GMINA MSZCZONÓW

Sprawozdanie
z realizacji Programu Współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami
pozarządowymi za 2017 rok

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 t.j.)

Mszczonów, kwiecień 2018 r.

Wstęp
Program współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/212/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 listopada 2016
r. i jest zgodny z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450 t.j.). 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 2017 został poddany konsultacjom w
okresie od 12 października do 30 października 2016 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 XXIX/212/16 Rady Miejskiej w
Mszczonowie z dnia 23 listopada 2016 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 2017 obejmowała
zarówno finansową, jaki i pozafinansową formę współpracy.
Współpraca ta dotyczyła w szczególności:
1) Użyczania lokali użytkowych oraz sprzętu znajdującego się w posiadaniu jednostek
organizacyjnych gminy organizacjom pozarządowym;
2) Konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, odpowiednio do
zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji;
3) Wsparcia organizacyjnego przedsięwzięć organizacji pozarządowych;
4) Tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu – tworzenie
zespołów w ramach „Gminnego Zespołu Interwencyjnego ds. Przeciwdziałania Przemocy”;
5) Wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;
6) 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;
7) Współpracy z mediami – rozpowszechnianie informacji o działalności organizacji
pozarządowych na oficjalnej stronie internetowej Gminy Mszczonów oraz w Biuletynie
Informacyjnym Gminy Mszczonów „Merkuriusz Mszczonowski”,
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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 2017 zabezpieczona została kwota 514.800 zł., wykorzystano kwotę w wysokości
505.929,96 zł.
W roku 2017 Gmina Mszczonów ogłosiła 3 otwarte konkursy ofert oraz 5 małych grantów
obejmujące zadania w następujących zakresach:
1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 1 konkurs,
2. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarach turystyki i
krajoznawstwa 1 konkurs,
3. pomocy społecznej 1 konkurs oraz 4 małe granty pozakonkursowe w obszarze:
1) „Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub
dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku”.
2) „Socjalna pomoc najbardziej potrzebującym seniorom w podeszłym wieku – Spotkanie
Opłatkowe”.
3) „Wyjazd integracyjny wraz z elementami poprawy sprawności ruchowej osób starszych
oraz spacerami krajoznawczymi”.
4) „Socjalna pomoc najbardziej potrzebującym w tym osobom niepełnosprawnym,
emerytom i rencistom – Spotkanie Wigilijne”.
5) „Pomoc socjalna najbardziej potrzebującym w tym osobom niepełnosprawnym,
emerytom i rencistom – Wycieczka z okazji dnia inwalidy do Spały”.
4. dziedzictwa narodowego- promocji i upowszechnianie historii Ziemi Mszczonowskiej oraz
kształtowania postaw patriotycznych wśród lokalnej społeczności – „Poznajemy wojenne
losy swego miasta”- mały grant
Ad.1. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu w obszarach szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo przewidziano kwotę 410.500
zł z tego na:
- piłkę nożną – 250.000 zł
- lekkoatletykę – 40.000 zł
- cheerleaders – 13.000 zł
- hokej na trawie – 35.000 zł
- tenis stołowy – 14.000 zł
- piłka ręczna – 7.500 zł
- piłkę siatkową – 33.000 zł
- piłka koszykowa – 9.500 zł
- nauka pływania – 8.500 zł
Na konkurs wpłynęło 5 oferty tj.
1) Klubu Sportowego „Mszczonowianka”
2) Ludowego Klubu Sportowego „Osuchów”
3) Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Fresh
4) UKS „Lutkówka”
5) UKS „Olimpijczyk 2008”
Wybrano następujące oferty:
Piłka nożna :
- Klub Sportowy „Mszczonowianka” – przyznana kwota na realizację zadania 198.500,- (słownie:
sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych). Termin realizacji zadania: 16.01.2017 r. 14.12.2017 r. Powyższa kwota została wykorzystana w całości.
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- Ludowy Klub Sportowy „ Osuchów”- przyznana kwota na realizację zadania 51.500,- (słownie:
pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych). Termin realizacji zadania: 16.01.2017 r. - 14.12.2017 r.
Na zadanie LKS „Osuchów” wykorzystał kwotę w wysokości 51.449,18 zł.

