
GMINA MSZCZONÓW

Sprawozdanie 

z realizacji Programu Współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami

pozarządowymi za 2014 rok

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

i wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 j.t)

Mszczonów, kwiecień  2015 r.



Wstęp
Program współpracy  Gminy  Mszczonów  z  organizacjami  pozarządowymi  na  rok  2014

został przyjęty Uchwałą Nr XL/316/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 19 listopada 2013 r. i
jest  zgodny  z  ustawą  z  dnia  24  kwietnia  2003  r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o
wolontariacie (Dz. U. 2014.1118 j.t). Zawiera zadania, które są dofinansowywane przez Gminę oraz
określa inne podejmowane formy współpracy. 

Działalność organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność
pożytku  publicznego  jest  kluczowym  elementem  zmierzającym  do  określania,  a  następnie
zaspokajania  zbiorowych  potrzeb  mieszkańców.  Jest  narzędziem  wykorzystującym  znajomość
potrzeb  danego  środowiska,  które  sprzyja  zwiększeniu  aktywności  i  spójności  społeczności
lokalnej.

Program współpracy staje się swoistym łącznikiem sprzyjającym realizacji wspólnych zadań
Gminy  Mszczonów  wraz  z  organizacjami  pozarządowymi.  Staje  się  więc  ważnym  elementem
dalszego  rozwoju  relacji  pomiędzy  reprezentantami  organizacji  pozarządowych,  którzy
niejednokrotnie są liderami aktywnie działającymi  na rzecz społeczeństwa lokalnego a organami
gminy.  Jest  to  dokument  określający  formy  i  zakres  współpracy  oraz  wyznaczający  wspólne
kierunki działań. Precyzuje zakres zadań pożądanych do realizacji w danym roku. 

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Mszczonowie w sprawie przyjęcia programu współpracy
Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 został poddany konsultacjom w
okresie od 31 października do 15 listopada 2013 r. Przyjętą formą przeprowadzanych konsultacji
było  zamieszczenie  informacji  o  podejmowanych  konsultacjach  wraz  z  projektem  programu
współpracy  w  BIP  Mszczonów  (www.bip.mszczonow.pl).  Po  przeprowadzeniu  procedury
konsultacji, program został przyjęty Uchwałą Nr XL/316/13 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia
19 listopada 2013 r.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi,  określa obszary i zasady oraz formy
współpracy  Gminy  Mszczonów z  organizacjami  pozarządowymi  a  także  zawiera  wykaz  zadań
priorytetowych, będących podstawą do dysponowania środkami publicznymi,  przeznaczonymi na
finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań publicznych,  pozostających  we właściwości  samorządu
Gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe. 

FORMY WSPÓŁPRACY

Współpraca  Gminy  Mszczonów  z  organizacjami  pozarządowymi  w  roku  2014  obejmowała
zarówno finansową, jaki i pozafinansową formę współpracy.
Współpraca ta dotyczyła w szczególności:

1)  Zlecania  organizacjom  pozarządowym  oraz  podmiotom  wymienionym  w  art.  3  ust.  3
Ustawy, zadań publicznych, poprzez wspieranie takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji;

2) Użyczania  lokali  użytkowych  oraz  sprzętu  znajdującego  się  w  posiadaniu  jednostek
organizacyjnych gminy organizacjom pozarządowym; 

3) Konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,  odpowiednio do
zakresu  ich  działania,  projektów  aktów  normatywnych  w  dziedzinach  dotyczących
działalności statutowej tych organizacji;

4) Współpracy  z  mediami  –  rozpowszechnianie  informacji  o  działalności  organizacji
pozarządowych  na  oficjalnej  stronie  internetowej  Gminy  Mszczonów oraz w  Biuletynie
Informacyjnym Gminy Mszczonów „Merkuriusz Mszczonowski”,

5) Wsparcie organizacyjne przedsięwzięć organizacji pozarządowych,
6) Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
7) Pomocy  w  pozyskiwaniu  przez  organizację  pozarządowe  zewnętrznych  środków

finansowych na działalność.
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WSPÓŁPRACA O CHARAKTERZE FINANSOWYM

