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I. WSTĘP 

 

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

i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), jednostka samorządu terytorialnego 

prowadzi współpracę z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy. 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 31 maja 

każdego roku, zobowiązany jest przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie  

z realizacji programu za rok poprzedni. Niniejsze sprawozdanie jest dokumentem 

podsumowującym kolejny, 2016 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 2016 roku, zgodnie z „Mapą 

aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mława”, figurowały 53 

organizacje pozarządowe reprezentujące różny zakres działalności (jedna organizacja 

przybyła w stosunku do 2015 roku).  

W tabeli przedstawione 

zostały profile działalności 

mławskich organizacji i dla 

porównania organizacji 

statystycznych w całej Polsce. 

Na uwagę zasługuje o 10 % 

większa ilość organizacji 

działających na polu sportu, 

turystyki oraz rekreacji  

w Polsce, niż w Mławie.  

O 9 % więcej w naszym 

mieście funkcjonuje 

organizacji działających na 

rzecz seniorów oraz kombatanckich.  

Zarówno w statystyczne polskie organizacje pozarządowe jak i mławskie działają 

wielobranżowo. Oznacza to, że będąc aktywne na jakimś polu, podejmują też działania  

w innym obszarze. Średnio aż 70% stowarzyszeń i fundacji działa na więcej niż jednym polu. 

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 
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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/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 Uchwała Nr XI/134/2015 Rady Miasta Mława z dnia 

27 października 2015 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 2016, 

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 2016 ROK 

Harmonogram prac nad przygotowaniem Programu współpracy na 2016 rok  

wprowadzony został na mocy Zarządzenia  Nr 130/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 

21.09.2015 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 2016  

i przedstawiał się następująco:  

1. Przygotowanie wstępnego projektu Programu Współpracy Miasta Mława  

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

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na 2016 rok. Dokumentem wyjściowym był obowiązujący Program 

Współpracy na 2015 rok. 

2. Zaopiniowanie Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2016 przez Mławską 

Radę Działalności Pożytku Publicznego podczas zaplanowanego posiedzenia.  

3. 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 2016 

rok - do 25 września 2015 r.  

4. Ogłoszenie konsultacji dotyczących projektu Programu współpracy Miasta Mława  

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

ustawy na rok 2016 

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

Mława i jednostki organizacyjne Miasta Mława - do 12 października 2015 r. 

6. Rozpatrzenie złożonych opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe oraz 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przez właściwe 

merytorycznie wydziały i jednostki organizacyjne - do 14 października  2015 r.  

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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7.  Przekazanie organizacjom pozarządowym oraz merytorycznym wydziałom  

i jednostkom organizacyjnym składającym propozycje do projektu Programu 

współpracy informacji na temat sposobu rozpatrzenia ich propozycji  

- do 16 października  2015 r.  

8. Opracowanie projektu Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na rok 2016 

oraz priorytetowych zadań publicznych z uwzględnieniem opinii i uwag uzyskanych 

podczas konsultacji - do 20 października  2015 r. 

9. Przedstawienie  Burmistrzowi Miasta Mława projektu  Programu Współpracy na 2016 

rok  w formie informacji - do 20 października 2015 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 2016 oraz priorytetowych 

zadań publicznych na posiedzeniu Sesji Rady Miasta Mława - do 30 października  

2015 r.  

Przygotowany projekt Programu podlegał konsultacjom przez organizacje 

pozarządowe. Celem przeprowadzenia konsultacji było zapoznanie się z opinią organizacji 

pozarządowych funkcjonujących na terenie Mławy, dotyczącą projektu Programu Współpracy 

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

na rok 2016 oraz zebranie uwag do niniejszego Programu.  

Informacja o przygotowanym projekcie Programu Współpracy Miasta Mławy  

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

2016 rok, podlegającym konsultacjom, tabela propozycji do Programu współpracy na 2016 

rok w formie ankiety oraz propozycje zmian w Programie współpracy w formie formularza w 

 formie ankiety zostały umieszczone w następujących miejscach: 

 informacja na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Mława, w załączeniu 

potwierdzenie wywieszenia w okresie 28 września – 12 października  2015 r. 

 w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta: 

http://www.mlawa.pl/informacje-biezace-ogloszenia/ogloszenie-konsultacji-dotyczacych-

programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2016-rok.html  

 w Mławskim Serwisie Informacyjnym, stronie internetowej Urzędu Miasta Mława:  

http://www.mlawa.pl/konsultacje-spoleczne/ogloszenie-konsultacji-dotyczacych-programu-

wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2016-rok.html 

Dodatkowo organizacjom pozarządowym zostały wysłane: 

 informacje e-mailowa  

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

 w Newletterze dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z 7 października 2015 r. 

Organizacje pozarządowe zostały zaproszone do zgłaszania propozycji do wymienionych 

dokumentów  w następujący sposób: 

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

- poprzez korespondencję tradycyjną, 

- oraz drogą e-mail  na adres: agnieszka.debska@mlawa.pl do dnia 12 października  2015 r. 

W przewidywanym terminie wpłynęły 4 ankiety - propozycje do Programu 

Współpracy od przedstawicieli organizacji  pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 

w art. 3 ust. 3 ustawy: 

 Stowarzyszenie Kombatantów AK im. Józefa Piłsudskiego, 

 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za 

Serce”, 

 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, 

http://www.mlawa.pl/informacje-biezace-ogloszenia/ogloszenie-konsultacji-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2016-rok.html
http://www.mlawa.pl/informacje-biezace-ogloszenia/ogloszenie-konsultacji-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2016-rok.html
http://www.mlawa.pl/konsultacje-spoleczne/ogloszenie-konsultacji-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2016-rok.html
http://www.mlawa.pl/konsultacje-spoleczne/ogloszenie-konsultacji-dotyczacych-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-2016-rok.html
mailto:agnieszka.debska@mlawa.pl
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 Harcerski Krąg Seniorów im. hm. Wandy Szczęsnej – Lesiowskiej przy Komendzie 

Hufca ZHP w Mławie. 

 

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

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

sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

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

publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uznano za ważne. 

Konsekwencją przeprowadzonych konsultacji było przygotowanie i przyjęcie 

Uchwały Nr XI/134/2015 Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2015 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 2016.  

 

IV. FORMY WSPÓŁPRACY 

 

Formy współpracy pomiędzy Samorządem Miasta Mława, a organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wskazanymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2016 roku miały 

charakter finansowy i pozafinansowy. 

 

I. Finansowe formy współpracy to: 

Zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach 

określonych w ustawie: 

 powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na 

finansowanie ich realizacji, 

 wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich 

realizacji, 

 zlecania realizacji zadań publicznych w trybie małych dotacji odbywających 

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

i wolontariacie.  

