
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 2021 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 2021 oraz zebranie uwag do Programu współpracy.  

Informacja o przygotowanym projekcie Programu na 2021 rok, podlegający  konsultacjom, 

tabela propozycji do Programu współpracy na 2021 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 17 do 30 września  2020 r. 

- w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce „informacje bieżące”: 

https://bip.mlawa.pl/ogloszenie/konsultacje-spoleczne-dotyczace-programu-wspolpracy-miasta-

mlawa-z-organizacjami-1  

- w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miasta w zakładce poświęconej konsultacjom 

społecznym z NGO: 

https://bip.mlawa.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-dotyczace-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-

organizacjami-0  

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

dla organizacji pozarządowych - przekierowanie do BIP: 

https://bip.mlawa.pl/artykul/konsultacje-spoleczne-dotyczace-programu-wspolpracy-miasta-mlawa-z-

organizacjami-0  

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 2021 rok wysłano również  

do: 

 Miejskiego Donu Kultury w Mławie; 

 Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie 

 Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie oraz 

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie. 
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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 30września  2020 roku. 

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 wpłynęło 6 ankiet oraz dwie propozycje 

zmian w treści Programu Współpracy na 2021 rok od: 

 Stowarzyszenia Kombatantów Armii Krajowej im. Józefa Piłsudskiego w Mławie, 

 Katolickiego Stowarzyszenia Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce  

za serce” 

 Stowarzyszenia Rodzinny Ogród Działkowy „Relax”, 

 Akademii – Klub Tyczkarek/Tyczkarzy MAL – MKLA Mława, 

 Grupy Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława, 

 Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarządu Oddziału Rejonowego.  

 

Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Dzieł Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce” 

podtrzymano wolę realizacji dwóch zadań  - zajęcia terapeutyczne dla osób z niepełnosprawnością 

oraz organizacja imprezy kulturalno – integracyjnej dla społeczności Mławy - Dzień Godności osób  

z niepełnosprawnością.  

Stowarzyszenie Rodzinny Ogród Działkowy „Relax” zaproponowało realizację następujących 

zadań:  

 podniesienie aktywności osób w wieku emerytalnym, zapobiegających izolacji w formie 

wspólnych wycieczek o charakterze rozrywkowo poznawczym podnoszących wiedzę  

o uprawach roślin jadalnych i ozdobnych; 

 budowanie integracji między osobami w wieku emerytalnym a osobami młodymi w formie 

organizacji np. Dnia Działkowca; 

 organizowanie „zielonych” lekcji (pokazów, konkursów, zabaw) dla dzieci w wieku  

przedszkolnym i szkolnym upowszechniających zdrowy styl życia w  formie pracy  

w ogrodzie; 

 organizacja szkolenia udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej; 

 organizacja działań mających na celu naukę zasad i sposobu kompostowania materiału 

organicznego pochodzącego z ogrodu warzywnego i roślin ozdobnych. 

 

Akademia – Klub Tyczkarek/Tyczkarzy MAL – MKLA Mława w dziale wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej zaproponowało realizację zadań: 

 szkolenie sportowe dzieci i młodzieży; 

 organizacja obozów sportowych; 

 organizacja imprez sportowych lokalnych, regionalnych i międzynarodowych. 
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Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Mława zaproponowała w dziale kultura, 

sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizację zadania polegającego na utworzeniu 

izby historycznej dla dzieci i młodzieży.  

Polski Czerwony Krzyż  Zarząd Oddziału Rejonowego zaproponował realizację zadań: 

 

 przekazywanie odzieży, środków czystości, higieny, mebli; 

 świadczenia specjalistyczne usług opiekuńczych; 

 wyjazdy integracyjne grup młodzieży i krwiodawców emerytów; 

 zawody strzeleckie, kolonie, rejonowe mistrzostwa pierwszej pomocy; 

 Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa i PCK; 

 szkolenia z zakresu pierwszej pomocy; 

 sprzątanie lasu; 

 szkolenie młodzieży w zakresie profilaktyki uzależnienia dopalaczami i narkotykami; 

 działania na rzecz rozwoju krwiodawstwa i rozpowszechnienie działalności statutowej PCK. 

 

W pozostałych dokumentach, które wpłynęły od organizacji, poza wolą współpracy  

na dotychczasowych zasadach 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 2021 rok.  

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 162/2020 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 września 2020 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 2021 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 2021 sporządziła:  

 

Agnieszka Puzio-Dębska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta Mława ds. współpracy z organizacjami 

pozarządowymi 

Mława, 5 października 2020 r. 


