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Wiadomości z Mławy

Przekaż 1 % w Mławie, skorzystaj z gotowej aplikacji
Miasto Mława przystąpiło do projektu „Wspieraj lokalnie”, który polega na połączeniu
promocji kampanii przekazywania 1 % dla lokalnych organizacji z rozliczaniem PIT-ów
na terenie danej jednostki samorządu. Miasta Mława otrzymało możliwość efektywnego
wsparcia organizacji pozarządowych posiadających status pożytku publicznego.
W ramach projektu Mława otrzymała dostosowany do naszych potrzeb innowacyjny
program do rozliczania podatków – PITax.pl Łatwe podatki.
Spersonalizowana wersja programu zachęca użytkowników do przekazania 1 % lokalnym
OPP.
Autorem programu jest Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych.
Zachęcamy do skorzystania z programu oraz przekazanie naszym rodzimym organizacjom
pozarządowym OPP 1 % swojego podatku.
Wejdź na stronę aplikacji, rozlicz swój PIT i przekaż 1 % mławskim organizacjom
- https://www.pitax.pl/rozlicz/urzad-miasta-mlawa/
Informacja ile trafiło środków do mławskich organizacji z odliczenia 1 % w zeszłym roku http://www.mlawa.pl/artykul/w-zeszlym-roku-trafilo-do-mlawskich-organizacjipozarzadowych-z-1-prawie-165-tys-zl-warto
O tym jak przekazać środki z 1 % w bieżącym roku w artykule http://www.mlawa.pl/artykul/jak-przekazac-1-w-2019-roku-w-czterech-krokach-mlawskieorganizacje-czekaja)

Ogłoszenie otwartych konkursów przez Burmistrza Miasta Mława
Burmistrz Miasta Mława ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
na realizację zadań publicznych w 2019 r.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.
Rodzaje zadań
Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Mławie w 2019 roku
następujące zadania:
ZADANIE I:
Opracowanie, wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji w formie folderów, książek,
katalogów, nagrań fonograficznych i audiowizualnych o tematach dotyczących Mławy;
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ZADANIE II:
Organizacja inicjatyw, przedsięwzięć, imprez, uroczystości przeprowadzanych dla mieszkańców
Mławy na Estradzie w Parku Miejskim w następujące niedziele 2019 roku:
9 czerwca, 16 czerwca, 23 czerwca, 30 czerwca, 11 sierpnia, 8 września
ZADANIE III:
Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, między
innymi zawartych w kalendarzu imprez na 2018 rok, a także przedsięwzięć związanych z ogłoszonym
Uchwała Nr IV/41/2018 Rady Miasta Mława z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia roku
2019 Rokiem Wojciecha Piechowskiego.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 60 000,00 zł (słownie:
sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
Treść ogłoszenia: http://mlawa.pl/artykul/burmistrz-miasta-mlawa-oglasza-otwarty-konkurs-ofertna-realizacje-zadan-publicznych-w-17
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób
w wieku emerytalnym w 2019 r.
Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Mławie w zakresie działalności
na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 r. następujące zadania:
1. działalność edukacyjna, zdrowotna oraz kulturalnooświatowa na rzecz w wieku emerytalnym;
2. tworzenie systemu ustawicznego kształcenia osób w wieku emerytalnym, samokształcenie
oraz podnoszenie kwalifikacji i rozwijania zainteresowań pod okiem specjalistów;
3. stymulowanie rozwoju osobistego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej osób w wieku
emerytalnym;
4. poprawienie jakości życia osób w wieku emerytalnym (np. pogadanki nt. zdrowego stylu
życia);
5. integracja osób w wieku emerytalnym (imprezy kulturalne i rekreacyjne, wycieczki, wieczorki
zapoznawcze i taneczne);
6. zajęcia ruchowe, terapeutyczne dla osób w wieku emerytalnym; czynne poradnictwo
dla osób w wieku emerytalnym.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 5 000,00 zł (słownie: pięć
tysięcy złotych 00/100)
Treść ogłoszenia: http://mlawa.pl/artykul/burmistrz-miasta-mlawa-oglasza-otwarty-konkurs-ofertna-realizacje-zadan-publicznych-w-18
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób w 2019 r.
Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi zaplanowane do realizacji w 2019 roku są
następujące zadania:
1. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób;
2. Pomoc osobom ubogim, bezdomnym i zagrożonym bezdomnością.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście
tysięcy złotych 00/100)
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Treść ogłoszenia: http://mlawa.pl/artykul/burmistrz-miasta-mlawa-oglasza-otwarty-konkurs-ofertna-realizacje-zadan-publicznych-w-16
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.
Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań
publicznych w zakresie w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci
i młodzieży w formach wyjazdowych, półkolonii, kolonii, biwaku, wycieczki lub obozu, a w
szczególności:
 promocja zdrowego, aktywnego stylu życia;
 zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież;
 nauka umiejętności społecznych chroniących przed uzależnieniami;
 organizowanie aktywnych form wypoczynku dla mieszkańców Mławy w tym w szczególności
dla dzieci i młodzieży bezpiecznego, atrakcyjnego wypoczynku letniego ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci ze środowisk zagrożonych patologią.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 15 000,00 zł (słownie:
piętnaście tysięcy złotych 00/100)
Treść ogłoszenia: http://mlawa.pl/artykul/burmistrz-miasta-mlawa-oglasza-otwarty-konkurs-ofertna-realizacje-zadan-publicznych-w-15
Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450)
Termin składania ofert: do 25 marca 2019 r. (poniedziałek)
Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2019 r.
Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami pozarządowymi jest Pełnomocnik Burmistrza
Miasta
d.s. współpracy z organizacjami pozarządowymi – Agnieszka Puzio Dębska, telefon 23 6543296,
tel. kom. 604417109e-mail: agnieszka.debska@mlawa.pl
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
•
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
•
Zarządzeniem Nr 138/2013 Burmistrza Miasta Mława z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie
przyjęcia procedury ogłaszania otwartych konkursów na realizację zadań publicznych finansowanych
lub współfinansowanych ze środków z budżetu Miasta Mława.