Lekkoatletyka
- Ludowy Klub Sportowy „ Osuchów”- przyznana kwota na realizację zadania 40.000,- (słownie:
czterdzieści tysięcy złotych). Termin realizacji zadania: 16.01.2017 r. - 14.12.2017 r. Na zadanie
LKS „Osuchów” wykorzystał kwotę w wysokości 39.958,10 zł
Cheerleaders
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Fresh – przyznana kwota na realizację zadania 13.000,(słownie: trzynaście tysięcy złotych). Termin realizacji zadań: 16.01.2017 r. – 14.12.2017 r.
Powyższa kwota została wykorzystana w całości.
Hokej na trawie
- UKS „Lutkówka” - przyznana kwota na realizację zadania 35.000,- (słownie: trzydzieści pięć
tysięcy złotych). Termin realizacji zadania: 16.01.2017 r. - 14.12.2017 r. Powyższa kwota została
wykorzystana w całości.
Nauka tenisa stołowego
- UKS „Lutkówka” – przyznana kwota na realizację zadania 14.000, - (słownie: czternaście tysięcy
złotych). Termin realizacji zadania: 16.01.2017 r. – 14.12.2017 r. Powyższa kwota została
wykorzystana w całości.
Piłka ręczna
- UKS „Olimpijczyk 2008” – przyznana kwota na realizację zadania 7.500, - (słownie: siedem
tysięcy pięćset złotych). Termin realizacji zadania: 16.01.2017 r. – 14.12.2017 r. Na zadanie UKS
„Olimpijczyk 2008” wykorzystał kwotę w wysokości 7.288 zł
Piłka siatkowa
- UKS „Olimpijczyk 2008” – przyznana kwota na realizację zadania 33.000,- (słownie: trzydzieści
trzy tysięcy złotych).Termin realizacji zadania: 16.01.2017 r. - 14.12.2017 r. Na zadanie UKS
„Olimpijczyk 2008” wykorzystał kwotę w wysokości 32.834,68 zł
Piłka koszykowa
- UKS „Olimpijczyk 2008” – przyznana kwota na realizację zadania 9.500, - (słownie: dziewięć
tysięcy pięćset złotych). Termin realizacji zadania: 16.01.2017 r. – 14.12.2017 r. Powyższa kwota
została wykorzystana w całości.
Nauka pływania
- UKS „Olimpijczyk 2008” – przyznana kwota na realizację zadania 8.500, - (słownie: osiem
tysięcy pięćset złotych). Termin realizacji zadania: 16.01.2017 r. – 14.12.2017 r. Powyższa kwota
została wykorzystana w całości.
Ad.2. 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 wpłynęły dwie oferty:
- Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Mszczonowie
przyznana kwota na realizację tego zadania 12.500 zł,- (słownie: dwanaście tysięcy pięćset
4

złotych). Termin realizacji zadania: 01.06.2017 r. - 30.09.2017 r. Powyższa kwota została
wykorzystana w całości.
- Klubu Seniora „Złota Jesień” przyznana kwota na realizację tego zadania 12.500 zł,- (słownie:
dwanaście tysięcy pięćset złotych). Termin realizacji zadania: 01.08.2017 r. - 30.09.2017 r.
Powyższa kwota została wykorzystana w całości.
Ad.3.1. na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy
Mszczonów przewidziano kwotę 55.000 zł,- (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Na konkurs wpłynęła jedna oferta Stowarzyszenia „FILOS” im. Joanny Froehlich i tej organizacji
została przyznana na realizację tego zadania kwota 55.000 złotych. Termin realizacji zadania
01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. Powyższa kwota została wykorzystana w całości.
Ad.3.2 na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym – małe granty „Socjalna pomoc
najbardziej potrzebującym seniorom w podeszłym wieku – Spotkanie Opłatkowe” została
przeznaczona dla organizacji Klub Seniora „Złota Jesień” w Mszczonowie kwota w wysokości
1.500 zł (słownie tysiąc pięćset złotych). Termin realizacji 13.12.2017 r. Powyższa kwota została
wykorzystana w całości.
Ad.3.3 na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym – małe granty „Wyjazd
integracyjny wraz z elementami poprawy sprawności ruchowej osób starszych oraz spacerami
krajoznawczymi” została przeznaczona dla organizacji Klub Seniora „Złota Jesień” w
Mszczonowie kwota w wysokości 1.500 zł (słownie tysiąc pięćset złotych). Termin realizacji
21.07.2017 r. – 23.07.2017 r. Powyższa kwota została wykorzystana w całości.
