
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 2020 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 2020 oraz zebranie uwag do niniejszego Programu.  

Informacja o przygotowanym projekcie 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 2019 rok, podlegający  konsultacjom, tabela 

propozycji do Programu współpracy na 2020 rok w formie ankiety oraz propozycje zmian  

w Programie współpracy w formie formularza ankiety zostały umieszczone w następujących 

miejscach: 

- informacja na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miasta Mława - w załączeniu potwierdzenie 

wywieszenia w okresie 16 – 27 września  2019 r. 

- w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta: 

http://bip.mlawa.pl/ogloszenie/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-z-przedstawicielami-organizacji-

pozarzadowych-celu 

- w Mławskim Serwisie Informacyjnym, stronie internetowej Urzędu Miasta Mława, w serwisie  

dla organizacji pozarządowych:  

http://www.mlawa.pl/artykul/ogloszenie-konsultacji-spolecznych-z-przedstawicielami-organizacji-

pozarzadowych-celu 

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.  

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. Padlewskiego 13  

- poprzez korespondencję tradycyjną, 

- oraz drogą e-mailową  na adres: agnieszka.debska@mlawa.pl  do dnia 27 września  2019 roku. 
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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 wpłynęły 4 ankiety oraz dwie propozycje 

zmian w treści Programu Współpracy na 2020 rok od: 

 Stowarzyszenia Wspierania Społeczności Lokalnej „Bądźmy Razem” przy Miejskim 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie; 

 Banku Żywności w Ciechanowie; 

 Mławskiego Stowarzyszania Amazonki; 

 Stowarzyszenia Historycznego Mazowsza Północnego. 

Bank Żywności w Ciechanowie zaproponował następujące obszary współpracy: wolontariat 

zbiórkowy jako inkubator postaw prospołecznych, odbiory żywności zagrożonej zmarnowaniem  

ze sklepów – zapobieganie utylizacji, edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży – lekcje niemarnowania 

żywności.  

W pozostałych wymienionych powyżej dokumentach, poza wolą współpracy  

na dotychczasowych zasadach i podziękowaniami nie było istotnych uwag od organizacji 

pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 

o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie do konsultowanego Programu Współpracy  

na 2020 rok.  

Wpłynęły także propozycje od Naczelników Wydziału: Gospodarki Nieruchomościami  

i Planowania Przestrzennego oraz Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Mława. 

Zaproponowano uwzględnienie w Programie opracowanie projektu szlaków turystycznych dla linii 

obronnej 1939 r. dla Pozycji Mława.  

Formularze propozycji zmian, ankiety oraz przesłane uwagi stanowią załączniki  

do niniejszego protokołu.  

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 181/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11  września 

2019 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 2020 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 2020 sporządziła:  

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