Współpraca  o  charakterze  finansowym  odbywała  się  głownie  w  postaci  wspierania  zadań
publicznych wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie  ich realizacji.  Na ten cel w budżecie
gminy na rok 2014 zabezpieczona została kwota 489.800 zł.
W roku 2014 Gmina  Mszczonów ogłosiła  6 otwartych  konkursów ofert obejmujące  zadania  w
następujących zakresach:

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ( 4 konkursy) w obszarze:
1) szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
2) nauki pływania
3) nauki tenisa stołowego
4) turystyki i krajoznawstwa

2. pomocy społecznej
3. promocji jednostek samorządu terytorialnego w obszarze przeprowadzenia przeprowadzenie

inscenizacji „Bitwa pod Osuchowem”
Ad.1.1  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i  sportu  w  obszarach  szkolenia  dzieci  i  młodzieży  uzdolnionej  sportowo  przewidziano  kwotę
340.000 zł z tego na:
- piłkę nożną – 236.400 zł
- lekkoatletykę – 38.200 zł 
- piłkę siatkową – 31.400 zł
- hokej na trawie – 34.000 zł
Na konkurs wpłynęło 4 oferty tj.

1) Klubu Sportowego „Mszczonowianka”
2) Ludowego Klubu Sportowego „Osuchów”
3) UKS „Olimpijczyk 2008”
4) UKS „Lutkówka”

Wybrano następujące oferty:

Piłka nożna : 

- Klub Sportowy „Mszczonowianka” – przyznana kwota na realizację zadania 185.600,- (słownie:
sto  osiemdziesiąt  pięć  tysięcy  sześćset  złotych).  Termin  realizacji  zadania:  13.01.2014  r.  -
14.12.2014 r 

- Ludowy Klub Sportowy „ Osuchów”- przyznana kwota na realizację zadania 43.800,- (słownie:
czterdzieści trzy tysiące osiemset złotych). Termin realizacji zadania: 13.01.2014 r. - 14.12.2014 r.

-  UKS „Olimpijczyk  2008” – przyznana  kwota na  realizację  zadania  7.000,-  (słownie:  siedem
tysięcy złotych). Termin realizacji zadania : 13.01.2014 r. - 14.12.2014 r.

Lekkoatletyka 

- Ludowy Klub Sportowy „ Osuchów”- przyznana kwota na realizację zadania 38.200,- (słownie:
trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych). Termin realizacji zadania: 13.01.2014 r. - 14.12.2014 r.

Piłka siatkowa 
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- UKS „Olimpijczyk 2008” – przyznana kwota na realizację zadania 31.400,- (słownie: trzydzieści
jeden tysięcy czterysta złotych).Termin realizacji zadania: 13.01.2014 r. - 14.12.2014 r.

Hokej na trawie 

- UKS „Lutkówka” - przyznana kwota na realizację zadania 34.000,- (słownie: trzydzieści cztery
tysięcy złotych). Termin realizacji zadania :  13.01.2014 r. - 14.12.2014 r.

Ad.1.2 na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i  sportu w  obszarach  dofinansowania  nauki  pływania  przewidziano  kwotę 7.800 zł,-  (słownie:
siedem tysięcy złotych).
Na konkurs wpłynęła jedna oferta UKS „Olimpijczyk 2008” i tej organizacji została przyznana na
realizację tego zadania kwota 7.800 zł.. Termin realizacji zadania 1.04.2014 r. - 30.11.2014 r.

Ad.1.3 na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i  sportu  w  obszarach  dofinansowania  nauki  tenisa  stołowego  przewidziano  kwotę  25.000  zł,-
(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Na konkurs wpłynęła jedna oferta UKS „Lutkówka” i tej organizacji została przyznana na realizację
tego zadania kwota 25.000 zł. Termin realizacji zadania 13.01.2014 r. - 14.12.2014 r.

