UCHWAŁA NR 154/XIV/2019
RADY MIASTA CIECHANÓW
z dnia 28 listopada 2019 roku
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów na 2020 rok
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Na postawie art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r, poz. 688 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust.2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.
506 z późn. zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się program współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów na 2020 rok z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w brzmieniu stanowiącym
załącznik do uchwały.
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
Krzysztof Leszczyński

UZASADNIENIE
Współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
odbywa się na podstawie rocznego programu współpracy przyjmowanego
coroczne w drodze Uchwały Rady Miasta. Obowiązek ten nakłada
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie .
Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone
przez Wydział Kontaktów Społecznych. Projekt Programu jest wynikiem
dotychczasowych doświadczeń ze współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą nr
461/XLIX/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie
przyjęcia „Regulaminu konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które rozpoczęły się w dniu
9 września 2019 roku. Zgodnie z ww. Uchwałą, ogłoszenie o trwaniu
konsultacji oraz ich wynikach zamieszczone było na stronie internetowej
Urzędu Miasta, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.
Ostateczna wersja programu została uzgodniona i zaopiniowana przez
Ciechanowską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Prezydent Miasta
/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik do uchwały nr 154/XIV/2019
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 28 listopada 2019r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY
GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW na 2020 rok
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi
w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§.1.
Ilekroć w programie współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.
688 z późn. zm.);
2) programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Miejskiej
Ciechanów na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
określonymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o których mowa
w art. 5a Ustawy;
3) dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy.
4) środkach publicznych – rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2
pkt 2 Ustawy;
5) organizacji pozarządowej – rozumie się przez to organizację pozarządową
w myśl art.3 ust. 2 Ustawy;
6) innym podmiocie – rozumie się przez to podmiot w myśl art. 3 ust. 3
Ustawy;
7) mieście – rozumie się przez to Gminę Miejską Ciechanów;
8) komórce merytorycznej – rozumie się przez to wydział z którego środków
określonych uchwałą budżetową, udzielona będzie dotacja;
9) otwartym konkursie ofert – rozumie się przez to konkurs, o którym mowa
w art.11 ust. 2 oraz art. 13 Ustawy;
10) komisji – rozumie się przez to komisję konkursową do spraw
opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert;

§.2.
1. Program opracowany jest w oparciu o przepisy zawarte w:
1) Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r . poz. 688 z późn. zm.),
2) Ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 869.),
3) Ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
2. Program oparty jest o założenia Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Miasta Ciechanów.
3. Program jest wynikiem konsultacji społecznych przeprowadzonych na
podstawie Uchwały Nr 461/XLIX/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia
24 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji
Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie”.
4. Program był przedmiotem konsultacji przez Ciechanowską Radę
Działalności Pożytku Publicznego.
5. Program będzie realizowany w 2020 roku.
§ 3.
1. Gmina Miejska Ciechanów współpracuje z podmiotami, o których mowa
w §1. w sferze zadań własnych Gminy.
2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy Gminy
Miejskiej Ciechanów z organizacjami jest prowadzenie przez te
organizacje działalności na terenie miasta Ciechanów i/lub na rzecz jego
mieszkańców.
Rozdział 2
Zasady współpracy
§ 4.
Współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów o charakterze finansowym i pozafinansowym odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§ 5.
Rada Miasta Ciechanów powierza realizację Programu Prezydentowi Miasta.

Rozdział 3
Cel główny i cele szczegółowe programu
§.6.
Celem głównym Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu
społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między
administracją publiczną a podmiotami realizującymi zadania w sferze publicznej
oraz podniesienie skuteczności i efektywności podejmowanych działań.
§.7.
Cele szczegółowe obejmują:
1. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za
siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje.
2. Tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej
mieszkańców Ciechanowa.
3. Zwiększenie udziału mieszkańców Ciechanowa w kreowaniu polityki
społecznej oraz rozwiązywaniu lokalnych problemów.
4. Poprawę jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie
potrzeb społecznych.
5. Realizację zadań zapisanych w Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Miasta Ciechanów.
6. Zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych,
7. Otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność.
8. Kreowanie i wykorzystywanie możliwości, jakie niesie za sobą rozwój
ekonomii społecznej.
Rozdział 4
Zakres przedmiotowy współpracy
§ 8.
1. Przedmiotowy zakres współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami określa art. 4 Ustawy.
2. Miasto współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność statutową w dziedzinach
obejmujących przedmiotowy zakres współpracy.

