
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 162/2020 

Burmistrza Miasta Mława 

z dnia 14 września 2020 r. 

 

ANKIETA  

propozycje do Programu Współpracy Miasta Mława  z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok 

I. Dane Organizacji 

1.  Nazwa organizacji  

 

 

 

2. Siedziba: miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu 

 

 

 

3. I

mi

ę i 

na

z

wi

sko osoby wypełniająca ankietę  

 

  

 

4. Funkcja w organizacji osoby wypełniającej ankietę  

 

  

 

5. Telefon, e-mail kontaktowy  

  
 
 
 

 

 

II. Jakie formy współpracy pozafinansowej są dla Państwa najistotniejsze? 
 
 Wymiana informacji będącej podstawą prawidłowego diagnozowania problemów i potrzeb 

 mieszkańców na podstawie, którego opracowywane będą zadania i programy celowe; 

 Opiniowanie i konsultowanie opracowań, analiz, programów i projektów aktów prawnych  

 w dziedzinach stanowiących obszary wzajemnych zainteresowań; 

 Podejmowanie i prowadzenie bieżącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi 

 działalność pożytku publicznego (np. patronat Burmistrza Miasta Mława); 

 Zawieranie porozumień dotyczących wspólnej realizacji zadań i projektów, jakich? 

 

 

 

 

 



 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i konsultacyjnym, jakich? 

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Wzmacnianie merytoryczne organizacji pozarządowych poprzez organizowanie przez 

samorząd szkoleń, konferencji i innych przedsięwzięć, jakich? 
 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Inne – jakie (proszę wymienić  konkretne propozycje współpracy pozafinansowej)? 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

III. W jakich obszarach powinna być prowadzona współpraca finansowa  

w 2021 roku, pomiędzy samorządem Miasta Mława, a organizacjami 

pozarządowymi: 
UWAGA: Zadania publiczne, które mogą być finansowane ze środków  budżetu Miasta Mława 

w ramach otwartych konkursów ofert dotyczą tylko i wyłącznie zadań własnych miasta 

wynikających z zapisów ustawy o samorządzie gminnym. 

 

 Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej 

oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  - jakie konkretne zadania (proszę 

wymienić):  

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością   - jakie konkretne zadania (proszę 

wymienić):  

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, kombatantów i osób 

represjonowanych - jakie konkretne zadania (proszę wymienić):  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży) - 

jakie konkretne zadania (proszę wymienić):  

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  - jakie konkretne 

zadania (proszę wymienić): 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i ratownictwo - jakie konkretne 

zadania (proszę wymienić):  

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - jakie 

konkretne zadania (proszę wymienić):  

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - jakie konkretne zadania 

(proszę wymienić):  

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 Inne, jakie? (proszę wymienić):  

 
…………………………………………………………………………………………………………… 



 

IV. Czy uzupełnić o nowe priorytetowe zadania Program?  

Jeśli tak, to o jakie? (mile widziane uzasadnienie) 

 

 
 

 

 

 

V. Czy tryb konsultacji określony Uchwałą Nr XVIII/227/2016 Rady Miasta Mława 

z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława wymaga 

zmiany? (proszę o podanie propozycji zmian i uzasadnienie)  

 

 

 

 

 

 

VI. Inne uwagi i propozycje zmian w Programie: 

 

 

 

 

 

 
VII. Jaka jest dla Państwa najdogodniejsza forma komunikacji w zakresie 

współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi? 

 

 przesyłanie informacji drogą pocztową (proszę podać adres do korespondencji): 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  przesyłanie informacji drogą elektroniczną (proszę podać adres / adresy e-mail):  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 umieszczanie informacji na stronie internetowej www.mlawa.pl  

 umieszczanie informacji w mediach społecznoścowych Facebook, strona Mławskie 

organizacje pożytku publicznego 

 umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń  

 w inny sposób  (jaki?)  

 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

Elektroniczna wersja niniejszej ankiety dostępna jest na stronie: www.mlawa.pl  

w zakładce: Dla mieszkańca, Organizacje Pozarządowe, Konsultacje. Bądź po wysyłaniu 

informacji na adres agnieszka.debska@mlawa.pl wyrażającej zgodę na przesłanie ankiety na 

skrzynkę e-mailową organizacji. 

 

Ankietę w wersji elektronicznej proszę przesłać na adres: agnieszka.debska@mlawa.pl, bądź 

poprzez platformę ePUAP.  

 

Ankietę w wersji papierowej proszę przesłać pocztą na adres: Wydział Oświaty i Polityki 

Społecznej, ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mława lub bezpośrednio przekazać pracownikowi 

wydziału.  

Dziękujemy  za wypełnienie ankiety! 
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