Ad.1.4 na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i  sportu  w  obszarach  turystyki  i  krajoznawstwa  przewidziano  kwotę  25.000  zł,-  (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Na konkurs wpłynęła dwie oferta:
-  Polskiego  Związku  Emerytów   Rencistów  i  Inwalidów  Zarząd  Rejonowy  w  Mszczonowie
przyznana  kwota  na  realizację  tego  zadania   12.500  zł,-  (słownie:  dwanaście  tysięcy  pięćset
złotych). Termin realizacji zadania 01.06.2014 r. - 30.09.2014 r.
- Klubu Seniora „Złota Jesień” przyznana kwota na realizację  tego zadania  12.500 zł,-  (słownie:
dwanaście tysięcy pięćset złotych). Termin realizacji zadania 01.08.2014 r. - 30.09.2014 r.

Ad.2 na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Mszczonów
przewidziano kwotę 80.000 zł,- (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Na konkurs wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia „FILOS” im. Joanny Froehlich i tej organizacji
została  przyznana  na  realizację  tego  zadania  kwota  70.000  złotych.  Termin  realizacji  zadania
01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

Ad.3 na realizację zadania publicznego z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego w
obszarze  przeprowadzenia  inscenizacji  „Bitwa  pod  Osuchowem”  przewidziano  kwotę  12.000
złotych.
Na  konkurs  wpłynęła  jedna  oferta  Mszczonowskiego  Stowarzyszenia  Historycznego  i  tej
organizacji  została przyznana na realizację  tego zadania  kwota 12.000 złotych.  Termin realizacji
zadania od 18.10.2014 r. - 30.11.2014 r.

                   
WYBRANE ZAGADNIENIA WSPÓŁPRACY POZAFINNSOWEJ

Konsultowanie  z organizacjami  pozarządowymi  oraz  innymi podmiotami,  odpowiednio do
zakresu  ich  działania,  projektów  aktów  normatywnych  w  dziedzinach  dotyczących
działalności statutowej tych organizacji;

4



Na podstawie  Uchwały   NR XLVII/444/10 RADY  MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE  z  dnia  5
października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi  i  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.3  ustawy  o  działalności  pożytku
publicznego  i  o  wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach  dotyczących
działalności statutowej tych organizacji w 2014 roku przedstawiono do konsultacji 13  projektów
uchwał tj.
1 w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  określenia  przystanków  komunikacyjnych,  których

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z
przystanków,

2 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi
na rok 2015,

3 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
4 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia podatku 

rolnego na 2015 rok,
5 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Mszczonów,
6 w sprawie wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne: przedszkola, oddziały 

przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone 
przez Gminę Mszczonów,

7 Uchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowska dla gminy Mszczonów
na lata 2013-2016z perspektywą na lata 2017-2020 wraz z Prognozą Oddziaływania na 
Środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowska dla gminy Mszczonów na lata 2013-
2016z perspektywą na lata 2017-2020,

8 w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014,

9 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2014,

10 w sprawie  wyboru metody ustalenia  opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  oraz
ustalenia stawki takiej opłaty,

11 w  sprawie  dostosowania  opisu  granic  obwodów  głosowania  Gminy  Mszczonów  do  stanu
faktycznego,

12 w  sprawie  dostosowania  opisu  granic  okręgów  wyborczych  Gminy  Mszczonów  do  stanu
faktycznego,

13  zmieniająca uchwałę w sprawie obwodów głosowania.

Organizacje nie zgłosiły uwag ani propozycji zmian do proponowanych projektów uchwał. Projekty
uchwał zostały poddane pod obrady Rady Miejskiej w Mszczonowie.

Wsparcie organizacyjne przedsięwzięć organizacji pozarządowych w tym;
1. udzielanie  przez  samorząd  wsparcia  pozafinansowego  dla  organizacji  (oddelegowanie
pracowników, użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnianie sal urzędu itp.).
W tym zakresie pracownicy MOPS ściśle współpracowali  ze Stowarzyszeniem „Filos” w sprawie
przemocy w rodzinie oraz interwencji w związku z takimi sytuacjami,
2. otwarte spotkania pomiędzy organizacją a przedstawicielami samorządu.