 

II. Pozafinansowa współpraca przebiega w następujących sferach: 

 informacyjnej poprzez: informowanie o planowanych kierunkach działalności,  

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

realizowane, o sposobach ich rozstrzygnięć; 

 organizacyjnej poprzez: podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe 

wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska; prowadzenie rejestru organizacji 

pozarządowych, przygotowywanie sprawozdań i analiz, angażowanie organizacji 

pozarządowych do wymiany doświadczeń, prezentacji osiągnięć; 

 szkoleniowej w zakresie: inicjowania, organizowania szkoleń podnoszących jakość pracy 

organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych; nowelizacji ustawy o pożytku 

publicznych, pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych;  

 w innych formach, obejmujących w szczególności: opiniowanie działalności organizacji 

pozarządowych; pomoc w przygotowywaniu projektów, których realizacja wymaga 

współpracy kilku podmiotów; pomoc w nawiązaniu kontaktów międzynarodowych; 

promocję działalności organizacji pozarządowych, użyczanie lokali na działalność,  

na spotkania i imprezy. 
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V. DZIAŁANIA W RAMACH WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ  

 

Jedną z form współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku, 

była współpraca finansowa. Polegała ona na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji 

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

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

zadania, powierzenia, czyli finansowania realizacji zadania, w oparciu o art. 19a ustawy 

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

W ramach współpracy finansowej przygotowano oraz ogłoszono 8 otwartych 

konkursów ofert na realizację zadań publicznych (w tym dwa razy na to samo zadanie,  

z różnymi terminami składania ofert). 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 – 250 000 zł (Zarządzenie Nr 168/2015 

Burmistrza Miasta Mława z dnia 7.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w 2016 roku); 

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

Mława, zaplanowana kwota – 70 000 zł (Zarządzenie Nr 169/2015 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 7.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu 

sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Miasta Mława w 2016 roku); 

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

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

Nr 2/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 8.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia 

pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2016 r. oraz Zarządzenie  

Nr 37/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 4.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia 

drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 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 – 10 000 zł (Zarządzenie  Nr 40/2016 Burmistrza Miasta Mława  

z dnia 4.03.2016 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 2016 r.); 

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

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

– 15 000 zł (Zarządzenie  Nr 38/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 4.03.2016 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 2016 r.); 
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6. Otwarty konkurs ofert w zakresie polityki społecznej,  ochrony zdrowia, pomocy 

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

Nr 3/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 8.01.2016 r. w sprawie ogłoszenia 

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

osobom z niepełnosprawnością w 2016 r.); 

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

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

Nr 39/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 4.03.2016 r. w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na 

rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r.) 

 

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

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Łącznie złożono 62 wnioski w ramach 8 ogłoszonych konkursów. Organizacje  

złożyły następujące ilości wniosków w konkursach na kwoty: 

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu - 11 wniosków na kwotę 430 407 zł; 

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

Mława – 3 wnioski na kwotę 143 440 zł; 

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

kultury, sztuki,  ochrony dóbr kultury – w dwóch terminach ogłoszeń 

konkursowych  złożono łącznie 26 wniosków na kwotę  110 383 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 

– 4 wnioski na kwotę 17 400 zł; 

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

rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – 6 wniosków na 

kwotę 38 696 zł; 

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

osobom z niepełnosprawnością – 7 wniosków na kwotę 20 300 zł;  

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

rzecz osób w wieku emerytalnym - 5 wniosków  na kwotę 9 345 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 2016 roku oraz przyjęcia składu komisji 

konkursowej do oceny merytorycznej ofert. 

Rozpatrzono pozytywnie 59 ofert realizacji zadań publicznych. Przygotowano  

i podpisano 57 umów na realizację zadań publicznych współfinansowanych z budżetu 

Miasta Mława. Jedna z organizacji po rozpatrzeniu wniosków zrezygnowała z realizacji 

zadań i nie zdecydowała się na podpisanie dwóch umów.  

Złożono sprawozdania i rozliczonych zostało 56 zadań. Jedna organizacja w trakcie 

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

odbiorców. Popisano protokół o rezygnacji z realizacji zadania.  

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

dodatkowo 3 oferty 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. 
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Uznając celowość realizacji zadania publicznych Burmistrz Miasta Mława podjął decyzję  

o realizacji i dofinansowaniu następujących zadań: 

1. Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mławie im. prof. Stanisława 

Grzepskiego, Zadanie: Wydanie Kroniki Archeologicznno – Numizmatycznej, 

jubileusz 40 lecia Oddziału PTN w Mławie, kwota dotacji - : 3 500 zł (słownie: trzy 

tysiące pięćset złotych); 

2. Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” działające 

przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie, Zadanie: Wspieranie rodzin 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, kwota dotacji -  2 000 zł (słownie: dwa 

tysiące złotych); 

3. Klub Sportowy Zawkrze Mława, Zadanie: Organizacja sportowych Mikołajek 2016 

dla dzieci i młodzieży, kwota dotacji - 5 000 zł(słownie: pięć tysięcy złotych).  

 

Kwota przekazana i rozliczona przez organizacje pozarządowe w ramach 

otwartych konkursów ofert w 2016 roku to 432 700 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa 

tysiące  siedemset zł). 

 

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 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) na kwotę – 

102 000 zł. W ramach zakupu usług Stowarzyszenie Patria Polonia zrealizowała zadanie 

Organizacja na terenie Uniszek Zawadzkich IX Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.  
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    Zestawienie dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert w 2016 roku,                         
rozliczonych na podstawie złożonych sprawozdań 

      Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2016 roku  

dział 926 rozdział 92605 par. 2820         

lp Nazwa organizacji  Nazwa zadania 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
rozliczonej 

dotacji Zwrot dotacji 

1 

Miejski Klub Sportowy "Mławianka" 
Mława 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe drużyn dziecięcych i 
młodzieżowych MKS Mławianka Mława w 2016 roku  126 000 zł 126 000 zł 0 zł 

2 Klub Sportowy Zawkrze Mława 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 
sekcjach: piłki siatkowej chłopców, piłki ręcznej dziewcząt, 
piłki koszykowej chłopców, lekkiej atletyki. Udział w zawodach 
szczebla powiatowego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego 85 000 zł 85 000 zł 0 zł 

3 

Uczniowski Klub Judo "Siódemka 
Mława" 

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  5 000 zł 5 000 zł 0 zł 

4 Klub Pływacki Płetwal Mława Całoroczne szkolenie dzieci i młodzieży  11 500 zł 11 500 zł 0 zł 

5 Klub Pływacki Płetwal Mława Mławska Liga Pływacka - edycja IV 1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

6 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Udział w Finałach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

7 

Klub Sportowy "Mławskie Centrum 
Tańca" 

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  1 500 zł 1 500 zł 0 zł 

8 

Klub Sportowy "Mławskie Centrum 
Tańca" Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego XIV MŁAWA OPEN 5 000 zł 5 000 zł 0 zł 

9 

Chorągiew Mazowiecka Związku 
Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 
Mława 

VII Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej "Rekiny Futbolu 
2016" 3 000 zł 3 000 zł 0 zł 
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10 Mławskie Centrum Sportów Walki  Organizowanie zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych  10 000 zł 10 000 zł 0 zł 

11 Klub Sportowy Zawkrze Mława Organizacja sportowych Mikołajek 2016 dla dzieci i młodzieży  5 000 zł 5 000 zł 0 zł 

    RAZEM 255 000 zł 255 000 zł 0 zł 

      Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert z zakresu sprzyjania rozwoju sportu w 2016 roku 

dział 926 rozdział 92605 par. 2820         

lp Nazwa organizacji  Nazwa zadania 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
rozliczonej 

dotacji Zwrot dotacji  

1 

Miejski Klub Sportowy "Mławianka" 
Mława 

Szkolenie i współzawodnictwo sportowe I drużyny MKS 
Mławianka Mława 39 000 zł 39 000 zł 0 zł 

2 Klub Sportowy Zawkrze Mława 

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

    RAZEM 70 000 zł 70 000 zł 0 zł 

      Zestawienie wniosków w otwartym konkursie ofert w zakresie działań na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury w 2016 r. 

