas zakończenia: 19 września 2014 r.  

2. Wystąpienie Pełnomocnika Burmistrza ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi do Burmistrza Miasta Mława poprzez kolegium o określenie 

założeń współpracy finansowej oraz pozafinansowej z organizacjami 

pozarządowymi  na 2015 rok  - do 19 września 2014 r.  

3. Przygotowanie wstępnego projektu Programu Współpracy na posiedzeniu zespołu  

Czas rozpoczęcia: 22 września  2014 r.  

Czas zakończenia: 26 września 2014 r.  

4. Ogłoszenie  konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława 

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

http://www.mlawa.pl/baza-mlawskich-organizacji/baza-mlawskich-organizacji-pozarzadowych.html
http://www.mlawa.pl/baza-mlawskich-organizacji/baza-mlawskich-organizacji-pozarzadowych.html
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ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2015  

Czas rozpoczęcia: 29 września  2014 r.  

Czas zakończenia: 14 października 2014 r.  

Zasięg konsultacji: przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz inne podmioty  

prowadzące działalność pożytku publicznego  

Forma konsultacji:  

- wersja  papierowa dostępna w Wydziale Organizacyjnym, pok. 36  

- wersja  elektroniczna dostępna na stronie internetowej miasta www.mlawa.pl  

Przekazywanie ankiet:  

- drogą elektroniczną na adres: agnieszka.debska@mlawa.pl  

- drogą korespondencyjną na adres Wydziału  Organizacyjnego,  

- bezpośrednio do kancelarii: Urząd Miasta Mława, Stary Rynek 19, 

5. Przekazywanie swoich  uwag i sugestii poprzez merytoryczne wydziały Urzędu 

Miasta Mława i jednostki organizacyjne Miasta Mława 

- do 14 października  2014 r.  

6. Rozpatrzenie złożonych opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe 

przez właściwe merytorycznie wydziały i jednostki organizacyjne  

- do 17 października  2014 r.  

7.  Przekazanie organizacjom pozarządowym oraz merytorycznym wydziałom  

i jednostkom organizacyjnym składającym propozycje do projektu Programu 

współpracy informacji na temat sposobu rozpatrzenia ich propozycji 

- do 20 października  2014 r.  

8. Opracowanie projektu Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami 

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

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 

oraz priorytetowych zadań publicznych z uwzględnieniem opinii i uwag 

uzyskanych podczas konsultacji  

- do 24 października  2014 r. 

9. Przedstawienie  Burmistrzowi Miasta Mława projektu  Programu Współpracy na 

2015 rok  w formie informacji 

- do 24 października 2014 r. 

10. Przedłożenie Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami 

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

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 

oraz priorytetowych zadań publicznych na posiedzeniu Sesji Rady Miasta Mława  

- do 28 października  2014 r.  

Podstawą prawną przeprowadzonych konsultacji było Zarządzenie Nr 129/2014 

Burmistrza Miasta Mława z dnia 11.09.2014 r. w sprawie wprowadzenia do realizacji 

harmonogramu prac oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących Programu 

współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na rok 2015. Pierwszym etapem było powołanie zespołu ds. przygotowania 

Programu współpracy Miasta Mława, który przygotował wstępny projekt programu.  

Po pracach Zespołu postanowiono do form współpracy dopisać następujące punkty: 

1. tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, 

złożonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli właściwych komórek 

administracji samorządowej (w tym Rada Seniorów, Rada ds. rozwiązywania problemów 

społecznych); 

mailto:agnieszka.debska@mlawa.pl


5 

2. Wspieranie działań majach na celu powstanie Mławskiej Rady Działalności  

i Pożytku Publicznego na mocy rozdziału 2 ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie; 

3.  uhonorowanie najaktywniejszych organizacji pozarządowych funkcjonujących  

na terenie miasta oraz osób wykazujących się na polu działalności społecznikowskiej. 

Zespół postanowił do priorytetowych zadania publiczne w obszarze: „Sport, 

upowszechnianie kultury fizycznej, wypoczynek” dopisać: planuje się podpisanie umów na 

realizację zadań związanych z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży maksymalnie  

z 3 organizacjami pozarządowymi. Postanowiono w Rozdziale 11, Tryb powołania i zasady 

działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert 

wykreślić zapisy od punktu 5 do 7. Wskazano na potrzebę ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na aktywizację młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem pełnienia roli liderów 

młodzieżowych (Akademia Młodych Liderów) oraz promocja wolontariatu.  

Przygotowany projekt Programu podlegał dalszym konsultacjom przez organizacje 

pozarządowe, tabela propozycji do Programu w formie ankiety oraz propozycje zmian  

w formie formularza w formie ankiety zostały umieszczone w następujących miejscach: 

 informacja na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Mława, 

 w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta, 

 w Mławskim Serwisie Informacyjnym, stronie internetowej Urzędu Miasta Mława,  

 w „Nowych Wieściach dla mławskich organizacji pozarządowych” – newsletterze 

wysyłanym drogą e-mail do organizacji. 

Dodatkowo organizacjom pozarządowym zostały wysłane: 

- listy informacyjne pocztą tradycyjną, 

- informacja e-mailowa. 

Organizacje pozarządowe zostały zaproszone do zgłaszania propozycji do programu 

współpracy w następujący sposób: osobiście, w Urzędzie Miasta Mława, poprzez 

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

w terminie od 29 września 2014 r. do 14 października 2014 r. 
W przewidzianym na konsultacje czasie nie wpłynęły uwagi od przedstawicieli  

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

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

Konsekwencją przeprowadzonych konsultacji było przygotowanie i przyjęcie 

Uchwałą Nr XLIV/447/2014 Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014 r. w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi oraz 

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

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.  

 

IV. FORMY WSPÓŁPRACY 

 

Formy współpracy pomiędzy Samorządem Miasta Mława, a organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2015 roku miały 

charakter finansowy i pozafinansowy. 