W tym zakresie  Gminne Centrum Informacji w roku 2014 organizowało spotkania pomiędzy
przedstawicielami  samorządu  a  organizacjami  pozarządowymi,  które odbywały  się  w  ramach
projektu „Standardy Konsultacji  Społecznych”.  Celem projektu było  wypracowanie  standardów
współpracy pomiędzy NGO a samorządem w Gminie Mszczonów,
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3.  koordynowanie  działań,  prowadzenie  wspólnych  przedsięwzięć  (np.  wspólne  organizowanie
konferencji czy współpracy przy świadczeniu konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej).

W tym zakresie:
a) Gminne Centrum Informacji:

   udzielało pomocy w przygotowania wydarzeń promujących kulturę,  historię i tradycję
regiony,  w  wydarzeniach  odbywających  się  na  terenie  gminy-  organizowanych  przez
Mszczonowskie  Stowarzyszenie  historyczne  (Powstanie  Styczniowe  –  uroczystości
kościelne,  Bitwa  Osuchów,  Upamiętnienie  Pożaru Spichlerza,  11  listopada  uroczystości
rocznicowe),
 pomagało w przygotowaniu pikniku „Pod Sztandarem Sokoła” organizowanych przez
klub Sportowy Mszczonowianka,
 nagrało teledysk „HAPPY” przy zaangażowaniu lokalnych NGO,

b) Mszczonowski Ośrodek Kultury:
 organizował przy  współorganizowany z Niepublicznym Przedszkolem „Smerfolandia”
III Gminny Konkurs Teatralny Dla Grup Przedszkolnych,
 współorganizowany ze Stowarzyszeniem „Unia Poetycka Wojciecha Siemiona” Koncert
Galowy „Śladami  Mistrza Słowa”  oraz Finał  Konkursu  Przyjaciół  Słowa  im.  Wojciecha
Siemiona,

4.  współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz imprez integracyjnych i rekreacyjno-
sportowych dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży.

W tym zakresie:
a) Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  jako  jednostka  budżetowa  Miasta  Mszczonowa

współuczestniczyła w roku 2014 w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
b) Mszczonowski Ośrodek Kultury:

 organizował  warsztaty  integracyjne   logopedyczno-plastyczne  dla  dzieci
niepełnosprawnych  z  udziałem  rówieśników  oraz  wolontariuszy   z  Gimnazjum  w
Mszczonowie,
 organizował doraźnie zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych przez instruktorów MOK
 organizował  bale  karnawałowe  oraz  zabawy  dla  dzieci  z  udziałem  dzieci
niepełnosprawnych,
 zorganizował wycieczkę wakacyjną z udziałem dzieci niepełnosprawnych
 organizował projekcję bajek dla dzieci niepełnosprawnych,

5..  bieżąca wymiana informacji między administracją a organizacją.
W tym zakresie:

a) pomiędzy GCI Mszczonów a organizacjami pozarządowymi prowadzone były  współprace
w zakresie bieżącej wymiany informacji,

b) Mszczonowski Ośrodek Kultury:
 informował o imprezach nie ujętych w kalendarzu imprez,
 promował osiągnięcia i działalności organizacji pozarządowych prowadzonych na rzecz
mieszkańców Mszczonowa na stronie internetowej,
 podejmował  inicjatywy  integrujące  organizacje  pozarządowe,  które  służy  wymianie
doświadczeń i promowaniu wolontariatu,
 konsultował  z  organizacjami  pozarządowymi  propozycje  imprez  kulturalnych
organizowanych na terenie ośrodka kultury,

c) Stowarzyszenie  :Filos”informowało  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  o  osobach
przebywających w noclegowni  „Filos”,

d) Miejska  Biblioteka  Publiczna  wszystkie  informacje  o   swoich  działaniach  i  działaniach
organizacji NGO przekazuje sobie wzajemnie droga e-mail, a w miarę potrzeb prezentuje je
w lokalach biblioteki (na tablicach informacyjnych) lub na stronie internetowej biblioteki,
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6.  wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących
zaspokojeniu potrzeb.