Ogłoszenie dotyczące naboru członków do prac w komisjach konkursowych
Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym
i o wolontariacie, zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, do zgłaszania kandydatów do udziału
w pracach komisji konkursowych do oceny wniosków składanych w ramach następujących otwartych
konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Mława w 2019 roku:
• otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej,
w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans
tych rodzin i osób w 2019 r.
• otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci
 i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 r.
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•

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz
osób w wieku emerytalnym w 2019 r.
• otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 r.
Do zadań komisji konkursowych będzie należało opiniowanie, ocena i opracowanie propozycji dotacji
na projekty zgłoszone w poszczególnych konkursach finansowanych
ze środków budżetu Miasta Mława.
W pracach komisji konkursowych mogą brać udział przedstawiciele organizacji/podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy
spełniają łącznie następujące warunki:
1)
korzystają z pełni praw publicznych,
2)
reprezentują organizacje pozarządowe/podmioty, nie biorące udziału w danym konkursie,
3)
nie pozostają
z którymkolwiek z wnioskodawców w takim stosunku prawnym
lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
Na zgłoszenia od organizacji do pracy w komisjach konkursowych czekamy do 25 marca 2019 r.
(poniedziałek)
Zgłoszenia można wysłać drogą e-mail agnieszka.debska@mlawa.pl , pocztą tradycyjną na adres
urzędu, bądź złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu.
Członków poszczególnych komisji konkursowych wyłoni spośród zgłoszonych kandydatów, mając na
względzie ww. warunki Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Powołania członka do komisji konkursowej dokona Burmistrz Miasta Mława w drodze zarządzenia.
Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.
Więcej informacji na temat działalności komisji oraz zgłoszenia - Agnieszka Puzio Dębska,
Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 23 6546433, e-mail:
agnieszka.debska@mlawa.pl.