I. Finansowe formy współpracy to: 

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawie: 

 powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, lub 

 wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji; 

II. Pozafinansowa współpraca przebiega w następujących sferach: 

mailto:agnieszka.debska@mlawa.pl
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 informacyjnej poprzez: informowanie o planowanych kierunkach działalności,  

o zmianach prawnych, perspektywach rozwoju, zadaniach publicznych, które będą 

realizowane, o sposobach ich rozstrzygnięć; 

 organizacyjnej poprzez: podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe 

wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska; prowadzenie rejestru organizacji 

pozarządowych, przygotowywanie sprawozdań i analiz, angażowanie organizacji 

pozarządowych do wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć; 

 szkoleniowej w zakresie: inicjowania, organizowania szkoleń podnoszących jakość pracy 

organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych; nowelizacji ustawy o pożytku 

publicznych, pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych;  

 w innych formach, obejmujących w szczególności: opiniowanie działalności organizacji 

pozarządowych; pomoc w przygotowywaniu projektów, których realizacja wymaga 

współpracy kilku podmiotów; pomoc w nawiązaniu kontaktów międzynarodowych; 

promocję działalności organizacji pozarządowych, użyczanie lokali na działalność,  

na spotkania i imprezy. 

 

V. DZIAŁANIA W RAMACH WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ  

 

Jedną z form współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku, 

była współpraca finansowa. Polegała ona na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji 

zadań publicznych należących do Miasta Mława w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 

ustawy. Takie zlecanie mogło mieć charakter wsparcia, czyli dofinansowania realizacji 

zadania lub powierzenia, czyli finansowania realizacji zadania.  

W ramach współpracy finansowej przygotowano oraz ogłoszono 7 otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Opracowano regulaminy konkursów, 

zarządzenia o ogłoszeniu konkursów, przekazano organizacjom informacje o konkursach 

(strona internetowa, Biuletyn Informacji Publicznej, tablica ogłoszeń, korespondencja 

tradycyjna, e-mailing celowy, Newsletter), przygotowano zarządzenia dotyczące 

wprowadzenia procedur oceny wniosków oraz powołania komisji konkursowej, 

przygotowano projekty umów z organizacjami, utrzymywano bieżące kontakty np. 

przekazywanie załączników do umów, kontrolowano realizację zadań poprzez wizje lokalne, 

aneksowano umowy.  

 

Konkursy na realizację zadań publicznych zostały ogłoszone w następujących 

zakresach: 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania 

kultury fizycznej i sportu, zaplanowana kwota – 230 000 zł (Zarządzenie Nr 154/2014 

Burmistrza Miasta Mława z dnia 25.11.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w 2015 roku); 

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

Mława, zaplanowana kwota – 60 000 zł (Zarządzenie Nr 153/2014 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 25.11.2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu 

sprzyjania rozwojowi sportu  na terenie Miasta Mława w 2015 roku); 

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

sztuki, ochrony dóbr kultury, zaplanowana kwota – 60 000 zł (Zarządzenie  

Nr 31/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 4.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2015 r.); 
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4. Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomoc najuboższym, 

zaplanowana kwota – 10 000 zł (Zarządzenie  Nr 35/2015 Burmistrza Miasta Mława  

z dnia 4.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy 

społecznej - pomocy najuboższym  w 2015 r.); 

5. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych polegających na organizacji 

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, zaplanowana kwota – 10 000 zł (Zarządzenie  

Nr 32/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 4.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych polegających na 

organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2015 r.); 

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

osobom z niepełnosprawnością, zaplanowana kwota – 5 000 zł Zarządzenie  

Nr 34/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 4.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia 

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

osobom z niepełnosprawnością w 2015 r.); 

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

starszych, zaplanowana kwota – 5 000 zł (Zarządzenie  Nr 33/2015 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 4.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na 

realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w 2015 r.) 

 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Łącznie złożono 49 wniosków w ramach 7 ogłoszonych konkursów. Organizacje  

złożyły następujące wnioski w konkursach na kwoty: 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 15 wniosków na kwotę 488 620 zł; 

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

Mława – 4 wnioski na kwotę 126 118,04 zł; 

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

rzecz kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury – 16 wniosków na kwotę 73 177 zł; 

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

3 wnioski na kwotę 15 000 zł; 

5. Otwarty  konkurs  ofert w zakresie wypoczynku letniego – 4 wnioski na kwotę 

25 440 zł; 

6. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki 

społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością – 3 wnioski 

na kwotę 9 950 zł;  

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

starszych - 4 wnioski  na kwotę 12 025 zł. 

Komisje konkursowe zajmujące się oceną wniosków we wszystkich konkursach 

zostały powołane Zarządzeniami Burmistrza Miasta Mława w sprawie przyjęcia procedury 

oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku oraz przyjęcia składu komisji 

konkursowej do oceny merytorycznej ofert. 

Rozpatrzono pozytywnie 43 oferty. Przygotowano i podpisano 39 umów na 

realizację zadań publicznych współfinansowanych z budżetu Miasta Mława. Cztery 

organizacje po rozpatrzeniu wniosków zrezygnowały z realizacji zadań i nie zdecydowały się 

na podpisanie umów.  

Złożono sprawozdania i rozliczonych zostało 38 zadań. Jedna organizacja w trakcie 

realizacji zadania zrezygnowała z jego wykonania, z uwagi na małe zainteresowanie 

odbiorców. Popisano protokół o rezygnacji z realizacji zadania.  
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Na mocy art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wpłynęło 

dodatkowo 5 ofert na realizację zadań publicznych o charakterze lokalnym spełniających 

ustawowo następujące warunki: 

 wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza 

kwoty 10.000 zł 

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

Uznając celowość realizacji zadania publicznych Burmistrz Miasta Mława podjął decyzję  

o realizacji i dofinansowaniu następujących zadań: 

1. Stowarzyszenie Patria Polonia - Prezentacja książki Mława 1939 podczas 

uroczystych obchodów rocznicy bitwy na polach mławskich 29-30 sierpnia 2015 r, 

wraz z prezentacją grupy rekonstrukcyjnej oraz stoisko z książkami i spotkanie 

autorskie w ramach spotkań z historią; 

2. Klub Pływacki Płetwal Mława - Obóz dla aktywnych; 

3. Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie - Wakacyjne wsparcie żywnościowe dla 

mieszkańców Mławy; 

4. Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej – „Mława uwodzi… 

wybór wierszy i legend”; 

5. Klub Sportowy „Zawkrze Mława - Organizacja świątecznego wyjazdu do Olsztyna 

na mecz piłki siatkowej oraz zakup sprzętu sportowego i pucharów sportowych. 