dział 921 rozdział 92105 par. 2820         

lp Nazwa organizacji  Nazwa zadania 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
rozliczonej 

dotacji  Zwrot dotacji  

  
Zadanie I Opracowanie, wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie folderów, książek, katalogów, 

nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach dotyczących Mławy 

1 

Towarzystwo Miłośników Twórczości 
Tekli Bądarzewskiej Sara Lipska artystka odnaleziona (z Mławy do Paryża)  5 700 zł 5 700 zł 0 zł 

2 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej  
Materiały źródłowe do historii Żydów Mławy i powiatu 
mławskiego w XIX i XX wieku 3 400 zł 3 400 zł 0 zł 

3 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej  Kalendarz "Mława 2017" 4 400 zł 4 400 zł 0 zł 

4 

Polski Klub Ekologiczny Okręg 
Mazowiecki w Warszawie  

Katalog V Międzynarodowego Pleneru Malarskiego 
"Mazowsze Północne pędzlem malowane Mława 2016" 2 400 zł 2 400 zł 0 zł 
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5 

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne 
Oddział w Mławie im. prof. Stanisława 
Grzepskiego 

Wydanie Kroniki Archeologiczno – Numizmatycznej, jubileusz 
40 lecia Oddziału PTN w Mławie    3 500 zł 3 500 zł 0 zł 

    RAZEM 19 400 zł 19 400 zł 0 zł 

  
Zadanie II Organizacja inicjatyw, przedsięwzięć, imprez, uroczystości przeprowadzanych dla mieszkańców Mławy Parku 

Miejskim, przy wykorzystaniu pozostającej w gestii Burmistrza Miasta Mława Estrady Miejskiej  

6 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej  Noc Poetów 2016 - 7 sierpnia 2016r.  7 000 zł 7 000 zł 0 zł 

7 

Towarzystwo Miłośników Twórczości 
Tekli Bądarzewskiej  Koncert muzyki klasycznej - 12 czerwca 2016r.  2 400 zł 2 400 zł 0 zł 

8 

Klub Sportowy "Mławskie Centrum 
Tańca" Taniec pod Gwiazdami - taneczny piknik rodzinny 2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

9 

Katolickie Stowarzyszenie Wspierania 
Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce 
za serce" I Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych 2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

10 Klub Seniora "Pogodny Uśmiech" VIII Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej  2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

11 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania 
Aktywności Seniorów "AS" "Tanecznie pod chmurką"  2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

    RAZEM 17 400 zł 17 400 zł 0 zł 

  

Zadanie III 

Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową pielęgnowanie polskości 
oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej zawartych w kalendarzu imprez, uroczystości dla 

Miasta Mława na 2016 rok oraz przedsięwzięć związanych z ogłoszonym Uchwałą Nr XIII/166/2015 Rady Miasta 
Mława z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Tadeusza Korzybskiego 

12 

Towarzystwo Miłośników Twórczości 
Tekli Bądarzewskiej  Tadeusz Wacław Korzybski naukowiec i filantrop 4 000 zł 4 000 zł 0 zł 

13 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej  
Piękno Mławy i okolic: zima i wiosna w obiektywie 
fotografików ZTZZ w Mławie  1 800 zł 1 800 zł 0 zł 

14 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej  Światowy Dzień Poezji w Mławie 3 000 zł 3 000 zł 0 zł 

15 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej  Zimowy plener malarski - Biała Mława 3 000 zł 3 000 zł 0 zł 

16 Stowarzyszenie Wspólnota Mariacka  Konkurs wielkanocny na Mławską Palmę Wielkanocną  2 500 zł 2 500 zł 0 zł 

17 

Towarzystwo Miłośników Twórczości 
Tekli Bądarzewskiej  

IV edycja Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej 
Cybisowej  2 900 zł 2 900 zł 0 zł 

18 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej  
Przegląd twórczości mławskich artystów malarzy "Świat 
wokół nas" 2 900 zł 2 900 zł 0 zł 
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19 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznej 79 Pułku Piechoty 
Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa 
Sapiehy 77 rocznica wybuchu II wojny światowej  3 000 zł 3 000 zł 0 zł 

20 

Chorągiew Mazowiecka Związku 
Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 
Mława 

IX pieszy rajd szlakami obrońców Reduty Mławskiej 1939 
roku  1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

21 

Chorągiew Mazowiecka Związku 
Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 
Mława Wszyscy jesteśmy biało czerwoni  4 000 zł 4 000 zł 0 zł 

22 

Klub Sportowy "Mławskie Centrum 
Tańca" Jesienne warsztaty salsy  1 300 zł 1 300 zł 0 zł 

23 

Klub Sportowy "Mławskie Centrum 
Tańca" VII Letni Festiwal Tańca - 21 maja 2016 r.  1 800 zł 0 zł 1 800 zł 

24 

Polski Czerwony Krzyż Oddział 
Rejonowy w Ciechanowie  Organizacja Konferencji Honorowego Krwiodawstwa 1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

25 Parafia Matki Bożej Królowej Polski  Piesza Mławska Pielgrzymka z Mławy do Płocka  1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

    RAZEM 33 200 zł 31 400 zł 1 800 zł 

    RAZEM 70 000 zł 68 200 zł 1 800 zł 

      Zestawienie ofert w otwartym  konkursie  ofert w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży,  
w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 r. 

dział 854 rozdział 98512 par. 2820         

lp Nazwa organizacji  Nazwa zadania 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
rozliczonej 

dotacji Zwrot dotacji  

1 Klub Sportowy Zawkrze Mława Obóz szkoleniowo wypoczynkowy         2 750 zł              2 750 zł  0 zł 

2 Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca  
Organizacja letniego obozu wypoczynkowo - szkoleniowego 
w Popowie         3 000 zł              3 000 zł  0 zł 

3 Klub Pływacki Płetwal Mława Organizacja obozu sportowego         4 500 zł              4 500 zł  0 zł 

4 

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

Wolontariusze działający przy MOPS w Mławie zwiedzają 
Łódź         1 500 zł              1 500 zł  0 zł 
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5 

Chorągiew Mazowiecka Związku 
Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 
Mława Obóz harcerski          2 750 zł              2 750 zł  0 zł 

6 Mławskie Centrum Sportów Walki  Udział dzieci w obozie sportowo - rekreacyjnym Aikido            500 zł                 500 zł  0 zł 

    RAZEM 15 000 zł 15 000 zł 0 zł 

      Zestawienie ofert w otwartym konkursie  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 2016 r. 

dział 852 rozdział 85295 par. 2810, 2820         

lp Nazwa organizacji  Nazwa zadania 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
rozliczonej 

dotacji  Zwrot dotacji  

1 Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie 
Wsparcie żywnościowe dla najuboższych mieszkańców 
Mławy 5 000 zł 5 000 zł 0 zł 

2 

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

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 
wyrównywania szans tych rodzin i osób  2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

3 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania 
Aktywności Seniorów "AS" Podziel się radością  1 500 zł 0 zł 

Stowarzyszenie 
nie podpisało 

umowy na 
realizację zadania  

4 

Polski Związek Niewidomych Okręg 
Mazowiecki, Zarząd Koła - Mława 

Wspieranie i wyrównywanie szans rodzin i osób będących w 
trudnej sytuacji życiowej  1 500 zł 1 500 zł 0 zł 