Wiadomości ze świata
Profil zaufany – polecamy wszystkim członkom zarządów
Profil zaufany to udostępniany przez administrację, bezpłatny sposób na podpisywanie dokumentów.
Może się przydać w wielu sytuacjach. Zwracamy uwagę, że może być szczególnie pomocny przy
podpisywaniu sprawozdań finansowych w 2019 r.
Członkowie zarządów organizacji
Członkowie zarządów w organizacjach pozarządowych (stowarzyszeniach, fundacjach i innych)
to osoby, które ponoszą największą odpowiedzialność. Na nich spoczywa najwięcej obowiązków
formalnych. Reprezentują też organizację – bez ich podpisów NGO nie może działać na co dzień
i od święta.
Zasady reprezentacji – czyli m.in. to, ile podpisów członków zarządu potrzebne jest na danym
dokumencie, żeby był ważny – określa zwykle statut organizacji. Są jednak dokumenty, co do których
w tej materii decydują przepisy ustawowe. Tak jest np. w przypadku sprawozdań finansowych
organizacji pozarządowych. Muszą być podpisane przez wszystkich członków zarządu (wg. ustawy
o rachunkowości – wszyscy członkowie wieloosobowego organu kierującego jednostką) oraz osobę,
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która odpowiada w NGO za prowadzenie ksiąg rachunkowych. Większość organizacji musi mieć
sporządzone i podpisane sprawozdanie do 31 marca.
Elektroniczne sprawozdania
W 2019 r. sprawozdania finansowe sporządzamy, podpisujemy i przekazujemy do odpowiedniego
urzędu w formie elektronicznej. Jeśli członkowie zarządu nie mają kwalifikowanych podpisów
elektronicznych (podpisów płatnych, oferowanych przez certyfikowane firmy) alternatywną formą
podpisania elektronicznego sprawozdania może być profil zaufany. Dlatego właśnie sugerujemy, żeby
wszyscy członkowie zarządu wyrobili sobie taki profil-podpis.
Profil
zaufany
umożliwia
podpisanie
sprawozdania
finansowego
NGO
https://publicystyka.ngo.pl/profil-zaufany-umozliwia-podpisanie-sprawozdania-finansowego-ngo
Profil zaufany – w banku (przez internet) lub w urzędzie
Profil zaufany jest bezpłatny. To forma internetowego potwierdzenia tożsamości danej osoby
fizycznej. Funkcjonuje już od kilku lat, a prace nad jego wykorzystaniem w różnych sytuacjach, a także
wygodą użytkowania, wciąż trwają.
Profil możemy założyć nie wychodząc z domu. Szczególnie łatwe jest to za pośrednictwem
elektronicznej bankowości (choć nie wszystkie banki mają taką usługę). Można też założyć profil
w internecie i potwierdzić go (wtedy dopiero możemy z niego korzystać) w najbliższym urzędzie.
Czy każdy członek zarządu organizacji pozarządowej musi – z mocy prawa – mieć profil zaufany?
Oczywiście nie. Wszystko wskazuje jednak na to, że profil będzie ułatwiał wiele spraw – już teraz
umożliwia podpisanie sprawozdania finansowego (o czym pisaliśmy w informacji: Profil zaufany
umożliwia podpisanie sprawozdania finansowego NGO).
Czy niedługo pojawi się też możliwość podpisywania profilem zaufanym innych ważnych dla NGO
dokumentów – np. deklaracji CIT-8? Tego jeszcze nie wiadomo. Z pewnością jednak okazji
do wykorzystania profilu zaufanego będzie coraz więcej.
Dlatego właśnie polecamy: członkowie zarządów – zakładajcie profile. Im szybciej tym lepiej!