 

Kwota przekazana i rozliczona przez organizacje pozarządowe w ramach 

otwartych konkursów ofert w 2015 roku to 375 147,20 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt 

pięć tysięcy sto czterdzieści siedem  zł 20/100). 

 

Miasto Mława zleciło również organizacjom pozarządowym realizację zadań 

publicznych poprzez zakup usług od tych organizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na kwotę – 

109 000 zł. W ramach zakupu usług Fundacja Polonia Militaris zrealizowała zadanie 

Organizacja na terenie Uniszek Zawadzkich VIII  Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.  

 

Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach 

otwartych konkursów ofert w 2015 roku i rozliczonych na podstawie złożonych 

sprawozdań w załączniku do niniejszego sprawozdania.  
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Podsumowanie współpracy finansowej – analiza wskaźników  

Zgodnie z Programem współpracy Miasta Mławy z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015  

opracowano  następujące wskaźniki oceny finansowego współdziałania: 

1. liczba osób, które są adresatami zadań publicznych – około 12 tys. osób; 

2. liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych – około 700 osób; 

3. liczba podpisanych umów na realizację zadań publicznych – 39; 

4. liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu  

o dotacje – 23 organizacje pozarządowe. 

5. liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne 

w oparciu o dotacje – 3 organizacje - Fundacja Wszystkie Mazurki Świata, Klub Seniora 

„Pogodny Uśmiech” oraz Stowarzyszenie Patria Polonia. 
6. liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w kwotach określonych  

w niżej wymienionych przedziałach: 

6.1   do 500 zł – 0 organizacji pozarządowych; 

6.2 powyżej 500 zł do 1.000 zł – 7 organizacji pozarządowych; 

6.3 powyżej 1.000 do 2.000 zł – 8 organizacji pozarządowych; 

6.4 powyżej 2.000 do 10.000 zł – 23 organizacje pozarządowe;  

6.5  powyżej 10.000 zł – 5  organizacji pozarządowych. 

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

poszczególnych otwartych konkursach ofert. 
8. wysokość środków finansowych i poza finansowych zaangażowanych przez 

organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych – 1 146 455 zł (słownie: jeden 

milion sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć zł). 

 

 

VI. DZIAŁANIA W RAMACH WSPÓŁPRACY POZAFINANSOWEJ 

 

1. Aktualizacja danych dotyczących mławskich organizacji pozarządowych 

Na mocy Zarządzenia Nr 56/2013 z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie utworzenia, 

aktualizowania oraz wykorzystania bazy danych  organizacjach pozarządowych pod nazwą 

„Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mława” 

corocznie aktualizowana jest baza mławskich organizacjach funkcjonujących w Mławie. Baza 

stanowi zestaw informacji o działających, współpracujących lub zainteresowanych 

współpracą w dowolnej formie z Miastem Mława organizacjach pozarządowych. Mapę 

aktywności prowadzi Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi prowadzona jest na podstawie danych dostarczonych przez poszczególne 

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

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

pozarzadowych.html  

 

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

mławską organizację 

Z danych Ministerstwa Finansów z akcji 1% podatku dochodowego za 2014 na rzecz 

organizacji pożytku publicznego wynika, że łączna kwota 1% należnego podatku przekazana 

na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2014 r. wyniosła 557,6 mln zł  

i stanowiła 0,74% należnego podatku dochodowego. W stosunku do 2013 roku nastąpił 

wzrost przekazanych organizacjom pożytku publicznego środków o 50 mln zł.  

 

http://www.mlawa.pl/baza-mlawskich-organizacji/baza-mlawskich-organizacji-pozarzadowych.html
http://www.mlawa.pl/baza-mlawskich-organizacji/baza-mlawskich-organizacji-pozarzadowych.html
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Liczba podatników, którzy w zeznaniach za 2014 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% 

należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 12,5 mln, co stanowiła 

47% ogólnej liczby podatników. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy 

w zeznaniach za 2014 r. złożyli wniosek o przekazanie 1% należnego podatku, przekazali 

organizacjom pożytku publicznego przeciętnie kwotę w wysokości 45 zł. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pięć organizacji, które w 2015 r. (z rozliczenia za 2014 r.) otrzymały najwyższe kwoty  

w skali całego kraju to: 

1. Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” -  136 189 516,87 zł 

2. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko” – 20 716 552,76 zł 

3. Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym – 15 791 702,80 zł 

4. Fundacja „Rosa” – 10 392 917,53 zł 

5. Fundacja Studencka „Młodzi – Młodym” – 8 264 421,17 zł 

Wszystkie te organizacje prowadziły zbiórki na tzw. subkonta, czyli zbiórki na konkretną 

osobę - podopiecznego fundacji, dedykowane poszczególnym beneficjentom fundacji: 

dzieciom lub dorosłym dotkniętym chorobą. Fundacja, która otrzyma pieniądze z 1% podatku 

ze wskazaniem subkonta, przekazuje je później osobie, do którego dane subkonto należy. 

Najczęściej jednak fundacje decydują się na pobieranie opłaty administracyjnej od 

beneficjentów prowadzących subkonta  (stała kwota lub procent od pozyskanej kwoty z 1% 

podatku), w zamian za koszty manipulacyjne i księgowe. 