5 

Stowarzyszenie Wspierania 
Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” 
działające przy Miejskim Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Mławie Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym 2 000 zł 2 000 zł 0 zł 

    RAZEM 12 000 zł 10 500 zł 0 zł 
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Zestawienie ofert w otwartym konkursie  ofert na realizację zadań publicznych działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2016 r. 

dział 921 rozdział 92105 par. 2820         

lp Nazwa organizacji  Nazwa zadania 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
rozliczonej 

dotacji Zwrot dotacji 

1 

Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po 
mastektomii i innych chorobach 
onkologicznych 

Promowanie działań profilaktycznych i prozdrowotnych wśród 
osób w wieku emerytalnym             670 zł                 670 zł  0 zł 

2 Klub Seniora "Pogodny Uśmiech" Razem lepiej          1 000 zł              1 000 zł  0 zł 

3 

Klub Sportowy "Mławskie Centrum 
Tańca" 

Taneczna jesień - wieczorki taneczne połączone z nauką 
tańca dla seniorów          1 405 zł              1 405 zł  0 zł 

4 

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania 
Aktywności Seniorów "AS" Ja i Ty - żyjmy zdrowo          1 000 zł  0 zł 

Stowarzyszenie 
nie podpisało 

umowy na 
realizację 

zadania  

5 

Chorągiew Mazowiecka Związku 
Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca 
Mława 

Wycieczka członków Kręgu Seniorów przy Komendzie Hufca 
ZHP Mława na XXI Patronalny Dzień Skupienia Harcerek i 
Harcerzy w Skulsku             925 zł                 925 zł  0 zł 

    RAZEM 5 000 zł 4 000 zł 0 zł 
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Zestawienie ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie polityki społecznej,   
ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością w 2016 r. 

dział 853 rozdział 985395 par. 2820         

lp Nazwa organizacji  Nazwa zadania 

Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Kwota 
rozliczonej 

dotacji Zwrot dotacji  

1 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 
Mławie, Katolickie Stowarzyszenie 
Wspierania Dzieł Miłosierdzia i 
Ewangelizacji "Serce za serce"  - oferta 
wspólna Program "Ku aktywności" - kontynuacja 5 000 zł 5 000 zł 0 zł 

2 

 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania 
Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji "Serce 
za serce"   Poznajemy naszą Ojczyznę i pogłębiamy tożsamość religijną 1 500 zł 1 500 zł 0 zł 

3 

Towarzystwo Pomocy Dzieciom 
Specjalnej Troski "Wypoczynek" 

Wycieczka turystyczno - rekreacyjno - rewalidacyjna dla 
uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w 
Mławie  1 500 zł 1 500 zł 0 zł 

4 

Mławskie Stowarzyszenie Kobiet po 
mastektomii i innych chorobach 
onkologicznych 

Realizacja programów edukacyjnych kształtujących 
pozytywny wizerunek osób z niepełnosprawnością. Zjazd 
Amazonek z całej Polski  500 zł 500 zł 0 zł 

5 

Polski Związek Niewidomych Okręg 
Mazowiecki Zarząd Koła Mława 

Programy profilaktyczne służące poprawie stanu zdrowia 
fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnością  500 zł 500 zł 0 zł 

6 

Polski Związek Niewidomych Okręg 
Mazowiecki Zarząd Koła Mława 

Działania na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych w życiu społecznym  1 000 zł 1 000 zł 0 zł 

    RAZEM 10 000 zł 10 000 zł 0 zł 

      

  

SUMA 437 000 zł 432 700 zł 1 800 zł 
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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 2016  

opracowano  następujące wskaźniki oceny finansowego współdziałania: 

1. liczba osób, które są adresatami zadań publicznych – około 15 tys. osób; 

2. liczba osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych – około 850 osób; 

3. liczba podpisanych umów na realizację zadań publicznych – 58; 

4. liczba organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne w oparciu  

o dotacje – 25 organizacje pozarządowe. 

5. liczba organizacji pozarządowych podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne 

w oparciu o dotacje – 2 organizacje - Mławskie Centrum Sportów Walki, Stowarzyszenie 

na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów "AS". 
6. liczba organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje w kwotach określonych  

w niżej wymienionych przedziałach: 

6.1   do 500 zł – 3 organizacje pozarządowych; 

6.2 powyżej 500 zł do 1.000 zł – 8 organizacji pozarządowych; 

6.3 powyżej 1.000 do 2.000 zł – 15 organizacji pozarządowych; 

6.4 powyżej 2.000 do 10.000 zł – 27 organizacje pozarządowe;  

6.5  powyżej 10.000 zł – 4  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 – 1 070 287 zł (słownie: jeden 

milion siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem zł). 

 

 

VI. DZIAŁANIA W RAMACH WSPÓŁPRACY POZAFINANSOWEJ 

 

1. Aktualizacja danych dotyczących mławskich organizacji pozarządowych 

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

aktualizowania oraz wykorzystania bazy danych organizacjach pozarządowych pod nazwą 

„Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mława” 

corocznie aktualizowana jest baza mławskich organizacjach funkcjonujących w Mławie. Baza 

stanowi 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 i 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 

Przekazania środków z tytułu 1% należnego podatku z rozliczenia za 2015 r. na rzecz 

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

skarbowych zgodnie z wnioskami podatników. Wniosek o przekazanie 1% należnego podatku 

stanowił integralną część zeznania podatkowego. Łączna kwota 1% należnego podatku 

przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego z rozliczenia za 2015 r. wyniosła 617,5 

mln zł i stanowiła 0,76% należnego podatku dochodowego. 

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 2015 r. złożyli wnioski o przekazanie 1% 

należnego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego wyniosła 13,2 mln, co stanowiło 

49% ogólnej liczby podatników.  

Organizacje, które w 2016 r. (z rozliczenia za 2015 r.) otrzymały najwyższe kwoty w skali 

całego kraju to:  

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” - 144 082 857,97 zł 

FUNDACJA POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „SŁONECZKO” - 

25 035 800,02 zł 

AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 20 872 841,93 zł 

FUNDACJA „ROSA” 12 211 680,35 zł 

FUNDACJA STUDENCKA „MŁODZI – MŁODYM” 10 082 693,77 zł 

 

Mechanizm 1% był pomyślany, aby rozwijał i wzmacniał wszystkie organizacje, które 

posiadają status pożytku publicznego, ale buduje przede wszystkim pozycję kilkudziesięciu 

największych i najbardziej znanych medialnie fundacji i stowarzyszeń. 

 

Na terenie Miasta Mława mamy również organizacje pożytku publicznego, które z chęcią 

spożytkują 1 % od mławskich podatników. Jak się okazuje, robimy to coraz częściej, coraz 

to większe kwoty przekazywane są z 1% podatku na mławskie organizacje. W tabeli poniżej 

zestawienie kwot z 1 % podatku jakie zostały przekazane w latach 2012 – 2016 w Polsce 

oraz dla Mławy.  

 

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

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

Mława 71 680zł 78 837 zł 81 749 zł 92 673 zł 137 402 zł 
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Zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i w Mławie obserwujemy z roku na rok 

tendencję zwyżkową w przekazywaniu podatku organizacjom pożytku publicznego.  

W bieżącym roku kwota przekazanych środków mławskim organizacjom pozarządowym 

wzrosła rekordowo, o ponad 60% w stosunku do poprzedniego roku.   

