
 

Uchwała Nr 290/XXVIII/2020 

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia   26 listopada 2020  roku 

 

 

w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów na 2021 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 2020 r, poz.1057.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust.2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)  Rada 

Miasta Ciechanów uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się program współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów na 2021 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 1 września  2020 

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 Ciechanów 

/-/ Krzysztof Kosiński 

 