 

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

 

W kolejności - liczba porządkowa (miejsce w zestawieniu), numer KRS, nazwa organizacji 

pożytku publicznego  oraz przekazana przez podatników kwota w zł, w nawiasie kwota 

przekazanego 1% podatku za 2013 rok: 

 

 1059. 0000164983 Stowarzyszenie Rozwoju Wiedzy i Umiejętności 36 305,70 zł 

(22 860,90 zł) 

 

 1851. 0000191060 Hospicjum Królowej Apostołów w Mławie 17 280,00 zł 

(19 136,70 zł) 
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 2415. 0000132887 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia  

i Ewangelizacji „Serce Za Serce” – 11 857,27 zł (10 661,90 zł) 

 

 2508. 0000304427 Stowarzyszenie „Pontyfikat Papieża Jana Pawła II” -  

11 033,70 zł  

 

 3138. 0000343071 Towarzystwo Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski 

„Wypoczynek” – 7 656,00 zł 

 

 4155. 0000046071 Towarzystwo Sportowe Relaks w Mławie – 4 520,50 zł 

(3 757,70 zł) 

 

 4386. 0000153378 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej – 4 019,90 zł (2 560 zł) 

 

W zestawieniu nie ma organizacji, które mają w Mławie swoje oddziały czy koła. Należny 

podatek był przekazywany na główne rachunki bankowe organizacji i później wewnętrznie 

dzielony względem podanych celów szczegółowych. Są to takie organizacje w Mlawie jak: 

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Mława, Polskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem, Koło w Mławie, Polski Związek 

Niewidomych Okręg Mazowiecki, Koło w Mławie. 

Dane zebrane zostały opracowane na podstawie informacji opublikowanych przez 

Ministerstwo Finansów. 

 

3. Powołanie Mławskiej Rady Pożytku Publicznego  

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje możliwość - na wniosek 

organizacji pozarządowych - utworzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.  

W związku ze złożeniem takiego wniosku przez mławskie organizacje, po pozytywnym 

rozpatrzeniem wniosku przez Burmistrza Miasta Mława na Sesji Rady Miasta Mława  

przyjęto Uchwałę 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). Wyrażono więc wolę do utworzenia  Mławskiej Rady 

Działalności Pożytku  Publicznego.  

Celem powołania Rady, której kadencja trwa dwa lata, jest wzmocnienie i doskonalenie 

dialogu obywatelskiego pomiędzy samorządem Miasta Mława, a organizacjami 

pozarządowymi.  

Rada Działalności Pożytku jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, w skład 

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

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

przedstawiciele organizacji pozarządowych (6 osób). Na sesji Rady Miasta Mława wybrano 

3 radnych, którzy zadeklarowali pracę w Radzie, są to: Lech Jerzy Prejs, Elżbieta Irena 

Rzodkiewicz oraz Halina Pszczółkowska.  

W głosowaniu na kandydatów na członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego wzięło udział 17 przedstawicieli organizacji pozarządowych spełniających 

wymogi określone w uchwale. Zgodnie z zapisami przedmiotowej uchwały, w wyborach 

bezpośrednich, członkami Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,  

w poszczególnych obszarach zostali: Obszar Kultura i Dziedzictwo Narodowe, Obszar 

Sport - Artur Paweł Dębski, Adam Czarny, Cezary Budzichowski, Obszar  Edukacja, 

Obszar Ratownictwo, Obszar – Ekologia - Michał Jaros, Obszar Pomoc Społeczna - 

Jolanta Antosiak Filip, Obszar  Kombatanci - Roman Chołuj. 
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Zarządzeniem Nr 69/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 7.05.2015 r. w sprawie 

powołania Członków Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego została 

powołana Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego w składzie:  

1. Jolanta Antosiak Filip - Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia  

i Ewangelizacji „Serce za Serce”; 

2. Cezary Budzichowski - Towarzystwo  Sportowe Relaks; 

3. Roman Chołuj - Stowarzyszenie Kombatantów AK im. Józefa Piłsudskiego; 

4. Adam Czarny - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej; 

5. Artur Paweł Dębski - Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej; 

6. Piotr Jankowski  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 

7. Michał Jaros - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Mławskie Forum 

Aktywnych; 

8. Marzena Nagucka - Starostwo Powiatowe w Mławie; 

9. Lech Jerzy Prejs - Radny Miasta Mława; 

10. Halina Pszczółkowska - Radna Miasta Mława; 

11. Agnieszka Puzio Dębska - Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi; 

12. Elżbieta Irena Rzodkiewicz - Radna Miasta Mława. 

 

W 2015 roku Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego obradowała 3 razy. 

Wypracowano między innymi następujące inicjatywy, wnioski,  opinie:  

 przyjęto  regulamin pracy Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego; 

 zaopiniowano wytyczne dotyczycące ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2016 

rok; 

 zaopiniowano projekt Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi na 2016 rok; 

 zapoznanie się z propozycjami wniosków złożonych w ramach budżetu 

obywatelskiego na rok 2016; 

 zaopiniowano projekt Strategii Rozwoju Miasta Mława do 2020 roku; 

 zaopiniowano projekt Uchwały Rady Miasta Mława w sprawie przyjęcia Programu 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie  Miasta  Mława na rok 2016; 

 wyznaczono przedstawicieli Mławskiej Rady Pożytku Publicznego do prac  

w komisjach konkursowych opiniujących oferty realizację zadań publicznych w 2016 

roku; 

 zaopiniowano projekt Uchwały Rady Miasta Mława w sprawie ustanowienia roku 

2016 Rokiem Tadeusza Korzybskiego; 

 opracowano wytyczne do przygotowania Kampanii „Zostaw swój 1 % podatku  

w Mławie” za 2015 rok; 

 przekazywano informacje na temat zmian legislacyjnych w III sektorze.  

 

4. Przekazywanie organizacjom informacji o możliwościach finansowania 

działalności ze źródeł  zewnętrznych 

Przekazywano organizacjom pozarządowym bieżące informacje dotyczące otwartych 

konkursów ofert ogłaszanych przez – Burmistrza Miasta Mława, Zarząd Powiatu 

Mławskiego, Zarząd Województwa Mazowieckiego, Wojewodę Mazowieckiego, 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty, branżowe Ministerstwa, inne stowarzyszenia czy 

instytucje. W ramach kontaktu wysyłano listy pocztą tradycyjną, e-mailing celowy, 
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Newsletter, w trakcie indywidualnych spotkań. Chętnym organizacjom pomagano  

w wypełnianiu wniosków aplikacyjnych, przygotowano listy rekomendacyjne.  