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie organizacji oraz konkretnych kwot jakie udało im się 

zebrać z 1 % podatku, który przekazali im podatnicy w swoim zeznaniu za 2015 rok:  

 

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

1. 1387. 0000343071 TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ 

TROSKI „WYPOCZYNEK” - 27 408,30  zł  

2. 1701. 0000164983 STOWARZYSZENIE ROZWOJU WIEDZY  

I UMIEJĘTNOŚCI - 20 729,20 zł  

3. 2207. 0000207398 STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA MARIACKA” - 

14 333,50 zł  

4. 2222. 0000304427 STOWARZYSZENIE „PONTYFIKAT PAPIEŻA JANA 

PAWŁA II” - 14 188,80 zł 

5. 2340. 0000322850 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 1 W MŁAWIE - 13 165,50 zł 

6. 2649. 0000191060 HOSPICJUM KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW W MŁAWIE - 

10 614,00 zł  

7. 2692. 0000046071 TOWARZYSTWO SPORTOWE RELAKS W MŁAWIE - 

10 405,30 zł  

8. 2983. 0000132887 KATOLICKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA DZIEŁ 

MIŁOSIERDZIA I EWANGELIZACJI „SERCE ZA SERCE” - 8 802,20 zł  

9. 3663. 0000397777 MIEJSKI KLUB SPORTOWY „MŁAWIANKA” MŁAWA - 

6 145,10 zł  

10. 3957. 0000212842 KLUB STRZELECTWA SPORTOWEGO „KALIBER”  

W MŁAWIE - 5 259,70 zł  

11. 4885. 0000153378 ZWIĄZEK TWÓRCÓW ZIEMI ZAWKRZEŃSKIEJ - 

3 324,10 zł  

12. 5059. 0000233382 KLUB SPORTOWY „ZAWKRZE MŁAWA” - 3 026,20 zł  

 

W mławskim Urzędzie Skarbowym PIT-y złożyło 28 838 osób. Połowa z nich (14 655) 

przekazała 1 proc. swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Konta OPP 

zostały w związku z tym zasilone kwotą 842 859 zł, z czego mławskie organizacje otrzymały 

137 402 zł. Bardzo cieszy fakt, że coraz więcej podatników przekazuje w swoich zeznaniach 

podatek na działalność organizacji, ale tylko 16,3 % zebranej przez Urząd Skarbowy kwoty 

trafiło na konta mławskich organizacji, pozostałe zasiliło konta innych fundacji, czy 

stowarzyszeń.  

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

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

do oddziałów w poszczególnych miastach.  

Dane zebrane zostały opracowane na podstawie informacji opublikowanej przez Ministerstwo 

Finansów oraz danych lokalnych. 

 

 

3. Praca Mławskiej Rady Pożytku Publicznego  

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje możliwość utworzenia 

Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na Sesji Rady Miasta Mława w dniu  
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24 marca 2015 r. przyjęto Uchwałę Nr V/47/2015 Rady  Miasta Mława w sprawie określenia 

trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mławskiej Rady Działalności 

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

obywatelskiego pomiędzy samorządem Miasta Mława, a organizacjami pozarządowymi.  

Rada Działalności Pożytku jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym, w skład 

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

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

przedstawiciele organizacji pozarządowych (6 osób).  

W 2016 roku Mławska Rada Działalności Pożytku Publicznego wypracowała między 

innymi następujące inicjatywy, wnioski, opinie:  

 Zaopiniowała następujące projekty Uchwał: w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława, w sprawie 

przeprowadzenia na terenie Miasta Mława konsultacji społecznych dotyczących 

Mławskiego Budżetu Obywatelskiego, w sprawie powołania Mławskiej  Rady 

Seniorów i nadania jej statutu; w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie  Miasta  Mława na 

rok 2016, w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji  

w Mławie, w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej Miasta Mława, w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Miasta Mława 

 Zapoznano się z informacją na temat powstania Planu mobilności miejskiej; 

 Zapoznano się z informacją na temat opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Mława na lata 2016-2025 

 Przygotowano oraz przeprowadzono wspólne posiedzenie Komisji ds. Rodziny  

i Spraw Społecznych Rady Miasta Mława oraz Mławskiej Rady Działalności Pożytku 

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

i sposobem funkcjonowania stowarzyszeń działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych na terenie Miasta Mława, stworzenie okoliczności do 

zintegrowania stowarzyszeń oraz wypracowania wniosków do ewentualnej 

współpracy między stowarzyszeniami.  

 Zaopiniowano wytyczne dotyczycące ogłoszenia otwartych konkursów ofert na 2017 

rok; 

 Zaopiniowano projekt Programu Współpracy Miasta Mława z organizacjami 

pozarządowymi na 2017 rok; 

 Opracowano wytyczne do przygotowania Kampanii „Zostaw swój 1 % podatku  

w Mławie” za 2016 rok; 

 Przekazywano bieżące informacje na temat zmian legislacyjnych w III sektorze.  

 

4. NEWSLETTER mławskich organizacji pozarządowych  

W trakcie 2016 roku kontynuowano przygotowywanie 

oraz rozsyłanie poprzez e-mailing kierunkowy 

bieżących informacji do mławskich organizacji  

w formie biuletynu pod nazwą „Nowe wieści”. 

Wiadomości dotyczące III sektora przygotowywane 

były  przez Pełnomocnika Burmistrza oraz rozsyłane 

do istniejących w bazie e-mail ponad 80 odbiorców 

oraz publikowano na stronie inetrnetowej www.mlawa.pl.   

http://www.mlawa.pl/
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Publikacja składa się z trzech części:  

1. wiadomości lokalne – dotyczące bieżących informacji  samorządowych skierowanych 

do organizacji, inicjatyw podejmowanych przez stowarzyszenia, zaproszenia, lokalne 

kampanie; 

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

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

3. skąd ściągnąć kasę – dotyczące bieżących informacji na temat ogłoszonych 

konkursów, możliwości finansowania swojej działalności, podejmowanych inicjatyw 

ze środków zewnętrznych.  

 

5. Szkolenia zewnętrzne podnoszące kompetencje 

W sprawozdawczym okresie uczestniczono w następujących szkoleniach,  konferencjach 

w sferze działalności pożytku publicznego:  

 Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych w praktyce, Warszawa, 12 kwietnia 

2016 r.  

 Nowe druki umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom 

pozarządowym, Warszawa, 20 września 2016 r.  

 Spotkanie edukacyjne z przedstawicielami Miejskich/Gminnych/Dzielnicowych Rad 

Seniora, Mazowieckie Centrum polityki Społecznej, 9 grudnia 2016 r.  

 

 

Ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS zorganizowano 

Seminarium pt. „Nowe druki dokumentów w zakresie zlecania zadań publicznych”. 

Skierowane było ono do  przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie 

Miasta Mława oraz Powiatu Mławskiego. Seminarium odbyło się 28 października 2016 r.  

w godzinach w Sali na Piętrze Miejskiego Domu Kultury w Mławie, Stary Rynek 13. 

Prowadzenie: Artur Gluziński – były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 

specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi 

(ze szczególnym uwzględnieniem procesu przekazywania i rozliczania dotacji na realizację 

zadań„ publicznych), doświadczony szkoleniowiec, autor publikacji poświęconych 

współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz ekonomii społecznej.  

