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z realizacji Programu Współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami 

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

publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) 

 

Mszczonów, kwiecień 2013r. 



Wstęp 

 

Program współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 

został przyjęty Uchwałą Nr XV/112/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 

2011r. i jest zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie (Dz. U. z 2010r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).   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 2011 został poddany 

konsultacjom w okresie od 10 do 28 października 2011r. 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 XV/112/11 Rady Miejskiej w 

Mszczonowie z dnia 28 listopada 2011r. 

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.  

 

http://www.bip.mszczonow.pl/


FORMY WSPÓŁPRACY 

Współpraca Gminy Mszczonów  z organizacjami pozarządowymi w roku 2012 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) Konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, 

odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w 

dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; 

3) Użyczania lokali użytkowych oraz sprzętu znajdującego się w posiadaniu jednostek 

organizacyjnych gminy organizacjom pozarządowym;  

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) Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,  

6) Pomocy w pozyskiwaniu przez organizację pozarządowe zewnętrznych środków 

finansowych na działalność. 

 

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 2012 zabezpieczona została kwota 495.075zł 

W roku 2012 Gmina Mszczonów ogłosiła 5 otwartych  konkursów ofert obejmujące zadania 

w następujących zakresach: 

1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ( 4 konkursy) w obszarze: 

1) nauki pływania 

2) nauki tenisa stołowego 

3) szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 

4) turystyki i krajoznawstwa 

2. pomocy społecznej 



Ad.1.1  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w obszarach dofinansowania nauki pływania przewidziano kwotę 7.800 zł  

Na konkurs wpłynęła jedna oferta UKS „Olimpijczyk 2008” i tej organizacji została przyznana 

na realizację tego zadania kwota 7.800 zł.. Termin realizacji zadania 1.04-30.11.2012r. 

 

Ad.1.2  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w obszarach dofinansowania nauki tenisa stołowego przewidziano kwotę 

25.000 zł 

Na konkurs wpłynęła jedna oferta UKS „Lutkówka” i tej organizacji została przyznana na 

realizację tego zadania kwota 25.000 zł. Termin realizacji zadania 16.01 – 14.12.2012r. 

 

Ad.1.3  na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo 

przewidziano kwotę 292.600 zł z tego na: 

-piłkę nożną – 200.000 zł 

-lekkoatletykę – 36.200 zł  

-siatkówkę – 28.400 zł 

-hokej na trawie – 28.000 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 156.000,- 

(słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Termin realizacji zadania :  16.01.2012r. – 

14.12.2012r  

-  Ludowy Klub Sportowy „ Osuchów”- przyznana kwota na realizację zadania 37.000,- 

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy zł) ). Termin realizacji zadania : 16.01.2012r. – 

14.12.2012r 



-  UKS „Olimpijczyk 2008” – przyznana kwota na realizację zadania 7.000,- (słownie: siedem 

tysięcy zł) Termin realizacji zadania : 16.01.2012r. – 14.12.2012r 

Lekkoatletyka  

-  Ludowy Klub Sportowy „ Osuchów”- przyznana kwota na realizację zadania 36.200,- 

(słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście zł) ). Termin realizacji zadania : 16.01.2012r. – 

14.12.2012r 

Piłka siatkowa  

-  UKS „Olimpijczyk 2008” – przyznana kwota na realizację zadania 28.400,- (słownie: 

dwadzieścia osiem tysięcy czterysta zł) Termin realizacji zadania : 16.01.2012r. – 14.12.2012r 

Hokej na trawie  

-  UKS „Lutkówka” - przyznana kwota na realizację zadania 28.000,- (słownie: dwadzieścia 

osiem tysięcy zł) Termin realizacji zadania :  16.01.2012r. – 14.12.2012r 

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 

Na konkurs wpłynęła jedna oferta Polskiego Związku Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy 

zs w Mszczonowie i tej organizacji została przyznana na realizację tego zadania kwota 20.000 

zł.. Termin realizacji zadania 1.06 -30.09.2012r. 

 

Ad.2  na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej przewidziano kwotę 

70.000 zł 

Na konkurs wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenie „FILOS” im. Joanny Froehlich i tej 

organizacji została przyznana na realizację tego zadania kwota 70.000 zł.. Termin realizacji 

zadania 1.01-31.12.2012r. 

 

                           

                             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; 



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 2012 roku przedstawiono 

do konsultacji  26  projektów uchwał tj. 

1. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mszczonów na 2013 rok  

2. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów 

3. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

4. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty  

5. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

7. w sprawie obwodów głosowania 

8.  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do ustalenia 

podatku rolnego na 2013 rok 

9.  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

10.  w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 

11.  w sprawie ustalenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości 

12. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z  

13. w sprawie okręgów wyborczych 

14. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mszczonów 

15. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania  

http://bip.mszczonow.pl/plik,2196,projekt-uchwaly-w-sprawie-obnizenia-sredniej-ceny-skupu-zyta-stanowiacej-podstawe-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-2013-rok.pdf
http://bip.mszczonow.pl/plik,2196,projekt-uchwaly-w-sprawie-obnizenia-sredniej-ceny-skupu-zyta-stanowiacej-podstawe-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-2013-rok.pdf
http://bip.mszczonow.pl/plik,2197,projekt-uchwaly-w-sprawie-okreslenia-stawek-podatku-od-nieruchomosci.pdf
http://bip.mszczonow.pl/plik,2198,projekt-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-stawek-podatku-od-srodkow-transportowych.pdf
http://bip.mszczonow.pl/plik,2199,projekt-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-wzoru-deklaracji-i-informacji-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf


16. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2012 

17. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wręczy  

18. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana 

Lipskiego w  

19. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bobrowcach 

20. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Mszczonowie 

21. w sprawie programu pomocy dla rodzin wielodzietnych "3+" 

22. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Mszczonów. 

23. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Księdza Kanonika Mariana 

Lipskiego w Osuchowie 

24. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bobrowcach  

25. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej we Wręczy  

26. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

gminy Mszczonów 

Organizacje nie zgłosiły uwag ani propozycji zmian do proponowanych projektów uchwał. 

Projekty uchwał zostały poddane pod obrady Rady Miejskiej w Mszczonowie. 

 

Użyczanie lokali użytkowych oraz sprzętu znajdującego się w posiadaniu jednostek 

organizacyjnych gminy organizacjom pozarządowym;  

W ramach tego obszaru współpracy między innymi: 

1. Ośrodek Kultury w Mszczonowie udostępniał organizacjom pozarządowym:  

1) obiekt Ośrodka Kultury i dokonywał obsługi do organizacji imprez 

kulturalnych, 

2) obiekt Ośrodka Kultury i dokonywał obsługi do organizacji spotkań 

edukacyjno-profilaktycznych pod hasłem „Zadbaj o swoje zdrowie”  



3) salę do organizacji występów dzieci niepełnosprawnych dla społeczności 

lokalnej oraz dokonał obsługi akustycznej, 

4) sprzęt nagłaśniający oraz wykonaŁ obsługę akustyczną zawodów 

strażackich, 

5) sprzęt do nagłośnienia meczy piłkarskich prowadzonych na stadionie 

miejskim 

6)  pomieszczenia, zorganizował program artystyczny oraz wykonał obsługę 

nagłośnieniową koncertów w ramach Wiejskiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy, 

7) salę oraz wykonał obsługę akustyczną spotkań z „Unia Poetycką im. 

Wojciecha Siemiona” 

2.  Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie  

1) Udostępniało sprzęt i osprzęt komputerowy na potrzeby organizacji 

pozarządowych w tym nieodpłatnie świadczył usługi kserograficzne im 

drukarskie. 

2) Nieodpłatnie wypożyczało wyposażenie zakupionego na potrzeby 

ekspozycyjne Izby pamięci dla członków Mszczonowskiego Stowarzyszenia 

Historycznego i Grupy rekonstrukcji Historycznej. 

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie nieodpłatnie udostępniał swoje 

obiekty dla potrzeb członków organizacji pozarządowych poprzez bezpłatne 

wejścia na Kompleks basenów termalnych, halę sportową i boiska ORLIK 2012. 

4. Gimnazjum Publiczne w Mszczonowie w ramach współpracy z UKS „Olimpijczyk 

2008” nieodpłatnie udostępniał sprzęt oraz  lokal na siedzibę UKS 

5. Zespół Szkół w Osuchowie w ramach współpracy z LKS :”Osuchów” nieodpłatnie 

udostępniał sprzęt oraz zaplecze sportowe typu sala gimnastyczna i szatnie  

6. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie w ramach współpracy z UKS „Olimpijczyk 

2008” nieodpłatnie udostępniał sprzęt oraz  lokal na siedzibę UKS  

7. Szkoła Podstawowa w Lutkówce w ramach współpracy z UKS „Lutkówka” 

nieodpłatnie udostępniał sprzęt oraz zaplecze sportowe. 

8. Urząd Miejski w Mszczonowie użyczał lokale użytkowe dla potrzeb organizacji 

pozarządowych takich jak:  ZHP, KS „Mszczonowianka”, Klub Seniora „Złota 



Jesień”,  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mszczonowie, 

Stowarzyszenia „Filos” 

 

Współpraca z mediami  

Gminne Centrum Informacji rozpowszechniało informacje o działalności organizacji 

pozarządowych na oficjalnej stronie internetowej Gminy Mszczonów  i Gminnego centrum 

Informacji oraz w Biuletynie Informacyjnym Gminy Mszczonów „Merkuriusz Mszczonowski”,  

 

Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności: 

1. Informowanie o planowanych imprezach kulturalnych przewidzianych na dany rok 

2. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi 

3. Pomoc w poszukiwaniu informacji przydatnych dla organizacji pozarządowych  

4. Propagowanie wiadomości o wydarzeniach przygotowywanych przez organizacje 

pozarządowe 

 

Pomoc w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe zewnętrznych środków 

finansowych na działalność: 

Gminne Centrum Informacji wspierało rozwój organizacji pozarządowych poprzez pomoc w 

przygotowywaniu projektów dofinansowywanych w ramach Lokalnej grypy działania :Ziemia 

Chełmońskiego oraz przygotowanie wniosków  aplikacyjnych o dofinansowanie dla OSP oraz 

Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego. 

                              

BURMISTRZ MSZCZONOWA 

      Józef Grzegorz Kurek 

Sporządziła: 
Małgorzata Badowska 
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Rady Miejskiej 
(na podstawie sprawozdań złożonych przez Wydziały Urzędu Miejskiego 
oraz jednostki organizacyjne Gminy Mszczonów) 
 

 