 

5. NEWSLETTER dla mławskich organizacji pozarządowych  

W trakcie 2015 roku przygotowywano oraz rozsyłano 

regularnie poprzez e-mailing kierunkowy bieżące 

informacje do mławskich organizacji w formie 

biuletynu pod nazwą „Nowe wieści”. Wiadomości 

dotyczące III sektora przygotowywane były  przez 

Pełnomocnika Burmistrza oraz rozsyłane do 

istniejących w bazie e-mail 80 odbiorców. Publikacja 

składa się z trzech części:  

1. wiadomości lokalne – 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.  

 

6. Szkolenia zewnętrzne podnoszące kompetencje 

W sprawozdawczym okresie uczestniczono w następujących szkoleniach,  konferencjach 

w sferze działalności pożytku publicznego:  

 Zamówienia publiczne po nowelizacji, 18 maja.2015 r. Firma Avenhansen Sp. z o.o.; 

 Budżet obywatelski w małych miastach, Przasnysz, 17-18 listopada 2015; 

 Dostęp do informacji  publicznej, 16 grudnia 2015 r. Firma Avenhansen Sp. z o.o. 

 

Organizacja Mławskiego Forum Organizacji Pozarządowych 
Burmistrz Miasta Mława przy współpracy z Mławską Radą Pożytku Publicznego 

zorganizowali Mławskie Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie odbyło się  

1 grudnia 2015 r. (wtorek) w Auli Maximum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  

w Mławie. Obecnych było ok. 30 przedstawiciel mławskich organizacji pozarządowych,  

z powiatu mławskiego oraz samorządów. 

W programie poruszono tematy związane ze zmianami w ustawie o pożytku 

publicznym i o wolontariacie, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawie  

o rachunkowości. Zapoznano się z planami Województwa Mazowieckiego związanymi ze 

współpracą z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. Omówiono zakres i możliwości 

współpracy Wojewody Mazowieckiego z organizacjami. Poruszono temat ochrony danych 

osobowych w organizacji. Przedstawiciel Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Funduszy 

Unijnych w Ciechanowie przekazał zgromadzonym informacje na temat możliwości 

dofinansowania działań organizacji pozarządowych w nowym okresie programowania UE. 

Podsumowano także projekt ASOS realizowany w Mławie - Dostępne Miasta – Senior 

(po)Mocny w Partycypacji II. 

 Mławskie Forum otworzył Burmistrz Miasta Mława, Sławomir Kowalewski, forum 

prowadziła Agnieszka Puzio Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy 

z organizacjami pozarządowymi. Trenerzy, wykładowcy zorganizowanego forum to: 

 Andrzej Rybus Tołłoczko, Doradca Wojewody Mazowieckiego, 

współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

 Zbigniew Wejcman, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 
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 Michał Jakubowski, Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

 Izabela Siander – Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego ds. współpracy  

z organizacjami pozarządowymi 

 Paweł Cieśliński, Lokalny Punkt Informacyjny Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Funduszy Unijnych w Ciechanowie 

 Małgorzata Maciejewska, Mazowia, Federacja Organizacji Służebnych 

 

7. Bieżąca aktualizacja strony internetowej, zakładka organizacje pozarządowe 

W Mławskim Serwisie Internetowym dostępne są informacje dotyczące i poświęcone 

mławskim organizacjom  pozarządowym. Poszczególne podzakładki zawierają następujące 

treści:  

 Z życia NGO – bieżące informacje urzędowe i pochodzące od stowarzyszeń 

(tworzenie, konsultacje  programu współpracy, ogłoszenia nowych konkursów, 

aktualności, szkolenia, inicjatywy, ogłoszenia innych niż miejskich konkursów 

ofert), jak i pochodzące od organizacji - zaproszenia na spotkania, inicjatywy 

organizacji pozarządowych, informacja o kampanii 1% etc); 

 Informacje podstawowe – ważne linki, polecane strony, kontakt w Urzędzie  

Miasta; 

 Prawo i dokumenty - teksty aktów prawnych - obowiązujących ustaw, 

rozporządzeń, dokumentów niezbędnych o uczestnictwa i rozliczenia się w ramach 

otwartych konkursów ofert;  

 Jak założyć stowarzyszenie – instrukcja krok po kroku wraz ze wzorami  

dokumentów jak założyć organizacje pozarządową; 

 Prezentacje organizacji – autorskie informacje dotyczące działalności 

stowarzyszeń; 

 Baza mławskich organizacji – podstawowe dane teleadresowe organizacji 

działających na terenie Miasta Mława, dane kontaktowe  oraz opis profilu 

działalności; linki do urzędowych rejestrów organizacji - rejestr Starostwa, 

Krajowy Rejestr Sądowy;  

 Otwarte konkursy ofert – informacje dotyczące ogłaszanych przez Burmistrza 

Miasta Mława otwartych konkursów ofert, procedury otrzymywania dotacji  

z budżetu miasta na realizację zadań własnych miasta, regulaminy konkursów, 

rozstrzygnięcia; 

 Program Współpracy – zamieszczone  są wszystkie (począwszy od 2004 roku)  

programy współpracy przyjęte przez Radę Miasta Mława oraz sprawozdania  

w realizacji Programów; 

 Konsultacje – ogłoszenia, rozstrzygnięcia konsultacji programów współpracy  

i innych aktów prawa miejscowego. 

 

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

organizacji pozarządowych działających na terenie Mławy 

W ramach możliwości podyktowanych wielkością serwera, organizacjom 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 2015 roku 23 podmioty korzystały z użyczenia miejsca na mławskim 

serwerze.  
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9. Udostępnianie lokali pod działalność organizacji pozarządowych 

funkcjonujących na terenie Mławy 

W ramach współpracy, zwłaszcza z organizacjami kombatanckimi pięciu organizacjom 

udostępniane są lokale użytkowe przy ul. Warszawskiej 23. Są to: Związek Kombatantów 

Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z\s w Mławie, Stowarzyszenie Kombatantów AK 

im. Józefa Piłsudskiego, Polski Związek Niewidomych, Światowy Związek Żołnierzy Armii 

Krajowej.  

