Zarządzenie nr 201/2017
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 01.12.2017
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadań publicznych w 2018 roku.
Na podstawie uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 531 / XXXVIII /2017 z dnia 30 listopada
2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej
Ciechanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3
ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2017 rok oraz art. 4 ust.1 pkt. 1, 6, 14, 16 i 17; art.5 ust.4 pkt.2,
art.11,art.13.art. 14, art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r . poz.1817), oraz art. 127 ust.1 pkt 1 lit. e oraz
art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.
2077 ze zm.)
zarządza się, co następuje:
§1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
I. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
Zadanie I. Upowszechnianie sportu szkolnego: organizacja rywalizacji sportowej w ramach
„Igrzysk młodzieży szkolnej”.
Zadanie II. Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży
w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych.
Zadanie III. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych.
Zadanie IV. Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta.
II. Oświaty, edukacji i wychowania:
Zadanie I. Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze
sportowo-rekreacyjnym oraz turystyczno-krajoznawczym.
III. Pomocy społecznej:
Zadanie I. Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych.
Zadanie II. Podejmowanie przedsięwzięć integrujących środowiska III sektora.
Zadanie III. Promocja wolontariatu.
IV. Ochrony i promocji zdrowia:
Zadanie I. Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym.
Zadanie II. Podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością.

Zadanie III. Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
Zadanie IV. Organizowanie działań edukacyjno-integracyjnych dla dzieci autystycznych i
ich rodzin.

V. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
Zadanie I. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego
dorobku artystycznego.
Zadanie II. Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną.
§2.
Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§3.
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału Kontaktów Społecznych
Urzędu Miasta Ciechanów.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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