W tym zakresie:
a) w GCI  w 2014  r.  odbywały  się  spotkania  otwarte z  mieszkańcami  w  ramach  projektu

„Standardy  konsultacji  Społecznych”,  gdzie  wspólnie  z  przedstawicielami  samorządu
można było rozmawiać o potrzebach lokalnych,

b) MOPS konsultuje  ze Stowarzyszeniem „Filos”  informacje  w sprawie  wolnych  miejsc  w
noclegowni  oraz  interwencji  z  umieszczeniem  osób  z  przemocy  w  ośrodku  w  Gąbie,
niejednokrotnie wraz z dziećmi,

c) Mszczonowski Ośrodek Kultury realizował zadania wynikające z programu współpracy na
2014 
 ze  Stowarzyszeniem  Dzieci  Niepełnosprawnych  „Uśmiech  Dziecka”  (organizacja
warsztatów  integracyjnych,  logopedyczno-plastycznych  dla  dzieci  niepełnosprawnych,
organizowania  bali  karnawałowych,  zorganizowanie  wycieczki  wakacyjnej  oraz
organizowanie projekcji bajek dla dzieci niepełnosprawnych),
 ze  Związkiem  Emerytów  i  Rencistów  (organizowanie  2  razy  w  miesiącu  projekcji
filmów w sali MOK, 1 raz w miesiącu wieczorków tanecznych dla emerytów i  rencistów
w ramach działalności MUTW, organizowanie występów w sali teatralnej dla społeczności
lokalnej  a w tym dla emerytów i rencistów w wykonaniu przez profesjonalnych aktorów),
 z  Niepublicznym  Żłobkiem  „Bajkowy  Raj”  i  Niepublicznym  Przedszkolem
Smerfolandia” (organizowanie projekcji filmów w sali kinowej, przedstawień teatralnych,
udostępnienie sali teatralnej i pomieszczeń MOK do realizacji uroczystości wewnętrznych
i środowiskowych z wykonaniem obsługi akustycznej, organizowanie bali karnawałowych
i zabaw dla dzieci wraz z obsługą imprez),
 ze Związkiem Harcerstwa Polskiego  (współudział  harcerzy w niektórych imprezach
organizowanych przez MOK, współudział w organizacji WOŚP),
 z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mszczonowie (współudział członków Straży Pożarnej w
Mszczonowie w uroczystościach, które będą wynikać z kalendarza imprez organizowanych
przez MOK, udostępnienie sprzętu nagłośnieniowego oraz wykonanie obsługi akustycznej
zawodów  strażackich,  współudział  członków  Orkiestry  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w
Mszczonowie,  w  uroczystościach,  które  będą  wynikać  z  kalendarza  imprez
organizowanych przez MOK),
 z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  w Mszczonowie  (udostępnianie  sali  MOK oraz
wykonanie obsługi akustycznej szkolenia rolników),                                                    
 z Klubem Zdrowia (wykonanie obsługi spotkań edukacyjno-profilaktycznych pod 
hasłem „Zadbaj o swoje zdrowie”),
 z KS Mszczonowianka (nagłośnienie  meczy piłkarskich,  występ młodzieży i obsługa
imprezy plenerowej „Piknik z Mszczonowianką), 
 z  Radą  Rodziców  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Mszczonowie  (nagłośnienie  imprez
wewnętrznych szkoły, projekcja filmów, udostępnienie sali teatralnej),
 z Radą Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce (współpraca przy organizacji
„odpustu w Lutkówce”), 
 z  Radą  Rodziców  z  Zespołu  Szkół  Publicznych  w  Osuchowie  (współpraca  przy
organizowaniu „Gminnych Dożynek”),
 z Stowarzyszeniem Unia Poetycka Wojciecha Siemiona (udostępnienie sali teatralnej i
pomieszczeń  MOK  do  realizacji  uroczystości  wynikających  z  kalendarza  działalności
Stowarzyszenia,  udostępnienie  sali  oraz wykonanie  obsługi  audiowizualnej  spotkań  w
ramach działalności Unii Poetyckiej, Koncert Galowy „Śladami Mistrza Słowa” oraz Finał
Konkursu  Przyjaciół  Słowa  im.  Wojciecha  Siemiona  współorganizowany  ze
Stowarzyszeniem „Unia Poetycka Wojciecha Siemiona”), 
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 z  Mszczonowskim Stowarzyszeniem  Historycznym (współorganizowanie „Bitwy pod
Osuchowem”),
 z  Grupą  Rekonstrukcji  Historycznej  STRZELCY  im.31PSK  (współorganizowanie
„Bitwy pod Osuchowem”),