 

10.  Wspólne inicjatywy, porozumienia i umowy partnerskie 

W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi samorząd Miasta Mława 

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

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

w 2015 roku: 

 Rok 2014 rok, Rokiem Józefa Skrobińskiego, ustanowiony Uchwałą Nr IV/39/2015 r. 

Rady Miasta Mława z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2015 

Rokiem Józefa Skrobińskiego – z wnioskiem o ustanowienie roku Rokiem Józefa 

Skrobińskiego wystąpili: w lutym 2014 roku - ks kanonik dr Janusz Cegłowski, art. 

mal. Ewa Karolina Osowska, art. mal. Wojciech Rutkowski oraz w grudniu 2014 roku 

- Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej; 

 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, sztab przy I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. Partnerami wydarzenia 

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

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie, Bursa Szkolna w Mławie,  Związek 

Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Mławie,  Komenda Powiatowa Policji w Mławie; 

 Koncert oraz spotkanie z Mławianką, Laureatką Nagrody Muzycznej Fryderyk 2014, 

sopranistką - Anną Fabrello - Towarzystwo Miłośników Twórczości Tekli 

Bądarzewskiej; 

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

sportowym, Rada Sportu Miasta Mława; 

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

 Mławianin Roku  - Towarzystwo Przyjaciół  Ziemi Mławskiej; 

 Dzień  Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - Piknik patriotyczny „Wszyscy jesteśmy biało 

– czerwoni”, po zakończeniu uroczystości patriotyczno – religijnych Święta 

Konstytucji na terenie  Estrady w Parku Miejskim - Komenda Hufca Związku 

Harcerstwa Polskiego w Mławie; 

 Cała Mława Biega -  organizacje o profilu sportowym; 

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

Rudzkiej Cybisowej - Towarzystwo  Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej 

 Artystyczne Inspiracje, spotkanie z Sylwią Pogwizd, koncert na estradzie w parku - 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych; 

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

 Uroczystości religijno – patriotyczne z okazji obchodów 94. rocznicy Bitwy 

Warszawskiej i Dnia Wojska Polskiego - VI Festiwal Piosenki Żołnierskiej  

i Patriotycznej - Klub Seniora Pogodny Uśmiech; 

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

Centrum Tańca; 
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 VIII Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą, stowarzyszenia o profilu militarnym, Grupy 

Rekonstrukcji Historycznych w tym Grupa Rekonstrukcji Ludności Cywilnej Mława 

oraz Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79 Pułku Piechoty Strzelców 

Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy; 

 Uroczystość poświęcona 75. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę - Związek 

Sybiraków w Mławie; 

 Uroczystości Dnia Papieża Jana Pawła II - Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana 

Pawła II w Mławie; 

 Uroczystości 11 listopada Narodowego Święta Niepodległości - Stowarzyszenia 

Rekonstrukcji Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich im Hetmana 

Lwa Sapiehy (oprawa uroczystości - wciągniecie flagi na maszt, uroczysta zmiana 

warty z udziałem służb mundurowych, żołnierska grochówka); 

 Dzień Seniora  - Bal Seniora z udziałem  mławskich klubów seniora; 

 Dni Honorowego Krwiodawstwa  - Polski Czerwony Krzyż. 

 

11. Patronaty Burmistrza Miasta Mława 

W 2015 roku złożono 11 wniosków oraz sprawozdań z realizacji następujących 

wydarzeń, inicjatyw pod Patronatem Burmistrza Miasta Mława, na mocy procedury 

zawartej w Zarządzeniu Nr 126/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 września 2015 r.  

w sprawie wprowadzenia do realizacji Regulaminu przyznawania patronatu Burmistrza 

Miasta Mława nad inicjatywami, wydarzeniami i imprezami o charakterze edukacyjnym, 

kulturalnym, naukowym, sportowym i obywatelskim, których celem jest promowanie Miasta 

Mława: 

1. Koncert charytatywny dla Karola Safaryna, 13 lutego, organizator - Karol Safaryn 

2. Koncert p.n. Rodzinne Kolędowanie z zespołem Moja Rodzina, 18 stycznia, 

organizator - Zespół Moja Rodzina 

3. IV Mławska Gala Wolontariatu 2015, 20 marca 2015 r., organizator - Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

4. V Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, 21 kwietnia, organizator - 

Miejski Dom Kultury w Mławie 

5. IV Ogólnopolski Konkurs Wokalny w Mławie, 15 - 18 kwietnia, organizator - 

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.  w Mławie 

6. Biesiada Kasztelańska, 8 sierpnia, organizator - Charyzma Doradcy Komunikacji 

Biznesowej 

7. Mapa "Pozycja Mława 1939", 29 sierpnia, organizator - Grupa Nieformalna Mława - 

miasto zabytkowe, reprezentowana przez Roberta Zaborowskiego 

8. Koncert Jana Pietrzaka na XXXV lecie Solidarności, 13 września, organizator - NSZZ 

Solidarność Mława 

9. Konferencja 25 lecie AA w Mławie, 28 września, organizator - Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

10. Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Siatkówce "Rekiny Siatkówki"  

w Mławie, 7-8 listopada, organizator - Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Mława 

11. Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Mława, 14-15 listopada, organizator - 

Klub Pływacki "Płetwal Mława" 
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12. Współpraca miejskich jednostek organizacyjnych z organizacjami 

pozarządowymi  

 

a) Realizacje projektów w ramach współpracy Miejskiego Domu Kultury  

z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku: 

 Sylwester, Bal Seniora  dla organizacji seniorskich; 

 Artystyczne Inspiracje, koncert na estradzie w parku - Stowarzyszenie Wspierania 

Inicjatyw Lokalnych – Mławskie Forum Aktywnych; 

 Finał III edycji Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej Cybisowej, koncert na 

estradzie w parku - Towarzystwo  Miłośników Tekli Bądarzewskiej; 

 Taniec pod Gwiazdami - pokazy taneczne, koncert na estradzie w parku - Klub 

Sportowy Mławskie Centrum Tańca; 

 Noc Poetów, koncert na estradzie w parku - Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej. 