Ad.3.4 na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym – małe granty „Socjalna pomoc
najbardziej potrzebującym w tym osobom niepełnosprawnym, emerytom i rencistom – Spotkanie
Wigilijne” została przeznaczona dla organizacji Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów z siedzibą w Mszczonowie kwota w wysokości 1.500 zł (słownie tysiąc pięćset
złotych). Termin realizacji 14.12.2017 r. Powyższa kwota została wykorzystana w całości.
Ad 3.5 na realizację zadań publicznych w trybie pozakonkursowym – małe granty 5)
„Pomoc
socjalna najbardziej potrzebującym w tym osobom niepełnosprawnym, emerytom i rencistom –
Wycieczka z okazji dnia inwalidy do Spały” została przeznaczona dla organizacji Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Mszczonowie kwota w wysokości 1.500
zł (słownie tysiąc pięćset złotych). Termin realizacji 20.05.2017 r. Powyższa kwota została
wykorzystana w całości.
Ad.4 na realizację zadania publicznych w trybie pozakonkursowym – małe granty z zakresu
dziedzictwa narodowego, promocji i upowszechnianie historii Ziemi Mszczonowskiej oraz
kształtowania postaw patriotycznych wśród lokalnej społeczności – „Poznajemy wojenne losy
swego miasta” została przewidziana dla Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego kwota
12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Termin realizacji zadania 11.09.2017 r. –
15.10.2017 r. Na powyższe zadanie została wykorzystana kwota w wysokości 9.900 zł.

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;
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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 2017 roku przedstawiono do konsultacji 20 projektów
uchwał tj.
1. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Gmina Mszczonów oraz warunków i zasad korzystania z przystanków,
2. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych
kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania
kryterium w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Mszczonów,
3. w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych, wartości punktowej poszczególnych
kryteriów oraz rodzajów dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania
kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych na terenie Gminy Mszczonów,
4. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego,
5. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą
„Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie” i nadania jej statutu,
6. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mszczonów w roku 2017,
7. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów,
8. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody,
9. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Długowizna i Grabce Wręckie,
10. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsiach Zbiroża i Pieńki Strzyże,
11. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicom we wsiach Marków Towarzystwo,
Czekaj i Lublinów,
12. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa i określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso,
13. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach
14. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach,
15. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o
nieruchomościach i obiektach budowlanych.,
16. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,,
17. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów,
18. w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2018 rok
19. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Mszczonów z organizacjami
pozarządowymi na rok 2018,
20. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Miasta Mszczonowa na lata 2016-2023”,
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:
a) Szkoła Podstawowa w Mszczonowie jako siedzibie UKS „Olimpijczyk 2008” użyczała w
ramach umowy o współpracę sprzętu biurowego, łączy telefonicznych, umożliwiała
korzystanie z zasobów sprzętu sportowego,
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b) Mszczonowski Ośrodek Kultury użyczał bezpłatnie sal oraz wykonywał obsługę techniczną
(nagłośnienie, oświetlenie) dla organizacji pozarządowych działających w Gminie
Mszczonów,
c) pracownicy MOPS współpracowali ze Stowarzyszeniem „Filos” w sprawie przemocy w
rodzinie oraz interwencji w związku z takimi sytuacjami,
d) Gminne Centrum Informacji udostępniało sprzęt i osprzętu komputerowy na potrzeby
organizacji pozarządowych,
2. 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 wsparcia przy organizacji finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy przygotowywanego przez Hufiec ZHP Mszczonów,
b) Szkoła Podstawowa w Mszczonowie organizowała, planowała i przeprowadzała zadania
związane z kultura fizyczną,
c) Mszczonowski Ośrodek Kultury:
 organizował przy współorganizowany z Niepublicznym Przedszkolem „Smerfolandia”
VI Gminny Konkurs Miniatur Teatralnych Dla Grup Przedszkolnych,
 współorganizowany ze Stowarzyszeniem „Unia Poetycka Wojciecha Siemiona” Koncert
Galowy „Śladami Mistrza Słowa” oraz finał „III Mazowieckiego Konkursu Przyjaciół
Słowa im. Wojciecha Siemiona”,
d) Miejska Biblioteka Publiczna w Mszczonowie współpracowała z mszczonowskim hufcem
ZHP przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy organizowaniu spotkań
z seniorami oraz z OSP Mszczonów – spotkania z dziećmi.