W seminarium wzięło udział ponad 40 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

Zorganizowane zostało w ramach Projektu „FIO-Mazowsze Lokalnie”, którego celem jest 

zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek oraz organizacji pozarządowych w życie 

publiczne.  

 

 

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, 

 Prawo i dokumenty - teksty aktów prawnych - obowiązujących ustaw, 

rozporządzeń, dokumentów niezbędnych o uczestnictwa i rozliczenia się w ramach 

otwartych konkursów ofert;  
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 Jak założyć stowarzyszenie – instrukcja krok po kroku wraz ze wzorami  

dokumentów jak założyć organizacje pozarządową; 

 Prezentacje organizacji – autorskie informacje dotyczące działalności mławskich 

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 Starosty 

Mławskiego, Krajowy Rejestr Sądowy;  

 Otwarte konkursy ofert – informacje dotyczące ogłaszanych przez Burmistrza 

Miasta Mława otwartych konkursów ofert, procedury otrzymywania dotacji  

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

rozstrzygnięcia; 

 Program Współpracy – w zakładce 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 z organizacjami pozarządowymi. 

 

 

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 2016 roku 26 podmiotów skorzystało z użyczenia miejsca na mławskim 

serwerze.  

 

 

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 propozycje 

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

w 2016 roku: 

 Rok 2016 rok, Rokiem Tadeusza Korzybskiego, ustanowiony Uchwała  

Nr XIII/166/2015 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie 

ustanowienia roku 2016 Rokiem Tadeusza Korzybskiego. Z wnioskiem  

o ustanowienie roku Rokiem Tadeusza Korzybskiego wystąpiło Towarzystwo 
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Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, powołując się na statutowe zadania 

towarzystwa jakimi są między innymi promowanie i przywracanie pamięci sławnym 

osobowościom związanym  Mławą i regionem; 

 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; 

 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 IV edycji Konkursu Plastycznego im. Hanny 

Rudzkiej Cybisowej - Towarzystwo  Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej; 

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

 Uroczystości religijno – patriotyczne z okazji obchodów 95. rocznicy Bitwy 

Warszawskiej i Dnia Wojska Polskiego - VIII Festiwal Piosenki Żołnierskiej  

i Patriotycznej - Klub Seniora Pogodny Uśmiech; 

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

Centrum Tańca; 

 IX 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 76. 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 - Stowarzyszenie 

Rekonstrukcji Historycznej 79 pułku piechoty Strzelców Słonimskich im Hetmana 

Lwa Sapiehy; 

 Dzień Seniora  - Bal Seniora z udziałem  mławskich klubów seniora; 

 Dni Honorowego Krwiodawstwa  - Polski Czerwony Krzyż. 

 Wigilia organizacji kombatanckich - Związek Sybiraków, Stowarzyszenie 

Kombatantów AK im. Józefa Piłsudskiego, Światowy Związek Żołnierzy Armii 

Krajowej, Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów 

Politycznych 

 

 

11. Powołanie Mławskiej Rady Seniorów  

Pomiędzy mławskimi seniorami, a Burmistrzem Miasta Mława 9 grudnia 2015 r., został 

podpisany kontrakt społeczny, jako rezultat projektu „Dostępne Miasta – Senior (po)Mocny  

w partycypacji II, realizowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności 
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Społecznej Osób Starszych. W wyniku podpisanego kontraktu strony zadeklarowały 

powołanie w Mławie  w 2016 roku Rady Seniorów. 

25 października 2016 r. podjęto Uchwałę Nr XXIII/285/2016 Rady Miasta Mława w sprawie 

powołania Mławskiej  Rady Seniorów i nadania jej statutu.  

Według uchwalonego regulaminu Rada zrzeszać będzie przedstawicieli osób starszych oraz 

przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności 

przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego 

wieku, osób fizycznych działających na rzecz poprawy jakości życia osób starszych  

i instytucji publicznych, które zajmują się problemami osób starszych. Rada będzie miała  

charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach ważnych dla osób starszych. 

Będzie liczyła do 15 osób. Zgodnie ze Statutem  Mławskiej Rady Seniorów członkowie Rady, 

spośród kandydatów zgłoszonych, wybierani będą w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, na 

spotkaniu otwartym zwołanym przez Burmistrza Miasta Mława.. 

23 stycznia 2017 r. w sali kina Miejskiego Domu Kultury odbyły się wybory  do Mławskiej 

Rady Seniorów. Zgromadzeni w kinie mieszkańcy miasta w wyniku tajnego głosowania 

wybrali 15 członków rady. Osobom będącym na Zebraniu Wyborczym wydano 114 kart go 

głosowania, zgodnie ze wzorem przyjętym Zarządzeniem Nr 5/2017 Burmistrza Miasta 

Mława z dnia 16.01.2017 r. w sprawie zasad przeprowadzenia głosowania na członków 

Mławskiej Rady Seniorów. Zarządzeniem Nr 8/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 

stycznia 2017 r. w sprawie powołania Mławskiej Rady Seniorów powołano Mławską Rade 

Seniorów I kadencji. W skład rady weszły następujące organizacje, kluby, stowarzyszenia: 

Klub Seniora „Pogodny Uśmiech”, Klub Milonga (Miejski Dom Kultury), Polski Związek 

Emerytów rencistów i Inwalidów Oddział Mława, Stowarzyszanie na Rzecz Wspierania 

Aktywności Seniorów AS, Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz przedstawiciele osób 

starszych.  

 

 

12. Wizyta delegacji z Ukrainy, zorganizowana przez Fundację OKNO NA 

WSCHÓD 

28 września 2016 roku gościła w Mławie 14-osobowa ukraińska delegacja samorządowców, 

urzędników oraz działaczy społecznych. Organizatorem wizyty była Fundacja OKNO NA 

WSCHÓD. Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania związane z funkcjonowaniem miasta,  

a przede wszystkim z zakresem współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie 

odbyło się w ratuszu, z Burmistrzem Sławomirem Kowalewskim, z kadrą kierowniczą urzędu 

oraz naczelnikami niektórych wydziałów ratusza. Wizyta studyjna miała na celu zapoznanie  

z polskimi doświadczeniami w obszarze angażowania obywateli w procesy decyzyjne. 

Członkowie ukraińskiej delegacji dowiedzieli się m.in.: czym w Polsce są rady działalności 

pożytku publicznego oraz miejskie rady społeczne i jaka jest ich rola, w jaki sposób  

w naszym kraju prowadzone są konsultacje społeczne, jak wygląda kwestia wdrażania 

budżetów obywatelskich oraz na czym polega zlecanie organizacjom pozarządowy realizacji 

zadań publicznych. 

Prezentacja doświadczeń polskich miast miała utwierdzić ukraińskich gości w przekonaniu, 

że współpraca władzy ze społeczeństwem może przynosić wymierne korzyści. Wizyta 

studyjna ukraińskiej delegacji w Polsce jest pierwszym działaniem projektu „Aktywne Rady 

Społeczne II – wsparcie współpracy społeczeństwa z samorządem terytorialnym  

i administracją państwową na Ukrainie” realizowanego przez Fundację OKNO NA 

WSCHÓD oraz Komitet Wyborców Ukrainy, współfinansowanego ze środków Polsko-

Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji.  
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13. Patronaty Burmistrza Miasta Mława 

W 2016 roku złożono 19 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. V Mławska Gala Wolontariatu 2016, organizator - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

termin - 18 marca 2016 r. 

2. Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - edycja 2016, organizator - Klub 

Pływacki Płetwal Mława, termin -  28 lutego 2016 r.  

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

termin - 3-20 marca 2016 r. 

4. VII Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce Nożnej REKINY 

FUTBOLU, organizator - Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec Mława, termin - 4-6 

marca 2016 r. 

5. Mistrzostwa Polski Federacji NAC - Polska w Kulturystyce i Fitness, organizator 

Federacja NAC - Polska Hadrian Radziejewski, termin - 14 maja 2016 r. 

6. Disco Dance Mława, organizator - Palazzi OSK Sp. z o.o., termin - 14 maja 2016 r. 

7. V Ogólnopolski Konkurs Wokalny, organizator - Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. 

im. A. Krzanowskiego w Mławie, termin - 13 - 17 kwietnia 2016 r. 

8. Piesza Mławska Pielgrzymka z Mławy do Płocka, organizator - Pataria Matki Bożej 

Królowej Polski, termin - 3 - 5 sierpnia 2016 r. 

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

Pomocy Społecznej, termin- 5 - 12 maja 2016 r. 

10. I Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością, organizator - Katolickie Stowarzyszenie 

Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce”, Polskie Stowarzyszenie 

na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Mławie, termin - 5 czerwca 2016 r. 

11. Finały Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Chłopców Szkół Podstawowych, 

organizator - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, termin - 10-12 czerwca 2016 r. 

12. Bezpieczne Wakacje 2016, organizator - Nowy Kurier Mławski, termin - 20 czerwca br. 

13. Piknik z czworonogiem, organizator - Miejski Dom Kultury w Mławie, termin  

11 września 2016 r. 

14. Taneczne Smaki Mazowsza, organizator - Miejski Dom Kultury w Mławie, termin  

26 czerwca 2016 r. 

15. Projekt badawczy: Osobowościowe uwarunkowania dynamiki relacji koleżeńskich, 

organizator - Interdyscyplinarne Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością 

PERSONALITAS, Instytut Psychologii Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie, termin wrzesień 2016 - wrzesień 2017 

16. I Otwarte Zawody Street Workout Mława, organizator - Mateusz Skonieczek, Cezary 

Dymkowski, termin - 9 lipca 2016 r. 

17. VI edycja programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, organizator - Zakłady 

Tłuszczowe "Kruszwica" S.A., w imieniu których występuje Agencja Public Relations - 

Garden od Words TTL s.c. Partnerem programu jest Fundacja Nasza Ziemia, termin - 

czerwiec - grudzień 2016 

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

„Zawkrze Mława”, termin - 1 października 2016 r. 
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14. Współpraca miejskich jednostek organizacyjnych z organizacjami 

pozarządowymi  

 

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

Kultury  

z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku: 

 10 stycznia 2016 r. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, współpraca z (Grupa 

Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej w Mławie, Stowarzyszenie 

„Bądźmy Razem”), 

 22 lutego 2016 r. - Gala Sportu 2015, współpraca z mławskimi klubami 

sportowymi, 

 11-13 marca 2016 r. - Rekiny Futbolu, współpraca z ZHP, MHS, 

 18 marca 2016 r. - Gala Wolontariatu, współpraca ze Stowarzyszeniem „Bądźmy 

Razem”, 

 23 kwietnia 2016 - Święto Patrona Miasta Świętego Wojciecha, Mławianin Roku, 

współpraca z TPZM oraz MZZ, 

 Rekonstrukcja Bitwy Pod Mławą, 

 26 czerwca 2016 r. - Finał III edycji Konkursu Plastycznego im. Hanny Rudzkiej 

Cybisowej - Koncert na estradzie w parku, współpraca z Towarzystwem 

Miłośników Twórczości Tekli Bądarzewskiej, 

 17 lipiec  2016 r. - Noc poetów, współpraca ze Związkiem Twórców Ziemi 

Zawkrzeńskiej, 

 7 sierpnia 2016 r. - Koncert na estradzie w parku Piknik Klubu Abstynenta 

„Droga”, współpraca z Klubem Abstynenta „Droga” oraz Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej w Mławie, 

 14 sierpnia 2016 r. - VIII Festiwal Piosenki Żołnierskiej - Koncert na estradzie  

w parku, współpraca z Klubem Seniora „Pogodny Uśmiech”, 

 19 września 2016 r. - Dzień Sybiraka, współpraca ze Związkiem Sybiraka  

 13 październik 2016 r. - Bal Seniora, współpraca z klubami seniorów (Klub 

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

Trzeciego Wieku, Klub Złota Jesień), 

 16 października 2016 r. - 38. rocznica Pontyfikatu Jana Pawła II, Dzień Papieski, 

współpraca ze Stowarzyszeniem Pontyfikat, MZZ, 

 31 grudnia 2016 r. - Sylwester Seniorów, współpraca z klubami seniorów - Klub 

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

Trzeciego Wieku, Klub Złota Jesień. 

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

i merytoryczną jak również użycza NGO pomieszczeń i sprzętu zainteresowanym 

organizacjom. 

 

b) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw w ramach współpracy Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Bolesława Prusa z organizacjami pozarządowymi w 2016 

roku:  

 Fundacja im. Zbigniewa Herberta w Warszawie - udział w akcji ph. Czytam  

w podróży Herberta - rozdawanie zakładek z fragmentami utworów poety, 

 Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów, Grupa Zalewski Patrol w Mławie 

XII Kampania Białych Serc ph. W Sieci Uzależnień - wywieszenie białych serc  

w oknach placówek bibliotecznych, przygotowanie wystawek książkowych, 
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 Stowarzyszenie Ostra Zieleń w Mławie - pokaz filmu „Jutro będzie futro” o przemyśle 

futrzarskim w Polsce, spotkanie ph. Dzień dawcy szpiku, 

 Stowarzyszenie Radzanovia - spotkanie czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Radzanowie, 

 Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” działające przy 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie - realizacja programu „Chcę być 

samodzielny”, Ognisko integracyjne ph. „Połączyć dwa światy”, spotkanie choinkowe 

- ,,Święty Mikołaj prezenty przynosi” (w paczkach znajdowały się m.in. pluszaki 

zebrane podczas akcji przeprowadzonej przez Filię nr 1 MBP ph. "Podaruj 

pluszowego misia"), jasełka w mławskim szpitalu organizowane w ramach projektu 

„Aktywni do setki”, 

 Związek Twórców Ziemi Zawkrzeńskiej - przygotowanie licznych wystaw przez 

Janusza Dębskiego w holu MBP oraz spotkanie ph. „Przyznaj się co zbierasz”. 

 

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

Zawkrzeńskiej w organizacjami pozarządowymi w 2016 roku:  

 Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Mławie: 

- wydanie Mławskiej Kroniki Archeologiczno-Numizmatycznej z okazji Jubileuszu  

40-lecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Mławie, 

- przygotowanie jarmarku staroci w czasie Dni Mławy 

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej: 

- rocznica wybuchu powstania styczniowego, prelekcja dra Leszka Arenta na stałej 

wystawie historycznej MZZ 

- kwesta na cmentarzach mławskich 1 listopada 2016 r. 