Ponad to Miejski Dom Kultury w Mławie współpracował ze: 

 Stowarzyszeniem Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem”; 

 Związkiem Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej – siedziba.  

W kwestii współpracy w realizacji zadań MDK służy wsparciem i pomocą organizacyjną  

i merytoryczną jak również użycza NGO pomieszczeń i sprzętu zainteresowanym 

Organizacjom. 

 

b) Realizacje projektów w ramach współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Bolesława Prusa z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku:  

 przygotowanie licznych wystaw przez Janusza Dębskiego w holu MBP 

 Udział w akcji ph. Czytam w podróży Herberta - Fundacja im. Zbigniewa Herberta  

w Warszawie; 

 Konkurs przyrodniczy ph. Leśne żuki - Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki 

Koło w Mławie; 

 Organizacja ferii zimowych oraz zajęć wakacyjnych, piknik integracyjno - 

profilaktyczny „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, spotkanie choinkowe - ,,Święty 

Mikołaj prezenty przynosi” (w paczkach znajdowały się m.in. pluszaki zebrane 

podczas akcji przeprowadzonej przez Filię nr 1 MBP ph. „Podaruj pluszowego 

misia”), jasełka w mławskim szpitalu organizowane w ramach projektu „Aktywni do 

setki”, spotkania z osobami niepełnosprawnymi w ramach projektu „Razem w szeroki 

świat”, przygotowywanie kanapek w ramach projektu „Chcę być samodzielny” - 

Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej "Bądźmy Razem" działające przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie; 

 XI KAMPANIA BIAŁYCH SERC  ph. S.O.S. DLA MŁODZIEŻY - wywieszenie 

białych serc w oknach placówek bibliotecznych, przygotowanie wystawek 

książkowych - Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów, Grupa Zalewski 

Patrol w Mławie. 

 

c) Realizacje projektów w ramach współpracy Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej  

w organizacjami pozarządowymi w 2015 roku:  

 70. rocznica zbrodni na Kalkówce,  18 stycznia - Parafia Matki Bożej Królowej 

Polski; 

 152. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego, 22 stycznia - Towarzystwo 

Przyjaciół Ziemi Mławskiej;  

 Rocznica katastrofy polskiego samolotu pod Smoleńskiem, 10 kwietnia - Parafia Św. 

Stanisława Biskupa Męczennika;  
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 Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, 13 kwietnia - związki kombatantów; 

 Rocznica kanonizacji Jana Pawła II,  27 kwietnia - Parafia Św. Stanisława Biskupa 

Męczennika, Stowarzyszenie Pontyfikat Jana Pawła II;  

 Dni Mławy, uczestnictwo w Jarmarku Wojciechowym, 11 lipca - Polskie 

Towarzystwo Numizmatyczne, oddział Mława; 

 Obchody Dnia Wojska Polskiego,  15 sierpnia - Parafia Św. Stanisława Biskupa 

Męczennika;  

 Obchody Dnia Papieskiego,  16 października - Stowarzyszenie Pontyfikat Jana Pawła 

II;  

 Kwesta na mławskich cmentarzach, 1 listopada - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Mławskiej;  

 73. rocznica egzekucji żołnierzy AK, 17 grudnia - związki kombatantów.  

 

d) Realizacje projektów w ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

z organizacjami pozarządowymi i ze Stowarzyszeniem Wspierania Społeczności 

Lokalnej „Bądźmy Razem” w 2015roku: 

Realizowane zadania, które zostały sfinansowane z dotacji Burmistrza Miasta Mława: 

 Piknik Integracyjno – Profilaktyczny „W zdrowym ciele zdrowy duch”; 

 Integracja ludzi starszych (imprezy kulturalne i rekreacyjne, wycieczki, wieczorki 

zapoznawcze i taneczne); 

 Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w trudnej sytuacji 

życiowej; 

 Aktywizacja dzieci i młodzieży w zakresie kultury i sztuki – Organizacja warsztatów 

tematycznych dla dzieci i młodzieży, IV Mławska Gala Wolontariatu 2015; 

Pozostałe wydarzenia: 

 Ferie Zimowe „Odkrywamy Talenty” z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej  

w Mławie  przy współpracy z MOPS w Mławie, 19-21 stycznia; 

 Realizacja projektu pt. „Razem w Szeroki Świat”, dzięki któremu zawiązała się Grupa 

„Zakręceni Pozytywnie” składająca się z osób niepełnosprawnych z inicjatywy 

Stowarzyszenia Bądźmy Razem, luty; 

 Zbiórka żywności, z inicjatywy Fundacji Banku Żywności w Ciechanowie w okresie 

20 - 21 marca oraz 4 – 5 grudnia;  

 Akcja „Chcę być samodzielny” z inicjatywy  Miejskiej Biblioteki Publicznej przy 

współpracy z MOPS w Mławie, 22 maja;  

 Dzień Dziecka, Cala Mława Biega przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu  

i Rekreacji, 30 maja 

 Piknik dla Wolontariuszy z inicjatywy Stowarzyszenia Bądźmy Razem przy 

współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 2 czerwca;  

 Wyprawka Szkolna z inicjatywy Stowarzyszenia Bądźmy Razem przy współpracy  

z MOPS w Mławie, 31 lipca – 26 sierpnia; 

 Uczestnictwo w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, organizowanym 

przez Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego; 

 VI akcja w ramach projektu „Aktywni do setki” organizowana przez Filię Nr 1 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie dofinansowanego w ramach Rządowego 

Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020,  

2 – 25 listopada;  

 Jasełka dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  

- 3 grudnia, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mławie – 10 grudnia oraz  

w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w Mławie – 11 grudnia;  
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 Choinka dla Dzieci „ Święty Mikołaj Prezenty Przynosi”, 18 grudnia 

 

e) Realizacje projektów w ramach współpracy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku: 