3. bieżąca wymiana informacji między administracją a organizacją.
W tym zakresie:
a) Gminne Centrum Informacji organizowało dla organizacji pozarządowych z gminy
Mszczonów bezpłatnych konsultacji dotyczących pozyskiwania zewnętrznego wsparcia.
Zbierało informacje dotyczące działań organizacji pozarządowych i ich prezentowanie na
łamach biuletynu "Merkuriusz Mszczonowski" oraz portali internetowych Gminy
Mszczonów i Gminnego Centrum Informacji.
a) Szkoła Podstawowa w Mszczonowie – zebrania z zarządem klubu w celu ustalenia strategii
działań na bieżący rok, sprawozdania merytoryczne i finansowe,
b) Mszczonowski Ośrodek Kultury:
 informował o planowanych imprezach kulturalnych przewidzianych na dany rok,
 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 służyły wymianie
doświadczeń i promowaniu wolontariatu,
 konsultował z organizacjami pozarządowymi propozycje imprez kulturalnych
organizowanych na terenie ośrodka kultury,
 angażował organizacje pozarządowe do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć.
c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pilotował wzajemny przepływ informacji dot.
problemu przemocy na terenie Gminy Mszczonów,
d) Miejska Biblioteka Publiczna wszystkie informacje o swoich działaniach i działaniach
organizacji NGO przekazywała sobie wzajemnie droga e-mail, a w miarę potrzeb
prezentowała je w lokalach biblioteki (na tablicach informacyjnych) lub na stronie
internetowej biblioteki,
4. wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących
zaspokojeniu potrzeb.
W tym zakresie:
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a) Szkoła Podstawowa w Mszczonowie przeprowadzała analizy zapotrzebowania na konkretne
działania sportowe i wychowawcze w celu zaspokojenia potrzeb młodzieży będącej
członkami klubu (ankiety, wywiad pedagogiczny),
b) Mszczonowski Ośrodek Kultury realizował zadania wynikające z programu współpracy na
2017
 ze Stowarzyszeniem Dzieci Niepełnosprawnych „Uśmiech Dziecka” (organizacja terapii
zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych, udostepnienie sali oraz wykonanie obsługi
akustycznej występów dzieci niepełnosprawnych dla społeczności lokalnej, organizowanie
dwa razy w miesiącu stałych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych przez instruktora MOK,
organizowanie w okresie ferii i wakacji zajęć dla dzieci niepełnosprawnych przez
instruktorów MOK, organizowanie bali karnawałowych oraz zabaw dla dzieci z udziałem
dzieci niepełnosprawnych, zorganizowanie wycieczki wakacyjnej oraz organizowanie
projekcji bajek dla dzieci niepełnosprawnych),
 z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mszczonowie oraz z
Klubem „Złota Jesień” w Mszczonowie (organizowanie 2 razy w miesiącu projekcji
filmów w sali MOK oraz 2 raz w miesiącu wieczorków tanecznych dla emerytów i
rencistów w ramach działalności MUTW, udostępnienie sali klubowej na uroczystości
związane z obchodami świąt i uroczystościami Dnia Seniora dla emerytów i rencistów,
organizowanie występów w sali teatralnej dla społeczności lokalnej a w tym dla emerytów
i rencistów w wykonaniu dzieci i młodzieży działającej w MOK oraz profesjonalnych
artystów),
 ze Związkiem Harcerstwa Polskiego (współudział w organizacji WOŚP),
 z Ochotniczą Strażą Pożarną w Mszczonowie (współudział członków Straży Pożarnej w
Mszczonowie w uroczystościach, które wynikały 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 wynikały z kalendarza imprez organizowanych
przez MOK),
 z Klubem Zdrowia (udostępnienie sali oraz wykonanie obsługi spotkań edukacyjnoprofilaktycznych pod hasłem „Zadbaj o swoje zdrowie”),
 z KS Mszczonowianka (udostępnienie sprzętu do nagłaśniania meczy piłkarskich
prowadzonych na stadionie mszczonowskim),
 z Radą Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie (pomoc w nagłośnieniu
imprez wewnętrznych szkoły, organizowanie projekcji filmów w sali kinowej,
udostępnienie sali teatralnej oraz wykonanie obsługi akustycznej na przedstawieniach
teatralnych),
 z Radą Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce (współpraca przy organizacji
„Owocowego Święta”),
 z Radą Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Osuchowie (współpraca przy
organizowaniu „Gminnych Dożynek”),
 ze Stowarzyszeniem -Unia Poetycka im. 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, Koncertu Galowego „Śladami Mistrza
Słowa” oraz finału „III Mazowieckiego Konkursu Przyjaciół Słowa im. Wojciecha
Siemiona współorganizowanego ze Stowarzyszeniem „Unia Poetycka Wojciecha
Siemiona”),
 z Grupą Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY im.31PSK (udostępnianie sprzętu oraz
wykonanie obsługi akustycznej imprez plenerowych grupy oraz Męki Pańskiej w
Lutkówce),
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c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził konsultacje w sprawie wolnych miejsc w
ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
6. promowanie przez samorząd działalności organizacji i pomoc w tworzeniu jej dobrego
wizerunku.