 Stowarzyszenie Pontyfikat Papieża Jana Pawła II w Mławie: 

- nadzór archeologiczny nad poszukiwaniami miejsca pochówku żołnierzy z oddziału 

Wacława Grabowskiego „Puszczyka” na zapleczu dawnego Powiatowego Urzędu 

Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie, obecnie Oddziału BGŻ przy ul. Reymonta  

w Mławie, 

- współorganizowanie obchodów Dnia Papieskiego 

- wystawa numizmatów i pamiątek związanych z Janem Pawłem II ze zbiorów prezesa  

i Stowarzyszenia. 

 Klub Sportowy „Zawkrze Mława”: 

- współorganizowanie wystawy czasowej „Sport w Mławie. Historia i współczesność”. 

 

d) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw w ramach współpracy Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej z organizacjami pozarządowymi w 2016roku: 

 Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej ,,Bądźmy Razem”: 

- pozyskanie w 2016 r. ponad 74 tony żywności dla 800 osób znajdujących się w trudnej 

sytuacji życiowej i najbardziej potrzebujących z Banku Żywności w Ciechanowie  

w ramach realizowania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  na lata 2014 – 

2020,  

- zbiórki żywności na terenie Miasta Mława organizowane pod patronatem Banku 

Żywności w Ciechanowie, 

 Stowarzyszenie Wspierania Społeczności Lokalnej ,,Bądźmy Razem”, Stowarzyszenie 

Rodzin Abstynenckich ,,Droga”, Stowarzyszenie  ,,Amazonki”, Grupą AA – 

organizacja Pikniku Integracyjno – Profilaktycznego w czerwcu i lipcu - Estrada  

w Parku Miejskim, 

 Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za 

Serce”, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz  Osób z Upośledzeniem - udział  
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w obchodach I Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością (występ artystyczny 

grupy Zakręceni pozytywnie),   

 wspólne planowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wymiana 

doświadczeń, wsparcie osób niepełnosprawnych 

 przekazywanie informacji o przysługujących im uprawnieniach i świadczeniach. 

 

e) Realizacja wspólnych projektów, inicjatyw w ramach współpracy Miejskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku: 

 Miejski Klub Sportowy Mławianka Mława - organizacja Turnieju Piłki Nożnej 

Mławianka Cup dla dzieci z roczników 2005, 2006, oraz Amatorskiej Ligi Futsalu. 

Klub Sportowy Mławianka Mława korzysta z obiektów MOSiR w celach 

szkoleniowych,  

 Stowarzyszenie Sportowo-rekreacyjne Tempo Mława - a organizacja Maratonu 

Rowerowego o Złoty Pierścień Mławy, rajdu rowerowego dla dzieci z mławskich 

szkół, 

 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - organizacja zawodów na szczeblu Powiatu, 

oraz Rejonu, udostępnianie obiektów sportowych, obsługa sędziowska oraz 

techniczna, 

 Klub Sportowy Płetwal Mława - organizacja zawodów pływackich: Liga Pływacka 

Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, Amatorskiej Ligi Orlika, 

Ogólnopolskich Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Miasta Mława,  

 Klub Sportowy „Zawkrze Mława” - organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Piłki 

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

„STREETBALL Mława 2016”, 

 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - organizacja Olimpiady Lekkoatletycznej dla dzieci 

z niepełnosprawnością intelektualną, 

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

Stanisława Kostki). 

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

Kryszkiewicza). 

 

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

Sportowej z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku: 

 Klub Sportowy  „Mławianka Mława” -  Turniej piłkarski Mławianka Cup, 

 Hufiec ZHP Mława - V Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Halowej Piłce 

Nożnej w Mławie – Rekiny Futbolu, 

 Klub Sportowy „Zawkrze Mława” -  Turniej Rekreacyjno – Sportowy dla II i III klas 

Szkół Podstawowych z miasta Mława, 

 Klub Sportowy „Zawkrze Mława” - Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej  

w piłce ręcznej dziewcząt, 

 Klub Seniora „Pogodny Uśmiech” -  Rajd Rowerowy, 

 Kluby Seniora z Miasta Mława i Powiatu Mławskiego - Dzień Aktywnego Seniora, 

 Mazowiecka Federacja Warcabowa - Mistrzostwa Mazowsza w Warcabach, 

 Klub Sportowy „Zawkrze Mława” - Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej 

 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” - Targi Seniora 

 Klub Sportowy Mławskie Centrum Tańca - Ogólnopolski Turniej Tańca 

Towarzyskiego – XIV Mława OPEN,  

 Klub Sportowy  Płetwal Mława - II Półmaraton o Puchar Starosty Powiatu 

Mławskiego, 
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 Hufiec ZHP Mława - Mistrzostwa Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Siatkówkę – 

Rekiny Siatkówki,  

 Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS” - Wigilia Seniora – 

Klub Seniora, 

 Klub Sportowy  „Mławianka Mława” - I Charytatywny Turniej Halowej Piłki Nożnej 

 

 

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 

publicznych, miasto podejmowało również działania na rzecz wspierania rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmacniania dialogu międzysektorowego w mieście. 

W 2016 r. zwiększono środki finansowe przeznaczone na współpracę Miasta Mława  

z podmiotami trzeciego sektora, tj. o około 15 %, w stosunku do roku 2015. 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 %. Wykres poniżej 

przedstawia wysokości przekazanych dotacji w poszczególnych latach, począwszy od 2013 

roku.  

W 2016 roku na realizację 

zadań publicznych złożyły dwa 

nowe stowarzyszenia - Mławskie 

Centrum Sportów Walki oraz 

Stowarzyszenie na Rzecz 

Wspierania Aktywności Seniorów 

„AS”. 

Kontynuowano 

upowszechnianie prowadzenia 

procesu konsultacji  

z organizacjami pozarządowymi 

aktów prawa miejscowego w 

dziedzinach dotyczących 

działalności statutowej tych 

organizacji. 

 

 

 

W 2016 roku przygotowano procedury oraz wytyczne wyborcze, aby na początku 

2017 zaczęła w Mławie funkcjonować Mławska Rada Seniorów. Zarządzeniem Nr 8/2017 

Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Mławskiej Rady 

Seniorów powołano Mławską Rade Seniorów I kadencji, składającą się z 15 osób. W skład 

rady weszły następujące organizacje, kluby, stowarzyszenia: Klub Seniora „Pogodny 

Uśmiech”, Klub Milonga (Miejski Dom Kultury), Polski Związek Emerytów rencistów  

i Inwalidów Oddział Mława, Stowarzyszanie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów AS, 

Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz przedstawiciele osób starszych.  

28 września 2016 roku gościła w Mławie 14-osobowa ukraińska delegacja 

samorządowców, urzędników oraz działaczy społecznych. Organizatorem wizyty była 

Fundacja OKNO NA WSCHÓD. Uczestnicy szukali odpowiedzi na pytania związane  
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z funkcjonowaniem miasta, a przede wszystkim z zakresem współpracy z organizacjami 

pozarządowymi. 

Ze Stowarzyszeniem Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS 

zorganizowano Seminarium pt. „Nowe druki dokumentów w zakresie zlecania zadań 

publicznych”. Skierowane było ono do  przedstawicieli organizacji pozarządowych 

działających na terenie Miasta Mława oraz Powiatu Mławskiego. W seminarium wzięło 

udział ponad 40 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych.  

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 analizę zrealizowanych 

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

zleconych przez Miasto na podstawie umów zawartych z organizacjami pozarządowymi oraz  

wnioski wypracowane w ramach bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji,. 

sporządziła:  

 

Agnieszka Puzio Dębska 
Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi  

 