 Turniej Piłki Nożnej Mławianka Cup dla dzieci z roczników 2005, 2006, oraz 

Amatorskiej Ligi Futsalu, bieżące korzystanie z obiektów MOSiR - Miejski Klub 

Sportowy Mławianka Mława; 

 Wspólna organizacja Maratonu Rowerowego o Złoty Pierścień Mławy, rajdy 

rowerowe dla dzieci z mławskich szkół - Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne 

Tempo Mława; 

 Zawody na szczeblu powiatu oraz rejonu, udostępnianie obiektów sportowych, 

obsługa sędziowska oraz techniczna - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy; 

 Zawody pływackie: Liga Pływacka Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych  

i Ponadgimnazjalnych, Amatorskiej Ligi Orlika -  Klub Sportowy Płetwal Mława 

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

Turniej Piłki Koszykowej „STREETBALL Mława 2015” - Klub Sportowy „Zawkrze 

Mława”; 

 Olimpiada Lekkoatletyczna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - Ośrodek 

Szkolno-Wychowawczy 

 Turniej Piłki Nożnej im. Św Stanisława Kostki - Parafia im. Św. Jana Kantego  

w Mławie; 

 Bieg  Ojca Bernarda Kryszkiewicza - Parafia Św. Stanisława BM w Mławie. 

 

f) Realizacje projektów w ramach współpracy Miejskiej Hali Sportowej  

z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku: 

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

Rekiny Futbolu,  7, 8 marca – Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego; 

 Turniej Rekreacyjno – Sportowy Dzieci szkół podstawowych II i II klas, 11 kwietnia, 

23 maja, 28 listopada – Klub Sportowy „Zawkrze Mława”; 

 Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w kolarstwie górskim, 6 maja – 

Stowarzyszenie Family CUP; 

 Amatorska Liga MMA o Puchar Obrońców Mława, 20 września – Mławskie Centrum 

Sportów Walki;  

 Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego – XIII Mława OPEN, 4 października  – 

Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca;  

 Półmaraton o Puchar Starosty Powiatu Mławskiego, 4 października – Klub Sportowy 

Płetwal Mława; 

 Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Siatkówkę – Rekiny Siatkówki, 7, 8 

listopada - Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego; 

 Turniej Piłki Halowej dla dzieci Mławianka CUP U-11, 20 grudnia – Miejski Klub 

Sportowy Mławianka Mława.  

 

VII. PODSUMOWANIE  

 

Miasto współpracowało z organizacjami pozarządowymi na wielu płaszczyznach 

związanych z rozwojem i wspieraniem działań na rzecz różnych grup społecznych - zlecając 

realizację zadań publicznych z przekonaniem, że organizacje pozarządowe znają potrzeby 

lokalne i mogą realizować je skuteczniej i efektywniej. Oprócz zlecania realizacji zadań 
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publicznych, miasto podejmowało również działania na rzecz wspierania rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacniania dialogu międzysektorowego w mieście.. 

W 2015 r. nieznacznie zwiększono środki finansowe przeznaczone na współpracę 

Miasta Mława z podmiotami trzeciego sektora, tj. około 1 %, w stosunku do roku 2014. 

Warto przypomnieć, że w 2014 roku nastąpił wzrost środków finansowych dla organizacji 

pozarządowych w porównaniu z 2013 rokiem o 69 198 zł tj. o 18,6 %. 

Ilość zawartych w 2015 roku umów spadła z 57 do 39 w stosunku do 2014 roku, 

dzięki temu jednostkowe dotacje na realizowane zadania były wyższe, co przekładało się na 

jakość zadań. Zawarto mniej umów na dotacje o wysokości do 2 000 zł (o 16), zwiększyła się  

znacznie ilość umów z wysokością  dotacji z pułapem do 10 000 zł (z 15 do 23 umów). 

Zwiększyła się o 17% wysokość środków finansowych oraz pozafinansowych 

zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych. W 2015 

roku była to kwota 1 146 455 zł (rok wcześniej 973 457 zł).  

Po raz pierwszy w ramach składania wniosków na realizację zadań publicznych 

stowarzyszenia złożyły ofertę wspólną - Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  

z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie oraz Katolickie Stowarzyszenie Wspierania 

Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce za serce" realizowały projekt „Ku aktywności”, 

którego celem była aktywizacja podopiecznych z niepełnosprawnością.  

Kontynuowano upowszechnianie prowadzenia procesu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji. 

W 2015 roku zaczęła w Mławie funkcjonować Mławska Rada Pożytku Publicznego. 

Zgodnie z intencją ustawodawcy Rada Działalności Pożytku jest organem konsultacyjnym  

i opiniodawczym, w skład którego wchodzą przedstawiciele organu stanowiącego  

i wykonawczego Miasta Mława oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Powołanie 

Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego miało na celu wzmocnienie  

i doskonalenie dialogu obywatelskiego pomiędzy samorządem Miasta Mława,  

a organizacjami pozarządowymi. Zaproponowany w uchwale skład Rady (3 przedstawicieli 

Burmistrza  Miasta Mława, 3 Rady Miasta Mława oraz  6 wybranych w wyborach 

reprezentantów sektora pozarządowego) umożliwi wypracowywanie korzystnych rozwiązań 

dla  organizacji, instytucji  prowadzących  działalność pożytku publicznego na rzecz 

mieszkańców Miasta Mława. 

 Sporym sukcesem była organizacja Mławskiego Forum Organizacji Pozarządowych, 

w którym uczestniczyło około 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Poruszono 

tematy związane ze zmianami w ustawach -  o pożytku publicznym i o wolontariacie, Prawo  

o stowarzyszeniach oraz ustawie o rachunkowości. Organizacje poza zapoznaniem się ze 

zmieniającymi się przepisami w legislacji dotyczące III sektora, mogły podzielić się swoimi 

dokonaniami, wymienić doświadczenia.  

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. 

Niniejsze sprawozdanie zostało przygotowane w oparciu o wnioski wypracowane  

w ramach bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji, analizę zrealizowanych 

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

zleconych przez Miasto na podstawie umów zawartych z organizacjami pozarządowymi. 
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