Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu
Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2022 rok
Celem przeprowadzenia konsultacji było zapoznanie się z opinią organizacji
pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
funkcjonujących na terenie Mławy z projektem Programu współpracy 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
2022 oraz zebranie uwag do Programu współpracy.
Informacja o przygotowanym projekcie Programu na 2022 rok, podlegający
konsultacjom, tabela propozycji do Programu współpracy na 2022 rok w formie ankiety oraz
propozycje zmian w Programie współpracy w formie formularza zostały umieszczone
w następujących miejscach:
- informacja na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Mława - w załączeniu potwierdzenie
wywieszenia w okresie od 20 do 30 września 2021 r.
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce „informacje bieżące”
oraz w zakładce poświęconej konsultacjom społecznym z NGO:
https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/konsultacje-spoleczne-dotyczace-programu-wspolpracymiasta-mlawa-z-organizacjami-2
- w Mławskim Serwisie Informacyjnym, stronie internetowej Urzędu Miasta Mława,
w serwisie dla organizacji pozarządowych - przekierowanie do BIP:
https://mlawa.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-dotyczace-programu-wspolpracy-zorganizacjami-pozarzadowymi-na-2022
Dodatkowo organizacjom pozarządowym zostały wysłane:
 informacje e-mailowa (treść e-maila oraz baza organizacji e-mailowa w załączeniu);
 listy wysłane pocztą tradycyjną, które zawierały – list intencyjny, kserokopie ankiet,
w załączeniu wysłana korespondencja oraz baza teleadresowa mławskich organizacji,
do których została skierowana.
Informację o przeprowadzanych konsultacjach do Programu współpracy na 2022 rok wysłano
również do:
 wszystkich wydziałów Urzędu Miasta Mława
 Miejskiego Domu Kultury w Mławie;
 Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie
 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie oraz
 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Organizacje pozarządowe zostały zaproszone do zgłaszania propozycji do wymienionych
dokumentów w następujący sposób:
- osobiście, w Urzędzie Miasta w Mławie, w Wydziale Oświaty i Polityki Społecznej,
ul. 18 Stycznia 4/25,
- poprzez korespondencję tradycyjną,
- oraz drogą e-mailową na adres: agnieszka.debska@mlawa.pl do dnia 30 września 2021 r.
Konsultacjom podlegał projekt Programu współpracy Miasta Mława z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W przewidzianym na konsultacje społeczne czasie nie wpłynęły ankiety propozycje
zmian
w treści Programu Współpracy na 2022 rok od przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Decyzją Pełnomocnika Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami
pozarządowymi dopisano do programu współpracy w Obszarze V – Działalność na rzecz
osób niepełnosprawnych w Rozdziale 7 Priorytetowe zadania publiczne na 2022 rok
następujące zapisy:
„W 2022 roku planowana jest priorytetowa realizacja działań związanych z wprowadzeniem
w życie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami oraz Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Realizacja zasady równości dostępu będzie dotyczyła trzech rodzajów dostępności:
1.
architektonicznej, która obejmuje:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych
budynków – oznaczających możliwość poruszania się między piętrami i po piętrach,
b) umożliwienie dotarcia do wszystkich pomieszczeń w danym budynku, z wyłączeniem
pomieszczeń technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku co najmniej
wizualnie i dotykowo lub głosowo,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
e) zapewnienie bezpiecznej ewakuacji z budynku, która byłaby dostępna dla osób
z niepełnosprawnościami (art. 6 pkt 1 ustawy)5.
2.
cyfrowej, która w ramach minimalnego standardu powinna zapewnić dostępność:
a) strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej,
b) danych teleadresowych podmiotu publicznego oraz linku do strony podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej,
c) narzędzi służących do kontaktu z podmiotem publicznym,
d) nawigacji,
e) deklaracji dostępności strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu
publicznego, zwanej dalej „deklaracją dostępności”,
f) informacji dotyczących sytuacji kryzysowej oraz innych informacji związanych
z bezpieczeństwem publicznym publikowanych przez podmiot publiczny,
g) dokumentów urzędowych oraz wzorów umów lub wzorów innych dokumentów
przeznaczonych do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych (art. 8 ust. 2).
3.
komunikacyjno-informacyjnej, która obejmuje:

a) zapewnienie obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się,
takich jak: poczta elektroniczna, wiadomości tekstowe (SMS, MMS), komunikatory
internetowe, faks czy formularz na stronie internetowej lub przez wykorzystanie
usługi tłumaczenia na polski język migowy online przez strony internetowe
i aplikacje,
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób
słabosłyszących, szczególnie pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych
na innych technologiach, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego
działalności w następujących formach:
d) elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo,
e) nagrania treści w polskim języku migowym,
f) informacji w tekście łatwym do czytania,
g) na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – komunikacji z podmiotem
publicznym w formie określonej w tym wniosku”.
Po konsultacji z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej w Rozdziale 7
Priorytetowe zadania publiczne na 2022 rok dołożono OBSZAR VIII - EKOLOGIA
I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
Cele współpracy:
a)
Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą, ze szczególnym
uwzględnieniem zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb
i właściwych metod ochrony przyrody;
b)
Budowanie i kreowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowej
postawy ekologicznej;
c)
Promocja idei Zrównoważonego Rozwoju;
d)
Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych Ziemi;
e)
Selektywna zbiórka/segregacja i przetwarzanie odpadów;
f)
Edukacja i propagowanie idei Zero Waste;
g)
Promocja działalności banków żywności;
h)
Edukacja z zakresu konsekwencji zdrowotnych związanych z ekspozycją na wysokie
stężenia zanieczyszczeń powietrza;
i)
Edukacja z zakresu emisji zanieczyszczeń ze źródeł grzewczych oraz wsparcia
instrumentów finansowych do ich wymiany;
j)
Edukacja z zakresu wpływu działalności człowieka na klimat oraz przyczyn i skutków
zmian klimatu;
k)
Edukacja w zakresie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii;
l)
Aktualizacja wiedzy w zakresie stanu jakości powietrza;
m)
Propagowanie wiedzy na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko,
zdrowie i gospodarkę;
n)
Promowanie działań ograniczających zanieczyszczenie powietrza;
o)
Promowanie działań zmierzających do ograniczenia wpływu na zmiany klimatu,
zwłaszcza zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych;
p)
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w tym:
i.
zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym;
ii.
zmniejszenie niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt, w szczególności psów
i kotów;

iii.
edukacja mieszkańców w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, konieczności ich sterylizacji lub
kastracji oraz adopcji zwierząt bezdomnych, znakowania i rejestracji psów.
Na wniosek Mławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego wyrażony
na posiedzeniu w dniu 18 października 2021 r. postanowiono zrealizować w 2022 roku
zadanie polegające na organizacji pikniku organizacji pozarządowych, którego celem jest
promocja działalności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta Mława.
Zgodnie z § 2 regulaminu, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XLIX/504/2010
Rady Miejskiej w Mławie z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z Uchwałą Nr XVIII/227/2016 Rady
Miasta Mława z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Mława, konsultacje uznaje się
za ważne.
Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 155/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16 września 2021 r. w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu współpracy Miasta Mława
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
Protokół z przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z
dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
sporządziła:
Agnieszka Puzio-Dębska
Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Mława, 8 października 2021 r.

