
SPRAWOZDANIE 

z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie na 2019 rok 

Program współpracy to dokument programowy określający zasady polityki realizowanej przez 

organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych 

programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest (zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) obowiązkiem 

każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). 

Ponadto, z ust. 3 ww. ustawy wynika obowiązek przedłożenia organowi stanowiącemu 

jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z realizacji programu współpracy za rok 

poprzedni, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku. 

W roku 2019, współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi została 

określona w programie przyjętym Uchwałą Nr 24/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 

listopada 2018 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 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 

rok.  

Projekt Programu Współpracy został wypracowany w procesach partycypacyjnych, w oparciu 

o wcześniejsze doświadczenia samorządu ze współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 

na podstawie zgłoszonych przez nie wniosków i uwag. Dokument był konsultowany z 

organizacjami pozarządowymi zgodnie z przyjętymi procedurami tj. 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”. Prezydent Miasta Ciechanów ogłoszeniem z dnia 28.08.2018 roku zaprosił 

organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych Programu Współpracy 

Gminy Miejskiej Ciechanów na 2019 rok. Organizacje zgłaszały uwagi i propozycje do 

programu oraz odbywały się spotkania konsultacyjne. Projekt programu był również 

analizowany przez komisje problemowe Rady Miasta, z uwzględnieniem wielkości środków 

finansowych zagwarantowanych w budżecie na 2019 rok. Sprawozdanie z przebiegu 

konsultacji publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów. 

Program Współpracy to dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące mechanizmów 

i narzędzi, za pomocą których Miasto Ciechanów umożliwia współtworzenie polityk 

publicznych. Program, w perspektywie rocznej szczegółowo określa cele, zasady, przedmiot, 

finansowe i pozafinansowe formy możliwej współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Określa też obszary zadań 

własnych gminy, które mogą być realizowane we współpracy z organizacjami wskazując te, 

które mają priorytetowe znaczenie dla społeczności lokalnej. Współpraca administracji 



publicznej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się na 

zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności  

i uczciwej konkurencji oraz transparentności. Służy temu realizacja przyjętych w programie 

procedur.  

Współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na płaszczyźnie finansowej odbywała się w 2019 roku poprzez wspieranie 

realizacji zadań publicznych przez uprawnione podmioty w trybie otwartego konkursu ofert. 

Oznacza to, że każdy z ubiegających się o przyznanie dotacji podmiotów zobowiązany był do 

określenia własnego, osobowego, rzeczowego lub finansowego wkładu własnego. W 

ogłoszeniach o konkursie nie określano poziomu zaangażowania finansowego ze strony 

podmiotu składającego ofertę. Przedmiotem zlecenia mogły być zadania własne gminy 

określone Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieszczące się w katalogu 

zadań publicznych określonych Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Prezydent Miasta Ciechanów ogłoszeniami z dnia 29.11.2018 oraz 27.02.2019 roku ogłosił 

otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2019 roku, wskazanych w Programie Współpracy 

jako zadania priorytetowe wskazując jednocześnie wysokość przeznaczonych środków. Za 

priorytetowe zadania publiczne Gminy Miejskiej Ciechanów w 2019 roku uznano:  

I. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia  

(przeznaczona kwota: 155 000 zł, 134 000 zł w 2018 roku) :  

 

1)  aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym,  

2)  podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, 

3)  organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.  

4) organizacja działań edukacyjno-integracyjnych dla dzieci autystycznych i ich 

rodzin oraz dzieci z zespołem Downa 

    II.           Z zakresu oświaty, edukacji i wychowania  

                   (przeznaczona kwota: 80 000 zł, 75 000 zł w 2018 roku): 

       1) organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, 

       2) realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze:     

          sportowo-rekreacyjnym  

  III.            Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

                  (przeznaczona kwota: 750 000 zł, 685 000 zł w 2018 roku):  

1) upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja  

rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk młodzieży szkolnej”,  

2) szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa 

dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych,  

3) podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych.  

4) organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta.  



   IV.          Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  

                  (przeznaczona kwota: 150 000 zł, 90 000 zł w 2018 roku)  

      1)  kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych   

                  2)  organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną 

       3)  promocja dorobku artystycznego poprzez prowadzenie form edukacji  

                       kulturalnej i ekspresji artystycznej 

        4)  podejmowanie działań sprzyjających integracji europejskiej. 

    V.          Z zakresu rozwoju sektora pozarządowego : 

                  (przeznaczona kwota: 32 000 zł, 22 000 zł w 2018 roku) 

     1)  wspieranie rozwoju idei przedsiębiorczości  

     2)  organizowanie wydarzeń integrujących środowiska III sektora oraz promocja  

         wolontariatu.  

     3)  opieka nad zwierzętami 

    VI.        Z zakresu pomocy społecznej 

                 (przeznaczona kwota: 45 000 zł, 40 000 zł w 2018 r.)  

1) organizowanie pomocy środowiskom osób najuboższych.  

Na realizację większości wyżej wymienionych zadań publicznych w 2019 roku przeznaczono 

ogółem 1 212 000 zł. Dla porównania w 2018 roku była to kwota 1 046 000 zł.   

Otwarte konkursy ofert zostały ogłoszone na zasadach i w trybie określonym w programie 

współpracy oraz Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. Informacje o konkursach ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej, na 

stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów. 

Ogłoszenie zawierało szczegółowe informacje o warunkach i trybie przeprowadzenia 

konkursu, wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zleconych zadań 

publicznych, kryteriach oceny merytorycznej wraz określeniem wartości punktowych, miejscu 

i terminie składania ofert. 

W postępowaniach konkursowych oraz w trybie pozakonkursowym zlecono realizację 72 

zadań stowarzyszeniom, na ogólną kwotę 1 193 445 zł .  

Nazwa zadania Nazwa stowarzyszenia Wysokość 

dotacji 

Ochrona i promocja zdrowia - 157 000 zł 

1. „Uniwersytet Trzeciego Wieku” Stowarzyszenie Uniwersytet 

Trzeciego Wieku 

26 000 zł 



2. „Darmowe treningi marszobiegowe i 

ogólnorozwojowe dla mieszkańców 

Ciechanowa”. 

Stowarzyszenie Mazovia 

Proactiv 

5 000 zł 

3. „Program aktywności ruchowej - rozwój 

poprzez ruch” 

Ciechanowski Klub Karate 

Kyokushin 

4 000 zł 

4. „Nasz Drugi Dom –TPD”. Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 

25 000 zł 

5.  „Wyjazd integracyjny dla osób 

niepełnosprawnych”.  

Towarzystwo Walki z 

Kalectwem 

10 000 zł 

6.  „Promocja zdrowia i bezpieczeństwa wśród 

młodzieży czerwonokrzyskiej”.  

Polski Czerwony Krzyż 7 000 zł 

7.  „JUMPit fitness na trampolinach i nie 

tylko”.  

Stowarzyszenie Mazovia 

Proactiv 

9 000 zł 

8. „Pierwszy Ciechanowski Kurs Tabaty”.  

 

Stowarzyszenie KRAVER 4 000 zł 

9. Promocja i profilaktyka zdrowia poprzez 

edukację kulinarną” 

Fundacja Bank Żywności 5 000 zł 

10.  „Promocja zdrowego i aktywnego starzenia 

się”.  

Ciechanowski Ludowy Klub 

Sportowy MAZOVIA 

5 000 zł 

11.  „Zaświeć się na niebiesko- obchody 

Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w 

Ciechanowie połączone z konferencją.” 

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

Stowarzyszenie Autentyczni 30 000 zł 

12.  „ II ciechanowski zlot rodzin z zespołem 

Downa i Gala Niepełnosprawności”. 