d) W  2014  r.  biblioteka  kontynuowała  realizację  Programu  Rozwoju  Bibliotek  –
koordynatorem  jest  Fundacja  Rozwoju  Społeczeństwa  Informacyjnego.  Biblioteka  w
ramach  realizacji  projektu  wzięła  udział  w  następujących  programach  –  „Kierunek  –
biblioteka”  (dotacja  dla  biblioteki  na  wykonanie  oznakowania  biblioteki  w  przestrzeni
miasta i gminy) i „Wizyta za jeden uśmiech” (organizacja wizyty studyjnej dla biblioteki –
podsumowanie projektu – „Kierunek biblioteka”),

7.   promowanie  przez  samorząd  działalności  organizacji  i  pomoc  w  tworzeniu  jej  dobrego
wizerunku.

W tym zakresie:
a) Gminne Centrum Informacji promowało bieżącą działalność poszczególnych NGO z terenu

miasta i gminy Mszczonów, które zwracają się z prośbą o promowanie w działaniu poprzez
kanały dostępne dla jednostek Gminnego Centrum Informacji takich jak oficjalne serwisy
internetowe  Gminy  Mszczonów,  GCI  Mszczonów,  Gminny  Biuletyn  Informacyjny,
Merkuriusz  Mszczonowski,  serwer  sms,  newsletter  Gminy  Mszczonów,  przekazanie
informacji do lokalnych mediów (gazety, rozgłośnie radiowe), telebim,

b) Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie udostępnił przestrzeń reklamową na banery szkoły
językowej „Perfekt” ( organizacja kolonii językowych),

8.   organizowanie  przez  administrację  samorządową  szkoleń  i  doradztwa  dla  organizacji
pozarządowej.

W tym zakresie:
a) w ramach szkoleń GCI zorganizowało szkolenia w ramach FIO Mazowsza Lokalnego dla

NGO z Gminy Mszczonów (dot. pozyskiwania mini grantów przez organizacje ), szkolenia
w  ramach  „Standardy  Konsultacji  Społecznych”  dla  NGO  z  Gminy  Mszczonów  (dot.
konsultacji społecznych),

b) w ramach doradztwa dla NGO  realizowano projekt partnerski GCI z Mariańskim Ruchem
Inicjatyw  Ekonomiczno-Społecznych  w  Puszczy  Mariańskiej.  W  ramach  projektu
organizacje mogły konsultować się  z prawnikiem,  księgową, osoba ds. pisania projektów
UE bezpłatnie,

c) Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  organizując szkolenia  w swojej  siedzibie  dotyczące
przemocy w rodzinie,  Niebieskiej  Karty zawsze  zaprasza przedstawiciela  stowarzyszenia
„Filos” na wyżej wymienione spotkania, 

9. prowadzenie z organizacjami działającymi w sektorze pozarządowym wspólnych przedsięwzięć
na rzecz społeczności lokalnej.

W tym zakresie:
a) Gminne Centrum Informacji współpracowało merytorycznie i technicznie imprezach takich

jak Rocznica Powstania Styczniowego – uroczystość kościelna (MSH Mszczonów), Dzień
Szarlotki  –  (Lokalna  Grupa  Działania  Ziemia  Chełmońskiego),  Bitwa  pod  Osuchowem
(MSH  Mszczonów),  Pod  Sztandarem  Sokoła  (KS  Mszczonowianka),  Turniej  Piłki
Siatkowej (Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego),

b) Mszczonowski Ośrodek Kultury wspólnie z KS Mszczonowianka organizował na stadionie
sportowym imprezę plenerową BIESIADA RODZINNA pt. „ŻEGNAJ LATO !”,

c) MOPS prowadził wspólne  przedsięwzięcia  dot. Zespołu Interdyscyplinarnego, konsultacje
w prawie tworzenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”,

d) Realizacja Programu Rozwoju Bibliotek w 2014 r. skupiała się na realizacji planu rozwoju
biblioteki,
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Użyczanie  lokali  użytkowych  oraz  sprzętu  znajdującego  się  w  posiadaniu  jednostek
organizacyjnych gminy organizacjom pozarządowym; 

