
Sprawozdanie z przebiegu konsultacji  

Programu Współpracy z Organizacjami pozarządowymi i pomiotami,  

o których mowa w art.3 ust.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 

pomiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie”: 

I. W dniach od 04 do 21 września 2018 roku odbyły się konsultacje Programu Współpracy z 

Organizacjami Pozarządowymi na 2019 rok. Zgodnie z ww. Uchwałą, ogłoszenie z dnia 28.08.2018 

r. zamieszczone było na stronie internetowej Urzędu Miasta w BIP oraz na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie tut. Urzędu.  

II. W wyznaczonym terminie do tut. Urzędu  wpłynęły następujące propozycje: 

1. „Opieka nad bezdomnymi zwierzętami” – zadanie zgłoszone przez wolontariuszy ze 

schroniska dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie. 

2. „uwzględnienie udziału niepełnosprawnych dzieci w zadaniach priorytetowych Programu 

Współpracy oraz wsparcie finansowe i pozafinansowe (patronaty, szkolenia, spotkania) sektora 

pozarządowego – propozycja zgłoszona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych 

Tęczowy Świat. 

3. „Promocja miasta podczas wyjazdów międzynarodowych sportowców” – propozycja 

zgłoszona przez CLKS MAZOVIA. 

Projekt programu uwzględnia propozycję zgłoszoną przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 

Niepełnosprawnych Tęczowy Świat. Pozostałe propozycje i uwagi zostały ujęte w zadaniach 

priorytetowych projektu  Programu na 2019 rok. 

III. Projekt Programu Współpracy powstał w Wydziale Kontaktów Społecznych na podstawie 

zgłoszonych propozycji, ubiegłorocznego Programu oraz dotychczasowych doświadczeń. Do 

priorytetowych zadań zawartych w Programie współpracy dodano zadania wyłonione procedurą 

Budżetu Obywatelskiego. 

IV. W dniu 04.10.2018 odbyło się spotkanie Samorządu Miasta z organizacjami 

pozarządowymi, którego celem były m.in. praca nad projektem Programu Współpracy na 2019 rok. 

Organizacje nie wniosły żadnych uwag do projektu programu. W wyznaczonym na spotkaniu 

dodatkowym terminie do 12.10.2018 roku nie wpłynęły żadne propozycje. 

Program Współpracy Samorządu Miasta Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego zostanie przedstawiony komisjom tematycznym Rady Miasta Ciechanów oraz 

po akceptacji poddany głosowaniu na sesji Rady Miasta która odbędzie się w dniu 22.11.2018 roku. 

 