Profil zaufany (ePUAP). Jak go założyć?
Profil zaufany (ePUAP) to forma internetowego potwierdzenia tożsamości danej osoby fizycznej.
Dzięki niemu osoba fizyczna może przez internet podpisywać dokumenty składane do różnych
urzędów publicznych. Jak ePUAP może się przydać w organizacji pozarządowej? Jak go założyć?
Możliwość internetowego załatwiania spraw urzędowych może być wspaniałym odkryciem.
Wygodnie, siedząc w domu przed komputerem można załatwić urzędową sprawę, np. złożyć wniosek
o wydanie nowego dowodu osobistego. Wypełniony cyfrowo wniosek i odpowiednio przygotowane
cyfrowe zdjęcie wysyła się do urzędu. Potwierdzenie złożonego wniosku jest bardzo proste:
udowadniamy, że my to my za pomocą profilu zaufanego, w skrócie: ePUAP-u. I już. Gotowe.
Jest wiele innych spraw, które możemy w ten sposób przyspieszyć. Także w sferach, w których
działają organizacje pozarządowe.
ePUAP a organizacja pozarządowa
Posiadanie profilu zaufanego daje możliwość podpisywania i wysyłania dokumentów elektronicznie w
imieniu organizacji pozarządowej, np. przez członka zarządu. Przydaje się to chociażby wtedy,
gdy trzeba szybko zgłosić zbiórkę publiczną, a następnie ją rozliczyć. Możliwość elektronicznej
rejestracji i rozliczenia zbiórki wprowadzono w lipcu 2014 roku ustawą o zasadach prowadzenia
zbiórek publicznych. Inną możliwością jest wysłanie do KRS sprawozdania finansowego organizacji
(dotyczy to tych NGO, które prowadzą działalność gospodarczą).
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W 2019 roku organizacje pozarządowe czeka elektroniczna rewolucja, związana z powszechnym
obowiązkiem składania sprawozdań finansowych. Warto zawczasu pomyśleć o założeniu profilu
zaufanego.
Założenie osobistego konta i profilu zaufanego na platformie ePUAP
Aby uzyskać profil zaufany, czyli bezpłatną formę potwierdzania tożsamości danej osoby (osoby, nie
organizacji!) w kontaktach z administracją publiczną, trzeba założyć konto na platformie ePUAP
(epuap.gov.pl).
Jak założyć konto na ePUAP? Należy:
 wejść na stronę epuap.gov.pl
 kliknąć w przycisk „zarejestruj się”
 wypełnić prosty formularz rejestrowy.
Jednak samo założenie konta nie wystarcza. Trzeba udowodnić, że jest się tym, kim się jest – czyli
potwierdzić tożsamość i uzyskać profil zaufany. W tym celu należy udać się do urzędu, by
potwierdzić, że jest się osobą, która zakładała konto. Na stronie epuap.gov.pl czytamy, że po
założeniu konta „w ciągu 14 dni udaj się do dowolnego Punktu Potwierdzającego z dowodem
osobistym lub paszportem”. Punkt Potwierdzający może znajdować się w urzędzie wojewódzkim,
oddziale ZUS, urzędzie skarbowym, placówce poczty polskiej, banku, konsulacie.
Listę punktów potwierdzających można znaleźć tutaj:
https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList
Założenie osobistego konta i profilu zaufanego przez bank
Można też założyć konto i profil zaufany, korzystając z bankowości internetowej.
Jak założyć profil zaufany przez bank? Należy:
 zalogować się do banku
 znaleźć opcję tworzenia konta i profilu zaufanego (w systemie każdego banku jest to nieco
inaczej zorganizowane)
 wypełnić i wysłać odpowiedni formularz, potwierdzając swoją wolę założenia profilu
zaufanego zazwyczaj tak, jak to dzieje się przy dokonywaniu przelewów.
Bank potwierdza internetowo naszą tożsamość, ponieważ zidentyfikował nas już wcześniej, przy
zakładaniu konta.
Szczegółowe informacje o tym, jak złożyć konto i potwierdzić profil zaufany są dostępne też tutaj:
https://pz.gov.pl/pz/index
Podpisywanie dokumentów profilem zaufanym
Podpisanie dokumentów profilem zaufanym to „kliknięcie” podpisz i potwierdzenie złożenia podpisu
w przyjęty przez siebie sposób. Ten sposób to np. unikatowe hasło do potwierdzenia podpisania
danego dokumentu wysyłane SMS-em na podany numer telefonu albo potwierdzenie za pomocą
identyfikatora i hasła logowania do banku (jeśli profil zakładany był przez bankowość elektroniczną).
Sposób potwierdzania określamy samodzielnie.
Logowanie do systemu ePUAP by skorzystać z opcji podpisania i wysłania elektronicznych
dokumentów odbywa się albo za pomocą loginu i hasła albo za pomocą bankowości elektronicznej.
Zakładanie profilu dla organizacji
Po założeniu profilu zaufanego i zalogowaniu się na platformę ePUAP, można także założyć profil
dla swojej organizacji pozarządowej. Jeśli jesteśmy w zarządzie organizacji, mamy uprawnienia
do podpisywania dokumentów w jej imieniu, to warto założyć także profil tej organizacji. Wtedy w
jednym miejscu będziemy mieli zgromadzone wszystkie dokumenty podpisane i wysłane
elektronicznie w imieniu NGO.
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Jak założyć profil dla organizacji pozarządowej? Należy:
 zalogować się na osobiste konto na ePUAP.
 znaleźć opcję „utwórz nowy profil dla firmy lub instytucji” (obecnie w tym celu należy
kliknąć na strzałkę obok swojego imienia i nazwiska i rozwinąć menu).
 zaznaczyć podmiot, dla którego zakładamy profil zaufany. Może być to fundacja
lub organizacja społeczna (dla stowarzyszeń, klubów sportowych).
 wypełnić formularz z danymi naszej organizacji. Należy też stworzyć nazwę „Identyfikatora
w ePUAP”. Może być nazwa organizacji, ale pisana bez spacji.
Z profilu organizacji można przełączyć się na swój własny osobisty profil zaufany – wchodząc w menu
i klikając opcję „zmień podmiot”. Osoba fizyczna może mieć więcej niż jeden profil organizacji.
Rekomendacja poradnik.ngo.pl
Osobisty profil zaufany (dla osoby fizycznej) powinien posiadać każdy członek / członkini zarządu
stowarzyszenia czy fundacji.
Profil organizacji może założyć jedna - dowolna osoba z zarządu, w zależności od umowy między
członkami / członkiniami zarządu. Najlepiej ta, która ma uprawnienia do reprezentowania organizacji,
choć nie jest to warunek konieczny.