W tym zakresie:
a) Gminne Centrum Informacji bezpłatnie administrowało portalem Stowarzyszenia "Uśmiech
Dziecka". Udostępniało informację o działalności organizacji za pośrednictwem biuletynu
"Merkuriusz Mszczonowski" oraz stron internetowych Gminy Mszczonów i Gminnego
Centrum Informacji,
b) Szkoła Podstawowa w Mszczonowie- wspierała finansowo i merytorycznie działań w zakresie
organizacji życia sportowego szkoły,
7. organizowanie przez administrację samorządową szkoleń i doradztwa dla organizacji
pozarządowej.
W tym zakresie:
a) Szkoła Podstawowa w Mszczonowie prowadziła konsultacje w sprawie pozyskiwania
środków finansowych,
b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizował szkolenia w swojej siedzibie dot.
przemocy w rodzinie, Niebieskiej Karty. Podczas tych szkoleń zawsze byli zapraszani
przedstawiciele różnych instytucji działających na terenie Gminy Mszczonów (m.in. Szkół,
Policji, Ośrodka Zdrowia, Stowarzyszenia „Filos”,
8. prowadzenie z organizacjami działającymi w sektorze pozarządowym wspólnych przedsięwzięć
na rzecz społeczności lokalnej.
W tym zakresie:
a) Gminne Centrum Informacji wspierało przygotowywania wydarzeń dotyczących
działalności organizacji pozarządowych a spełniających zadania statutowe Gminnego
Centrum Informacji, szczególnie w zakresie promocji historii Ziemi Mszczonowskiej oraz
organizacji uroczystości i obchodów patriotycznych we współpracy z Mszczonowskim
Stowarzyszeniem Historycznym,
b) Szkoła Podstawowa w Mszczonowie organizowała zawody sportowe , zajęcia o charakterze
sportowym jako zajęcia dodatkowe,
c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził wspólne przedsięwzięcia dot. Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz wspiera w prowadzeniu ośrodka dla ofiar przemocy w rodzinie,
9. współorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych oraz imprez integracyjnych i rekreacyjnosportowych dla osób niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży.
W tym zakresie:
a) Szkoła Podstawowa w Mszczonowie brała udział oraz przygotowywała i organizowała
zawody sportowe wynikające z kalendarza imprez sportowych zrzeszenia LZS, SZS i
innych,
b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
 udzielał wsparcia finansowego dla seniorów i osób niepełnosprawnych organizując
imprezy integracyjne tj. „Spotkanie Wielkanocne” i „Spotkanie Wigilijne”,
 wyjazd integracyjny i krajoznawczy,
 we współpracy z instytucjami z terenu Gminy Mszczonów organizował imprezę z okazji
zakończenia lata „Piknik rodzinny” dla dzieci z rodzin najbiedniejszych,
 organizował imprezę „Mikołajkową” we współpracy z instytucjami z Gminy
Mszczonów dla dzieci najbiedniejszych.