W ramach tego obszaru współpracują między innymi:
1.  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie nieodpłatnie udostępniał swoje obiekty dla potrzeb
członków organizacji  pozarządowych  poprzez  wejścia  na  kompleks  basenów  termalnych,  halę
sportową i boiska.  W użyczonych  obiektach prowadzona była  statutowa działalność związana  z
krzewieniem  kultury  fizycznej  i  sportu  w  obszarach  szkolenia  dzieci  i  młodzieży  uzdolnionej
sportowo.

2. Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie udostępniało pomieszczenia i sprzęt komputerowy
dla Mszczonowskiego Stowarzyszenia  Historycznego, użyczyło  sprzęt i osprzęt komputerowy na
potrzeby organizacji pozarządowych w tym nieodpłatnie świadczył usługi drukowania,  kserowania
i skanowania  dla Komendy Hufca ZHP Mszczonów, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów,Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Fresh i Ochotniczej Straży Pożarnej w Mszczonowie.
Ponadto Gminne Centrum Informacji użyczało salę szkoleniową wraz z sprzętem komputerowym
dla  Mszczonowskiego  Ośrodka  Kultury  w  ramach  prowadzenia  przez  instytucję  kultury
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Mszczonowie.

3.  Ośrodek Kultury w Mszczonowie bezpłatnie  użyczał sal oraz wykonywał  obsługę  techniczną
(nagłośnienie + oświetlenie) dla następujących organizacji pozarządowych:

a) Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” – przedstawienia  teatralne
dla lokalnej społeczności, spotkania świąteczne,

b) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz „ Złota Jesień ” Koło, Klub 
w Mszczonowie  - na  uroczystości  związane  z obchodami Dnia  Seniora,  na  uroczystości
związane z obchodami świąt,

c) Ochotnicza Straż Pożarna w Mszczonowie - udostępnienie sprzętu nagłośnieniowego oraz
wykonanie obsługi akustycznej zawodów strażackich,  

d) Klub Zdrowia - spotkania edukacyjno-profilaktyczne pod hasłem „Zadbaj o swoje zdrowie”,
e) Przedszkole  „Smerfolandia” - do realizacji uroczystości wewnętrznych, do realizacji 

uroczystości środowiskowych, na organizację bali karnawałowych oraz zabaw dla dzieci 
wraz z obsługą imprez,

f) Niepubliczny  Żłobek   „Bajkowy  Raj’  -  do  realizacji  uroczystości  wewnętrznych,  do
realizacji uroczystości środowiskowych, na organizację bali karnawałowych oraz zabaw dla
dzieci wraz z obsługą imprez,

g) Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mszczonowie - szkolenia rolników, 
h) Spółdzielnia Mieszkaniowa  w Mszczonowie - Walne Zgromadzenia, 
i) Klub  Sportowy  „Mszczonowianka”  -  nagłaśnianie  meczy  piłkarskich  prowadzonych  na

stadionie mszczonowskim,  wykonanie obsługi akustycznej imprezy plenerowej „Piknik   z
Mszczonowianką”,  

j) Rada  Rodziców  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Mszczonowie  -  udostępnianie  sprzętu  oraz
wykonanie obsługi akustycznej, pomoc w nagłaśnianiu imprez wewnętrznych szkoły, 

k) Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce - współpraca przy organizowaniu 
„Odpustu w Lutkówce”,

l) Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Osuchowie  - współpraca przy organizowaniu
„Gminnych Dożynek”,

m) Stowarzyszenie  –  Unia  Poetycka  Wojciecha  Siemiona  -  udostępnienie  sali  teatralnej  i
pomieszczeń  MOK  do  realizacji  uroczystości  wynikających  z  kalendarza  działalności
Stowarzyszenia,
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n) Świetlica środowiskową „Plebania” - do realizacji uroczystości wewnętrznych do realizacji
uroczystości środowiskowych,  na organizację  bali  karnawałowych oraz zabaw dla  dzieci
wraz z obsługa imprez,,