Marcowe obowiązki organizacji: sprawozdanie finansowe i CIT-8
Koniec marca to ważny czas w kalendarzu organizacji pozarządowej. Do 31 marca organizacje
pozarządowe, których rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy mają obowiązek sporządzić
sprawozdanie finansowe. A wszystkie NGO powinny wypełnić i wysłać do Urzędu Skarbowego
formularz CIT -8. W tym roku obowiązki te realizuje się elektronicznie.
Sprawozdanie finansowe elektronicznie
Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (na które składają
się bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za rok
obrotowy w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia.
W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zatem termin przygotowania
sprawozdania za 2018 rok przypada na 31 marca 2019 r.
Od 1 października 2018 r. przepisy ustawy o rachunkowości zobowiązują do sporządzania
sprawozdań finansowych w formie elektronicznej. Powstaje wiele obaw związanych z tym
obowiązkiem.
Obawy te dotyczą konieczności poniesienia przez organizacje pozarządowe kosztów koniecznych
do wywiązania się z tego obowiązku (kosztów, których do tej pory ponosić nie musiały). Wygląda
bowiem na to, że każdy członek zarządu organizacji pozarządowej będzie musiał wyrobić sobie płatny
podpis elektroniczny (kwalifikowany).
Organizacje wpisane do rejestru przedsiębiorców sporządzają sprawozdania „w strukturze logicznej
oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych” (art. 45 ust. 1 g ustawy
o rachunkowości).
Tę strukturę logiczną przygotowało Ministerstwo Finansów, jest dostępna
- https://www.podatki.gov.pl/e-sprawozdania-finansowe/pliki-do-pobrania
Jednak nie jest to rodzaj narzędzia, dzięki któremu bez specjalnego oprogramowania da się takie
sprawozdanie zrobić i wysłać. Sprawozdania składa się do KRS, ale konieczność sporządzenia
w strukturze logicznej oznacza, że nie można będzie wysłać sprawozdań zeskanowanych, tak jak
w poprzednim roku.
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W przypadku pozostałych organizacji (nie wpisanych do rejestru przedsiębiorców) „sprawozdanie
finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP” (art. 45 ust. 1f ustawy
o rachunkowości).
CIT-8 elektronicznie
Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego jest kolejnym
marcowym obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się
na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów).
CIT-8 to informacja (zeznanie) o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku
podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności
większości organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z obowiązku płacenia
podatku dochodowego od osób prawnych, jednak muszą to wykazać m.in. właśnie za pomocą
deklaracji CIT-8.
W 2019 r. WSZYSTKIE NGO-sy składają deklaracje CIT-8 elektronicznie.
Wiąże się to z dodatkowymi kosztami i procedurami, które muszą przejść organizacje pozarządowe.
Opisaliśmy je tutaj: CIT-8. W 2019 r. wszystkie NGO składają elektronicznie
- https://publicystyka.ngo.pl/cit-8-w-2019-r-wszystkie-ngo-skladaja-elektronicznie
CIT-8 obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej [informacje dla rozliczenia w 2019 r.
- https://poradnik.ngo.pl/cit8-obowiazkiem-kazdej-organizacji-pozarzadowej
7 dodatkowych miesięcy na złożenie CIT-8?
4 marca 2019 r. upubliczniono projekt rozporządzenia, które proponuje przesunięcie obowiązku
złożenia deklaracji CIT-8 w 2019 r. Być może dzięki temu rozporządzeniu część organizacji
pozarządowych nie będzie musiała składać CIT-8 do końca marca.
Przesunięcie terminu miałoby dotyczyć organizacji, które: mają wszystkie dochody zwolnione
z podatku dochodowego od osób prawnych oraz nie składały za 2018 roku żadnego PIT np. w związku
z zatrudnianiem osób.
Aby ta propozycja stała się realna, rozporządzenie musi zostać wydane do końca marca.