c) Szkoła Podstawowa w Osuchowie w ramach współpracy z LKS „Osuchów”
współorganizowała zawody sportowe – Wiosenny Bieg Przełajowy oraz Jesienny Bieg
Przełajowy poprzez użyczenie sprzętu sportowego, wyposażenia oraz delegacje kadry
(trener, instruktor), a także w celu skutecznej i sprawnej organizacji Mistrzostw
Mszczonowa w Lekkoatletyce – imprezy sportowej przez LKS „Osuchów” – szkoła
delegowała Młodzieżowa Kadrę Sędziowską oraz nauczycieli i pracowników szkoły do
pomocy w sędziowaniu,
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d) Ośrodek Sportu i Rekreacji jako jednostka budżetowa Gminy Mszczonów
współuczestniczyła w roku 2017 w organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
Użyczanie lokali użytkowych oraz sprzętu znajdującego się w posiadaniu jednostek
organizacyjnych gminy organizacjom pozarządowym;
W ramach tego obszaru współpracują między innymi:
1. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie w ramach współpracy z UKS „Olimpijczyk 2008”
nieodpłatnie udostępniała sprzęt oraz lokal na siedzibę UKS.
2. 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 nagłośnieniowej zawodów strażackich,
d) Klub Zdrowia - spotkania edukacyjno-profilaktyczne pod hasłem „Zadbaj o swoje zdrowie”,
e) Klub Sportowy „Mszczonowianka” - nagłaśnianie meczy piłkarskich prowadzonych na
stadionie mszczonowskim, wykonanie obsługi akustycznej imprezy plenerowej „Piknik z
Mszczonowianką”
f) Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Mszczonowie – udostępnianie sprzętu oraz
wykonanie obsługi akustycznej Pikniku Szkolnego, pomoc w nagłośnieniu imprez
wewnętrznych szkoły,
g) Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Lutkówce - współpraca przy organizowaniu
imprezy plenerowej „Owocowe Święto”,
h) Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Osuchowie - współpraca przy organizowaniu
„Gminnych Dożynek”,
i) Stowarzyszenie – Unia Poetycka Wojciecha Siemiona - udostępnienie sali teatralnej i
pomieszczeń MOK do realizacji uroczystości wynikających z kalendarza działalności
Stowarzyszenia
j) Grupa Rekonstrukcji Historycznej STRZELCÓW im. 31PSK - udostępnianie sprzętu oraz
wykonanie obsługi akustycznej imprez plenerowych grupy.
3. 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”.
4. Szkoła Podstawowa w Osuchowie użyczyła sali gimnastycznej na potrzeby klubu
sportowego LKS Osuchów w okresie jesienno – zimowym w celu realizacji treningów z
piłki nożnej oraz cały rok na treningi z lekkoatletyki.
5. 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.
6. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie
odpłatnie udostępniał organizacjom
pozarządowym swoje obiekty sportowo-rekreacyjne. W użyczonych obiektach prowadzona
była statutowa działalność związana z krzewieniem kultury fizycznej i sportu w obszarach
szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo. Na terenie obiektu hali sportowej jedna
z organizacji pozarządowych (KS „Mszczonowianka”) użytkuje odpłatnie pomieszczenia.
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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, Szkoła Podstawowa w Mszczonowie.
2. Bieżąca wymiana informacji pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi.
W obszarze tym współpracowali: GCI, Szkoła Podstawowa w Mszczonowie, MBP, Szkoła
Podstawowa w Osuchowie.
3. Informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane przez Gminę Mszczonów, a
także ogłoszonych konkursach ofert, ich rozstrzygnięciach i sposobie realizacji na stronie
internetowej www.mszczonow.pl.
W obszarze tym współpracowali: MOPS, 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, które prowadziło bieżące aktualizaowanie bazy danych
dotyczących organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Mszczonów w
zakładce "Organizacje Pozarządowe" na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
Pomoc w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe zewnętrznych środków finansowych
na działalność:
Gminne Centrum Informacji udzielało pomocy w przygotowaniu i realizacji projektów dotyczących
pozyskiwania funduszy zewnętrznych, m.in. z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, FIO
Mazowsze Lokalnie.
Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z
przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli samorządu.
W ramach tego obszaru współpracują między innymi:
1. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie współpracowała z zarządem stowarzyszenia, brała
udział w konsultacjach z kadra trenerską,
2.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej tworzył zespoły w ramach „Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy”,
Stworzenie systemu monitorowania potrzeb społecznych na obszarze gminy opartego na
ścisłej współpracy władz samorządowych i organizacji pozarządowej.
W ramach tego obszaru współpracują między innymi:
1. Szkoła Podstawowa w Mszczonowie prowadziła działania diagnozujące potrzeby lokalne
we współpracy z zarządem i kadrą trenerską (ankiety),

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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