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

Stowarzyszenie Tęczowy 

Świat 

20 000 zł 

13.  „Aktywny senior”. To kwota przyznana na 

realizację zadania publicznego w trybie 

pozakonkursowym. 

Ciechanowski Klub Karate 

Kyokushin 

7 000 zł 

oświata, edukacja i wychowanie - 39 000 zł 

14. „Organizacja zajęć edukacyjnych o 

charakterze rekreacyjno - sportowym” 

Uczniowski Klub Sportowy 

NIKE 

8 000 zł 



15. „Organizacja zajęć edukacyjnych o 

charakterze sportowym z zakresu piłki 

nożnej i taekwondo ”           

Szkolny Klub Sportowy 

TRÓJKA 

15 000 zł 

16. Realizacja programu rekreacyjno 

sportowego „Sprawny maluch”    

Uczniowski Klub Sportowy 

SPRING  

3 000 zł 

17. Organizacja zajęć edukacyjnych o 

charakterze rekreacyjno sportowym, 

ogólnorozwjowym” 

Uczniowski Klub Sportowy 

OLIMPIKUS 

4 000 zł 

18. Organizacja zajęć edukacyjnych o 

charakterze rekreacyjno - sportowym, 

Ciechanowski Klub 

Modelarski 

4 000 zł 

19. Realizacja programu rekreacyjno 

sportowego z piłki nożnej. Zadanie 

publiczne realizowane w trybie 

pozakonkursowym. 

Miejski Klub Sportowy 5 000 zł 

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – 37 000 zł 

20. „Lato w mieście z TPD”  Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Zarząd Oddziału 

Miejsko-Powiatowego w 

Ciechanowie 

7 000 zł  

 

21.  „Lato w miejscu zamieszkania – 

półkolonie PCK”  

 

Polski Czerwony Krzyż 

Oddział Rejonowy w 

Ciechanowie 

7 000 zł 

22. „Półkolonie terapeutyczne”  Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dzieci z Różnymi 

Potrzebami Oświatowo - 

Wychowawczymi 

„Tęczowa Kraina” 

3 000 zł  

 

23. „Wakacyjna przygoda”  Ciechanowski Ludowy Klub 

Sportowy MAZOVIA 

8 000 zł  

 

24.  „Wakacje na sportowo”  Międzyszkolny Pływacki 

Klub Sportowy ORKA 

2 000 zł  

 

25. „Wakacyjne treningi ogólnorozwojowe” Stowarzyszenie Mazovia 

ProActiv 

2 000 zł 

26. „Obóz sportowo-rekreacyjny”  

 

Ludowy Klub Sportowy 

MATSOGI 

3 000 zł 



27.  „Zajęcia rekreacyjno-sportowe z 

elementami piłki plażowej”  

Klub Sportowy ZAMEK 3 000 zł 

28. „Piłkarskie wakacje z APN OLIMP” Akademia Piłki Nożnej 2 000 zł        

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 749 945 zł 

29. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– Taekwondo ITF 

Ludowy Klub Sportowy 

MATSOGI 

49 000 zł 

30. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– Taekwondo olimpijskie 

Miejskie Ognisko TKKF 

PROMYK  

49 000 zł 

31. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– Karate 

Ciechanowski Klub Karate 

KYOKUSHIN  

15 000 zł 

32. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– piłka siatkowa 

Klub Sportowy ZAMEK  21 000 zł 

33. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– podnoszenie ciężarów i rugby 

Klub Sportowy Ciechan i 

Szymon Kołecki  

10 000 zł 

34. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– piłka nożna 

Miejski Klub Sportowy 

Ciechanów  

125 000 zł  

 

35. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– piłka nożna 

Akademia Piłki Nożnej 

OLIMP  

16 000 zł 

36. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– piłka ręczna 

Uczniowski Klub Sportowy 

NIKE  

65 000 zł 

37. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– piłka ręczna 

Ciechanowski Klub 

Sportowy Jurand  

39 000 zł 

38. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– kolarstwo 

Kolarski Klub Sportowy 

Ciechanów  

48 500 zł 

39. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– pływanie 

Międzyszkolny Pływacki 

Klub Sportowy ORKA  

36 000 zł 

40. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– pływanie 

Klub Pływacki Ciechanów  24 000 zł 

41. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– kolarstwo 

Ciechanowski Klub 

Sportowy Jurand  

8 000 zł 

42. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– lekkoatletyka 

Stowarzyszenie Mazovia 

Proactiv  

32 000 zł 



43. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– podnoszenie ciężarów 

Ciechanowski Ludowy Klub 

Sportowy MAZOVIA  

91 000 zł 

44. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– boks 

Ciechanowski Klub 

Bokserski  

8 000 zł 

45. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– szachy 

Miejskie Ognisko TKKF 

PROMYK  

4 000 zł 

46. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– piłka nożna 

APC Ciechanów  7 000 zł  

 

47. Upowszechnianie sportu szkolnego. 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

Ciechanowski Szkolny 

Związek Sportowy „Ziemia 

Ciechanowska”  

42 000 zł 

48. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa 

sportów wodnych 

Ciechanowskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe  

28 000 zł 

49. Rajd rowerowy Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 

2 445 zł 

50. Bezpieczna Ciechanowianka – kurs 

samoobrony. Zadanie zrealizowane w 

ramach budżetu obywatelskiego. 

Ludowy Klub Sportowy 

MATSOGI.  

30 000 zł    

Kultura,  sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - 139 500 zł 

51. „Wydanie albumu autorstwa Zofii 

Humięckiej Waldemar Wołk –Karaczewski 

nasz Denseur Noble.  

1.Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Ciechanowskiej  

5 000 zł 

52. „Koncert Chóru Victoria z okazji Święta 

Niepodległości” 

Stowarzyszenie Muzyczne 

Chór VICTORIA. 

3 000 zł 

53.  „XXIV Ciechanowska Jesień Poezji wraz z 

XXXI Ogólnopolskim Konkursem 

Poetyckim O Laur Opina”. 

Związek Literatów na 

Mazowszu 

4 000 zł 

54.  „Rówieśnik Niepodległej. Gawęda o 

ciechanowskim harcerstwie”.  

Mazowiecka Chorągiew 

ZHP. Hufiec ZHP 

Ciechanów 

4 000 zł 

55. „Czwartkowe wieczory z poezją”.  

 

Oddział Ciechanowski 

Stowarzyszenia Autorów 

Polskich 

6 000 zł 



56. „I Ciechanowskie Święto Kobiet”. Stowarzyszenie Mazovia 

Proactiv 

7 000 zł 

57.  „Fantastyczna Azja”.  Stowarzyszenie Psychoart 5 500 zł 

58. „Psycho Art FEST”. Stowarzyszenie Psychoart 15 000 zł 

59. „Czwarte Ciechanowskie Dyktando o Pióro 

Profesora Jerzego Bralczyka”.  

SKT nr 76 Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego 

6 000 zł 

60. „Realizacja artystycznych przedsięwzięć 

Teatru Exodus”. 

Instytut Witkacego 13 000 zł 

61. „Realizacja programu muzycznego dla 

mieszkańców Ciechanowa”.  

Stowarzyszenie Sine 

Nomine 

22 000 zł 

62.  „Obchody Roku Moniuszkowskiego z 

okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora”.  

Stowarzyszenie pro Musica 

Scholarium 

8 000 zł 

63.  „V ciechanowski plener malarski 

Malowniczy sierpień”.        

Oddział Ciechanowski 

Stowarzyszenia Autorów 

Polskich 

10 000 zł 

64. Dziecięca Akademia Naukowych Inspiracji 

– semestr I. Zadanie publiczne realizowane 

w trybie pozakonkursowym. 

Stowarzyszenie Pozytywnie 

Historyczni 

10 000 zł 

65. Dziecięca Akademia Naukowych Inspiracji 

– semestr II. Zadanie publiczne realizowane 

w trybie pozakonkursowym. 