Źródło: www.ngo.pl

Można ściągnąć kasę…

Konkurs FIO Mazowsze Lokalnie
Biesiadowanie w nowej altanie, kapsuła czasu łącząca pokolenia, rodzinne spotkania w kajaku, konny
rajd niepełnosprawnych, złota plaża, jak uszyć marzenia, to tylko niektóre pomysły na wykorzystane
dotacji FIO-Mazowsze lokalnie. Każdy pomysł może uzyskać dofinansowanie wysokości od 1 500,00 zł
do 5 000,00 zł.
To już szósta edycja konkursu dedykowana młodym organizacjom pozarządowym i grupom
nieformalnym z Mazowsza, w którym można uzyskać mikrodotację w wysokości do 5 tysięcy złotych.
Jaki jest cel programu?
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Głównym celem programu jest wsparcie działań, które inicjują współpracę mieszkańców Mazowsza
na rzecz dobra wspólnego. W ramach konkursu, przewidywane jest przyznanie mikrodotacji na
projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców, wynikają z konkretnych potrzeb, mają jasno
określony cel, dobrze zaplanowane działania i mierzalne rezultaty.
– Celem programu nie jest rozdawnictwo pieniędzy, tylko danie pewnego impulsu do działania.
Słyszymy to także od uczestników, że możliwość pozyskania dotacji jest jedynie bodźcem, żeby usiąść
i zastanowić się razem co można zrobić na rzecz dobra wspólnego – mówi Daniel Prędkopowicz ze
Stowarzyszenia Europa i My, koordynator programu. – Cieszymy się że tym małym wkładem dajemy
możliwość rozpoczęcia aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym.
Jakie projekty mają szanse na dofinansowanie?
Tak jak w poprzednich latach uruchomione są trzy ścieżki:
 Rozwój organizacji – to projekty wspierające nowo powstałe organizacje (nie starsze niż 30
miesięcy). Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego,
sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu,
oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub
informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług.
 Wsparcie grup samopomocowych – projekty wspierające działania przeciw wykluczeniu
społecznemu i zawodowemu oraz z zakresu wyrównania szans. W tej ścieżce szanse maja
projekty skierowane do osób chorych, z problemami natury psychicznej, społecznej lub do ich
najbliższych, którzy razem z nimi borykają się z trudnościami. Wspierane będą działania
niosące nową ofertę lub nowe działania. Nie będą wspierane typowe formy wsparcia
wcześniej już stosowane.
 Inicjatywy oddolne – inicjujące wspólne działania mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.
Ważnym elementem tych wniosków powinno być wspólne angażowanie obywateli,
adekwatne, spójne działania projektowe prowadzące do dobra wspólnego oraz trwałość
rezultatów
Ważnym elementem konkursu jest dotarcie to tych gmin w których jeszcze nie dofinansowano
żadnego projektu. Obszary te nazwaliśmy białymi plamami. 25% dotacji przekazane zostanie na
dofinansowanie projektów z tych gminach.
– Organizujemy inspiratoria środowiskowe podczas których osoba prowadząca przedstawi kilka
dobrych praktyk, projektów realizowanych na Mazowszu w ramach FIO Mazowsze Lokalnie, zainicjuje
dyskusję na temat lokalnych wyzwań i potencjałów oraz wesprze grupę w wypracowaniu pomysłów
na projekty – mówi Katarzyna Sekutowicz ze stowarzyszenia BORIS. – Już w tej chwili są zaplanowane
inspiratoria w Rzewinie, Pokrzywnicy, Zatorach i Małkini Górnej.
Listę gmin do tej pory nie objętych wsparciem można znaleźć na stronie www.mazowszelokalnie.pl.
Jednak składać wnioski mogą grupy i organizacje ze wszystkich gmin województwa mazowieckiego –
każdy ma szansę dostać mikrodotację.
Wnioski konkursowe należy składać w terminie od 25 lutego do 18 marca 2019 roku do godz. 12:00
za pomocą generatora on-line.
FIO-Mazowsze Lokalnie to minimum formalności. Wniosek ma formę krótkiej fiszki i jest składany w
formie elektronicznej. Ocena jest dwuetapowa. Realizatorzy są zapraszani na rozmowy z ekspertami,
aby przedstawić swój pomysł na lokalne działanie czy rozwój swojej organizacji.
Operatorów programu „FIO-Mazowsze Lokalnie” wspierają Ambasadorzy, którzy na swoje barki
przejmą część działań związanych z m.in. dotarciem do lokalnych grup nieformalnych, aktywnym
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informowaniu i doszkalaniu potencjalnych beneficjentów. Pracy tej będą służyć superwizje
środowiskowe, konsultacje i wspomniane wcześniej inspiratoria.
Więcej informacji o konkursie na stronie www.mazowszelokalnie.pl.
Kontakt telefoniczny: 0801 055 100 lub 22 450 98 73.
Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MazowszeLokalnie.
Ewa Owczarek 725 022 233