Rozdział 5
Formy współpracy
§ 9.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa
się w formach określonych w art. 5, ust. 2 Ustawy, a w szczególności:
1. W ramach współpracy finansowej: zlecania realizacji zadań publicznych
organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na zasadach
określonych w ustawie.
2. W ramach współpracy pozafinansowej:
a) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
b) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań
publicznych określonych w art. 4 Ustawy z Ciechanowską Radą
Działalności Pożytku Publicznego,
c) udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w pracach komisji
konkursowych do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach
ofert,
d) obejmowania patronatem władz Miasta przedsięwzięć i inicjatyw
realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty,
e) prowadzenia działalności edukacyjnej i doradczej związanej z funkcjonowaniem organizacji pozarządowych i innych podmiotów,
f) udzielania rekomendacji wnioskującym o to organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom w zakresie podejmowanej współpracy z miastem,
g) działalności Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
Ciechanowskiej Rady Seniorów innych rad społecznych o charakterze
doradczo-opiniotwórczym oraz wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym,
h) pomocy organizacjom w nawiązywaniu współpracy regionalnej,
ponadregionalnej i międzynarodowej z partnerami o podobnym profilu
działania.
Rozdział 6
Priorytetowe zadania publiczne
§ 10.
Do priorytetowych zadań publicznych Gminy Miejskiej Ciechanów w 2020 r.
należą:
1. Z zakresu pomocy społecznej
a) Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych.
b) Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych.

2. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia
a) Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym.
b) Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.
3. Z zakresu oświaty, edukacji i wychowania
a) Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
b) Realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich
o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
c) Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej
oraz popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii i nowoczesnych technik nauczania.
4. Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
a) Upowszechnianie sportu szkolnego: organizacja rywalizacji sportowej
w ramach „Igrzysk młodzieży szkolnej”,
b) Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i
młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych
c) Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych.
d) Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta.
e) Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego.
5. Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
a) Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych.
b) Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność
lokalną w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej
c) Promocja lokalnego dorobku artystycznego
d) Podejmowanie działań sprzyjających integracji i współpracy
międzynarodowej.
6. Z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju
przedsiębiorczości
a) Wspieranie rozwoju idei przedsiębiorczości.
7. Z zakresu rozwoju sektora pozarządowego
a) Organizowanie wydarzeń integrujących środowiska III sektora oraz
promocja wolontariatu.
8. Z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego
a) Podejmowanie działań na rzecz bezdomnych zwierząt.
b) Edukacja ekologiczna

Rozdział 7
Sposób realizacji programu
§ 11.
Podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu są:
1) Prezydent Miasta Ciechanów w zakresie:
a) Ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
Miasta oraz powoływania Komisji,
b) Wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na
podstawie rekomendacji Komisji.
2) Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym działaniom Miasta.
3) Wydział Kontaktów Społecznych prowadzący bezpośrednią współpracę
z organizacjami, która w szczególności polega na:
a) Przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań finansowanych ze środków Miasta
oraz zawieraniu umów;
b) Sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
c) Podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami statutowo prowadzącymi
działalność pożytku publicznego.
4) Urząd Miasta Ciechanów będzie zamieszczał informacje o działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne w wydawanych przez siebie
materiałach informacyjnych.
5) Podmioty współpracujące zobowiązane są do promowania Gminy
Miejskiej Ciechanów poprzez umieszczanie w materiałach reklamowych
dotyczących realizowanych zadań publicznych informacji o zaangażowaniu Gminy w realizację projektu.
Rozdział 8
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
§ 12.
1. Ogłaszając otwarty konkurs Prezydent Miasta Ciechanów powołuje
każdorazowo Komisje, celem opiniowania ofert złożonych w otwartych
konkursach.
2. Postępowanie konkursowe przeprowadzane jest w dwóch etapach:

a) I etap – pod względem formalnym sprawdzenia dokonuje Wydział
Kontaktów Społecznych,
b) II etap – pod względem merytorycznym oceny dokonuje Komisja
Opiniująca.
3. W celu opiniowania ofert na realizację zadań publicznych pod względem
merytorycznym Prezydent Miasta kierując się zasadą równego uczestnictwa
powołuje komisję konkursową, w skład której wchodzą:
a) trzej przedstawiciele organu wykonawczego – wskazani przez Prezydenta
Miasta;
b) trzej przedstawiciele organizacji pozarządowych, których oferty nie będą
przedmiotem oceny Komisji – wskazani przez Ciechanowską Radę
Działalności Pożytku Publicznego;
c) W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem
doradczym osoby posiadające specjalistyczną
wiedzę w dziedzinie
obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
4. Komisja konkursowa prowadzi postępowanie konkursowe w oparciu o
Regulamin zatwierdzony przez Prezydenta Miasta.
5. Komisja dokonuje oceny ofert przyznając im punkty według kryteriów
określonych każdorazowo w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
6. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert
stosuje się przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego.
7. Członkowie Komisji zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich
informacji związanych z przedmiotem pracy Komisji do czasu podjęcia przez
Prezydenta decyzji o przyznaniu dotacji.
Rozdział 9
Wysokość środków planowanych na realizację programu
§ 13
Na realizację programu współpracy w 2020 roku Prezydent Miasta Ciechanów
przeznaczy kwotę nie mniejszą niż 1 215 000 zł.
Rozdział 10
Sposób oceny realizacji programu
§ 14.
1. Oceniając sposób realizacji Programu należy uwzględnić następujące
mierniki efektywności realizacji programu w danym roku:

a) liczba i struktura ogłoszonych otwartych konkursów ofert;
b) liczba i struktura ofert, które wpłynęły od organizacji i innych podmiotów
w trybie konkursowym i pozakonkursowym;
c) liczba i struktura umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na
realizację zadań publicznych;
d) wysokość środków publicznych przeznaczonych z budżetu Miasta na
realizację zadań publicznych przez organizacje i inne podmioty;
e) stopień zgodności realizowanych przez organizacje i inne podmioty zadań
publicznych z priorytetami przyjętymi w Programie;
2. Bieżącym monitoringiem realizacji zadań Programu oraz oceną jego realizacji
zajmuje się Wydział Kontaktów Społecznych we współpracy z właściwymi
merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz Ciechanowską Radą
Działalności Pożytku Publicznego.
3. Prezydent Miasta Ciechanów, nie później niż do dnia 31maja 2021 roku,
przedłoży Radzie Miasta Ciechanów sprawozdanie realizacji Programu.
4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.3 zostanie umieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów.
Rozdział 11
Sposób tworzenia Programu i przebieg konsultacji
§ 15.
1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Wydział Kontaktów Społecznych.
2. Przygotowanie Programu objęło realizację działań zgodnie z uchwałą nr
461/XLIX/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji Programu Współpracy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
3. Po rozpatrzeniu opinii i uwag do Projektu złożonych przez Ciechanowską
Radę Działalności Pożytku Publicznego następuje przedłożenie projektu
uchwały w sprawie przyjęcia Programu.
4. Po uchwaleniu przez Radę Miasta Ciechanów Programu zostanie on
zamieszczony na stronie internetowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej.

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami
pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 us.3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
Zgodnie z uchwałą nr 461/XLIX/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2010 roku w
sprawie przyjęcia "Regulaminu konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami
pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 us.3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie":
Ogłoszeniem z dnia 2 września 2019 Prezydent Miasta Ciechanów zaprosił organizacje
pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych Programu Współpracy na 2020 rok.
Zgodnie z ww. uchwałą, ogłoszenie zamieszczone było na stronie internetowej Urzędu, w BIP
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu. W wyznaczonym terminie tj. od 9 do 30
września 2019 roku do tut. urzędu wpłynęły 2 wnioski:
- Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni - uwzględnienie w zadaniach priorytetowych na rok
2020 w zakresie oświaty, edukacji i wychowania zadań z zakresu edukacji historycznej,
kulturalnej i zajęć popularyzujących naukę oraz zajęć rozwijających w zakresie
wykorzystania nowoczesnych technologii i nowoczesnych technik nauczania oraz
zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na ten cel.
- SCKS Jurand - uwzględnienie możliwości wsparcia startów drużyny seniorów.
2. W projekcie programu uwzględniono wniosek Stowarzyszenia Pozytywnie Historyczni i
wśród zadań z zakresu oświaty, edukacji i wychowania znalazły się zadania z zakresu
wskazanego we wniosku. Wspieranie startów drużyny seniorów w 2020 roku będzie możliwe
w trybie budżetu obywatelskiego.
3. Projekt programu współpracy powstał w Wydziale Kontaktów Społecznych na podstawie
zgłoszonych propozycji, ubiegłorocznego Programu, dotychczasowych doświadczeń oraz
konsultacji wykonanych na spotkaniu Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w dniu 3.10.2019 roku. Do priorytetowych zadań zawartych w programie
dodano zadania wyłoniono procedurą Budżetu obywatelskiego. Na wniosek CRDPP wśród
priorytetowych zadań publicznych znalazły się zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Do
zadań z zakresu pomocy społecznej dodano zadania podejmowane na rzecz osób
wykluczonych w tym również osób z niepełnosprawnością. Wstępny projekt Programu został
umieszczony w BIP Urzędu Miasta w zakładce „organizacje pozarządowe" w celu dalszych
konsultacji.
4. Na spotkaniu z organizacjami pozarządowymi w dniu 21 października przedstawiono treść
projektu. Organizacje nie wniosły żadnych uwag. W wyznaczonym dodatkowym
siedmiodniowym terminie zgłaszania uwag nie wpłynęły żadne propozycje zmian.
5. Po techniczno - prawnej korekcie wykonanej w Wydziale Kontaktów Społecznych
dokument został poddany do zaopiniowania przez Ciechanowską Radę Pożytku Publicznego.
CRDPP na spotkaniu w dniu 7 listopada pozytywnie zaopiniowała program, podejmując
stosowną uchwałę. W tej formie program zostanie przedstawiony komisjom tematycznym
Rady Miasta Ciechanów oraz po akceptacji poddany głosowaniu na sesji Rady Miasta
Ciechanów, która odbędzie się 28.11.2019 roku.