Stowarzyszenie Pozytywnie 

Historyczni  

10 000 zł 

66. III Ciechanowskie Wieczory Organowe. 

Zadanie publiczne realizowane w trybie 

pozakonkursowym. 

Stowarzyszenie Promień 

Sztuki 

10 000 zł 

pomoc społeczna - 39 000 zł 

67. Fundacja Bank Żywności „Wsparcie 

żywnościowe dla najuboższych 

mieszkańców Ciechanowa”. 

 39 000 zł 

Rozwój sektora pozarządowego – 32 000 zł 

68.  „Spotkania networkingowe - Wspólnie 

łatwiej z MIGiem” . 

Mazowiecka Izba 

Gospodarcza 

7 000 zł 

69.  „Gala wolontariatu i wsparcie NGO w 

prowadzeniu działalności wolontariackiej.” 

Stowarzyszenie 

Ciechanowski Wolontariat 

12 000 zł 



70.  „Dziecko i jego najlepszy przyjaciel pies”. Stowarzyszenie 

Wolontariuszy Schroniska 

w Pawłowie 

3 000 zł 

71. „Wspieramy ciechanowskie koty miejskie”  Stowarzyszenie Pies i 

Spółka 

5 000 zł 

72. „Nasze Staruszkowo”. Stowarzyszenie 

Wolontariuszy Schroniska 

w Pawłowie 

5 000 zł 

 

W myśl obowiązujących przepisów prawa, gmina nie może finansować działalności 

poszczególnych organizacji pozarządowych, wyznacza natomiast obszary życia publicznego 

oraz określa zadania, których realizacja we współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie 

bardziej skuteczna, efektywna i większym stopniu odpowiada  potrzebom społeczności 

lokalnej. Zadania publiczne zlecane są podmiotom biorącym udział w otwartym konkursie ofert 

oraz w trybie pozakonkursowym na podstawie umów określających szczegółowe zasady 

realizacji zadań oraz sposób wykorzystania i rozliczenia przyznanych dotacji. Realizacja 

zleconych zadań poddawana jest bieżącej, okresowej i końcowej kontroli merytorycznej i 

finansowej. Powyższe działania pozwalają na sformułowanie wniosków, że przekazane dotacje 

zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem a dokumentacja finansowo – księgowa 

zadań prowadzona była w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji 

finansowych dotyczących realizacji zadań określonych w umowach.  

W ramach finansowej współpracy samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, poza otwartym konkursem ofert i trybem pozakonkursowym,  gmina angażuje 

środki budżetu miasta w organizację ważnych wydarzeń kulturalnych, społecznych i 

sportowych w ramach ich współorganizowania.  

Na współorganizację wydarzeń kulturalnych w 2019 roku realizowanych przez podmioty 

realizujące zadania pożytku publicznego, wydatkowano kwotę ok. 170 000 zł., najważniejsze 

spośród nich, to : 

Koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej        

XI Ciechanowskie Spotkania Motocyklowe     

Juvenalia – Koncert Kamila Bednarka     

Ciechanowskie Konfrontacje Taneczne         

Spotkania z kulturą        

Motoserce                    

Explozja exD                       

Biesiada Kasztelańska         

Festiwal Muzyki Sakralnej           

Dzień Rzeki Łydyni            



Tytułem współorganizacji imprez sportowych w 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 

ponad 300 000 zł ( w tym ze środków przeznaczonych na promocję miasta). Były to turnieje i 

zawody w wielu dyscyplinach sportowych oraz imprezy o charakterze rekreacyjnym 

organizowane z inicjatywy organizacji pozarządowych.  

Gmina Miejska Ciechanów współpracowała z wieloma podmiotami także w zakresie 

podejmowania przedsięwzięć o charakterze społecznym m.in. z Zarządem Rejonowym 

Polskiego Czerwonego Krzyża, Wolontariat Pamięci, Stowarzyszenie Sprawni Razem i In.  