Nabór do programu Narodowego Centrum Kultury: "Ojczysty – dodaj do
ulubionych 2019"
Program "Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019" ma kształtować twórcze, odpowiedzialne i świadome
postawy wobec języka polskiego, budować kompetencje językowe, doskonalić umiejętności
posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.
Uprawnione do składania wniosków w programie "Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019" są:
 samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych
w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów
samorządowych);
 organizacje pozarządowe;
 koła gospodyń wiejskich (wpisane do_ Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich_,
prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212));
 kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Realizacja zadań w programach Narodowego Centrum Kultury odbywa się na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI.
Możliwość składania dostępna wkrótce.
Strona programu - https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/ojczystydodaj-do-ulubionych

Nabór do programu Narodowego Centrum Kultury: "Kultura – Interwencje
2019"
Celem programu Kultura – Interwencje 2019 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i
uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania
polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów
upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.
Uprawnione do składania wniosków w programie Kultura – Interwencje 2019 są:
 samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w
rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów
samorządowych);
 organizacje pozarządowe;
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koła gospodyń wiejskich (wpisane do_ Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich_,
prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zgodnie z art. 6
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 2212));
 kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Realizacja zadań w programach Narodowego Centrum Kultury odbywa się na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.
Nabór wniosków trwa do 1 kwietnia 2019 roku. Wnioski należy składać poprzez system EBOI.
Możliwość składania dostępna wkrótce.
Strona programu - https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kulturainterwencje

OPRACOWAŁA:
Agnieszka Puzio Dębska
Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
tel. 236546433, tel. kom. 604417109, e-mail: agnieszka.debska@mlawa.pl
Wydział Oświaty I Polityki Społecznej, ul. Padlewskiego 13, Mława.
Newsletter jest dostępny na stronie internetowej Miasta Mława www.mlawa.pl
w zakładce Dla Mieszkańca, Organizacje Pozarządowe, Aktualności.
Wszelkie uwagi dotyczące przekazywanych treści, sugestie co do tego,
co mogłoby się znaleźć w Nowych Wieściach dla III sektora, proszę kierować
na adres e-mail: agnieszka.debska@mlawa.pl, tel. 236546433.