o) Mszczonowskie  Stowarzyszenie  Historyczne  -  udostępnianie  sprzętu  oraz  wykonanie
obsługi akustycznej „Festiwalu Historycznego” w rocznicę BITWY MSZCZONOWSKIEJ

p) Grupa Rekonstrukcji  Historycznej STRZELCÓW  im.31PSK  udostępnianie  sprzętu oraz
wykonanie obsługi akustycznej imprez plenerowych grupy.

4.  Gimnazjum Publiczne  w Mszczonowie w ramach współpracy z UKS „Olimpijczyk  2008”
nieodpłatnie udostępnia sprzęt oraz  lokal na siedzibę UKS.

5. Zespół Szkół w Osuchowie w ramach współpracy z LKS :”Osuchów” nieodpłatnie w okresie
jesienno-zimowym udostępniała sali gimnastycznej i szatni w celu realizacji treningów w piłkę
nożną  i  lekkiej  atletyki.  Udostępniała  sal  lekcyjnych  w  tym  pracowni  językowej  i  tablic
multimedialnych, na realizację projektu „Osuchów na językach”.

6.  Szkoła  Podstawowa w Mszczonowie  w  ramach  współpracy  z  UKS „Olimpijczyk  2008”
nieodpłatnie udostępniała sprzęt oraz  lokal na siedzibę UKS.

7. Szkoła Podstawowa w Lutkówce w ramach współpracy z UKS „Lutkówka” użycza sekcji
hokeja  na  trawie  i  tenisa  stołowego  lokalu  tzn.  sali  gimnastycznej,  boiska  szkolnego  do
prowadzenia treningów.

8.  Urząd  Miejski  w  Mszczonowie  użyczał  lokale  użytkowe  dla  potrzeb  organizacji
pozarządowych  takich  jak:  ZHP,  Klub  Seniora  „Złota  Jesień”, Polski  Związek  Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Mszczonowie, Stowarzyszenia „ Filos”

Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności:
1. Merytoryczne i techniczne wsparcie w inicjatywach podejmowanych przez organizacje 

działające w sektorze pozarządowym.
W obszarze tym współpracowało GCI, MBP,

2. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi.
W obszarze tym współpracowali: GCI, MOPS, MOK, Miejska Biblioteka Publiczna  w  
Mszczonowie, Zespół Szkół Publicznych w Osuchowie, 

3. Informowanie o planowanych imprezach kulturalnych przewidzianych na dany rok.
W obszarze tym współpracowali: MOK, OSiR

4. Prowadzenie  i  udostępnianie  elektronicznej  bazy  danych  na  stronie  internetowej
www.mszczonow.pl organizacjach  pozarządowych  działających  na  terenie  Gminy
Mszczonów. 
W  obszarze  tym  współpracuje  GCI  (na  stronie  www.mszczonow.pl oraz  na  
www.gci.mszczonow.pl dostępna jest baza organizacji pozarządowych).

Tworzenie  wspólnych  zespołów  o  charakterze  doradczym  i  inicjatywnym,  złożonych  z
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie tworzy zespół w ramach „Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Pomocy.

Pomoc w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe zewnętrznych środków finansowych
na działalność:
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Gminne  Centrum  Informacji  wspierało  rozwój  organizacji  pozarządowych  poprzez  pomoc  w
przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej (FIO
Mazowsze  Lokalne,  bank  Zachodni),  Mszczonowskiego  Stowarzyszenia  Historycznego  (FIO
Mazowsze Lokalne, bank Zachodni), Klubu Sportowego Mszczonowianka („małe projekty”, LGD
Ziemia Chełmońskiego).
                             

BURMISTRZ MSZCZONOWA

            Józef Grzegorz Kurek

Sporządziła:
Marta Strzelecka
(na podstawie sprawozdań złożonych przez Wydziały Urzędu Miejskiego oraz jednostki 
organizacyjne Gminy Mszczonów)
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