Pozafinansowa współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami realizującymi zadania 

publiczne polegała m.in. na: 

1) wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności,  

2) wspólnym podejmowaniu przedsięwzięć ze sfery publicznej, stanowiących zadania własne 

gminy.  

W 2019 roku z inicjatywy ciechanowskich organizacji pozarządowych we współpracy z tut. 

Urzędem zorganizowano szczególnie ważne dla promocji działań organizacji pozarządowych 

wydarzenie p.n. „Festiwal Wolontariatu”. Przykładem współpracy samorządu miasta z 

organizacjami pozarządowymi są ponadto m.in.: -organizowanie świąt państwowych, rocznic 

i jubileuszy we współpracy z organizacjami kombatanckimi oraz Komendą Hufca Związku 

Harcerstwa Polskiego, - realizowanie projektów kulturalnych, - imprezy rekreacyjne, -

imprezy sportowe we współpracy z klubami i stowarzyszeniami działającymi na terenie 

miasta. 

Pozafinansowa współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi polegała na:  

1) bieżącym udzielaniu porad oraz instruktaż w sprawach związanych z prowadzeniem 

działalności statutowej organizacji, 

2) umożliwianiu prezentacji dorobku i osiągnięć organizacji pozarządowych podczas 

ważnych wydarzeń kulturalnych i społecznych, 

3) udzielaniu pomocy w opracowywaniu dokumentów oraz sporządzaniu wniosków o 

dofinansowanie realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych,  

4) bieżącej pomocy technicznej (druk zaproszeń, plakatów, udostępnianie internetu itp.)  

5) tworzeniu doraźnych zespołów doradczych i opiniotwórczych ,  

6) Prezydent Miasta objął honorowym patronatem ponad 30 wydarzeń o charakterze 

kulturalnym, sportowym i społecznym podejmowanych przez podmioty realizujące zadania 

publiczne na ich pisemny wniosek,  

7) promowano działania podejmowane przez organizacje pozarządowe poprzez 

zamieszczanie informacji o ich działalności w wydawanych materiałach informacyjnych ; 

Gazeta Samorządu Miasta, strony internetowe, udostępnianie czasu na antenie KRC,  

8) nieodpłatne użyczano pomieszczeń dla pięciu organizacji pozarządowych w obiekcie 

administrowanym przez MOSiR i COEK STUDIO.  

9) przekazywaniu informacji o zmianach w obowiązujących uregulowań prawnych 

dotyczących funkcjonowania ngo podczas spotkań z organizacjami,  



10) udzielaniu rekomendacji podmiotom ubiegającym się o zewnętrzne dofinansowanie 

działań. 

Mamy świadomość, że przedstawione wyżej formy współpracy pozafinansowej organów 

administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi nie wyczerpują możliwości 

współdziałania w różnych obszarach życia publicznego. Wg oceny samych organizacji w 

dalszym ciągu zbyt mały jest ich udział w forach mających wpływ na stanowienie prawa 

miejscowego w kontekście prowadzonej przez nie działalności statutowej. Sygnalizuje się też 

potrzebę tworzenia doraźnych i stałych zespołów doradczo-opiniujących z poszczególnych 

dziedzin życia publicznego.  

Program jest istotnym elementem lokalnej polityki społecznej i finansowej miasta. Organizacje 

pozarządowe, skupiające aktywnych obywateli i podejmujące działania na rzecz społeczności 

lokalnych są ważnym ogniwem lokalnej wspólnoty samorządowej. Poprzez realizowanie 

własnych inicjatyw, wspieranie i konsultowanie działań podejmowanych przez samorząd, 

współtworzą politykę publiczną. Trzeci sektor jest ważnym partnerem Miasta w realizacji jego 

zadań statutowych. 

 

 

 

Opracowała: Olga Zmudczyńska-Pabich 

 

                                                                 Zatwierdził:                  Krzysztof Kosiński 

Prezydent Miasta Ciechanów 


