
Sprawozdanie 
z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów na 

2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 

których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 

r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

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, organizacje pozarządowe współtworzą 

politykę publiczną. 

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 2021, współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami 

pozarządowymi została określona w programie przyjętym Uchwałą 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 o których mowa w art. 3 ust. 3 

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

wolontariacie.  

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 24.08.2020 roku zaprosił organizacje pozarządowe 

do udziału w konsultacjach społecznych Programu Współpracy Gminy Miejskiej 

Ciechanów na 2021 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 1 do 30 września 2020 roku do tut. urzędu wpłynął 

wniosek Stowarzyszenia Pies i Spółka dot. zlecania w trybie konkursowych zadań z 

zakresu opieki nad zwierzętami tj.: kastracja zwierząt właścicielskich i wolnożyjących 

oraz zakup karmy dla kotów miejskich. Propozycja stowarzyszenia została ujęta w 

projekcie programu współpracy na 2021 rok. Projekt programu współpracy powstał w 

Wydziale Kontaktów Społecznych na podstawie zgłoszonych propozycji, 

ubiegłorocznego programu, dotychczasowych doświadczeń oraz konsultacji na 

spotkaniu Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w dniu 24.09.2020 

roku. Głównym celem spotkania była analiza formy programu i priorytetów w nim 

zawartych w odniesieniu do panującej sytuacji epidemicznej w kraju. W spotkaniu 

uczestniczyli w roli ekspertów i doradców przedstawiciele Mazowieckiego Ośrodka 

Wspierania Ekonomii Społecznej. Osiągnięto porozumienie, że wśród priorytetów 

programu powinny znaleźć się działania skierowane do seniorów. Wniosek 

uwzględniono. 

IV. W dniu 12.10.2020 roku odbyło się spotkanie Samorządu Miasta z organizacjami 

pozarządowymi oraz przedstawicielami MOWES, którego celem była analiza 

priorytetów zawartych w projekcie Programu Współpracy na 2021 rok. Z uwagi na 

panującą sytuację epidemiologiczną organizacje pozarządowe potwierdzały imienną 

obecność, zostały podzielone na grupy tematyczne. Dzięki temu spotkania odbywały 

się w mniejszych grupach. Organizacje zgłosiły uwagę dot.  zmiany proporcji  

finansowania z naciskiem na wsparcie działań z zakresu wolontariatu i pomocy 

społecznej  

V. Projekt Programu Współpracy powstał w Wydziale Kontaktów Społecznych na 
podstawie zgłoszonych propozycji, ubiegłorocznego Programu oraz 
dotychczasowych doświadczeń. W dniu 30.10.2020 roku projekt został przesłany 
drogą mailową do wszystkich współpracujących z tut. samorządem organizacji 
pozarządowych. Organizacje ponownie otrzymały możliwość wnoszenia uwag i 
spostrzeżeń do 5 października 2020 roku. Nie wniesiono żadnych uwag. 
 
VI. W dniu 6 października członkowie Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku 
Publicznego otrzymali drogą mailową ww. dokument z prośbą o zaopiniowanie do 
9.10.2020 roku. Po uzyskaniu pozytywnej opinii CRDPP 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 Ciechanów. 
Projekt programu był również analizowany przez komisje problemowe Rady Miasta. 

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji publikowane jest corocznie 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 2021 roku poprzez 

wspieranie realizacji zadań publicznych przez uprawnione podmioty głównie 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 30.11.2020 roku, 21.01.2021 oraz 

06.05.2021 ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 

roku  określonych w Programie Współpracy jako zadania priorytetowe wskazując 

jednocześnie wysokość przeznaczonych środków. Za priorytetowe zadania publiczne 

Gminy Miejskiej Ciechanów w 2021 roku uznano:  

I. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia  

(przeznaczona kwota: 65 000 zł, 65 000 zł w 2020 roku) :  

1) 1) aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym,  

2) 2) organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.  

II.  Z zakresu oświaty, edukacji i wychowania  

(przeznaczona kwota: 95 000 zł, 58 000 zł w 2020 roku): 

1. realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o 

charakterze: sportowo-rekreacyjnym  

2. Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej 

oraz popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii i nowoczesnych technik nauczania 

3. Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży  

III. Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

przeznaczona kwota: 720 000 zł, 720 000 zł w 2020 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: 100 000 zł, 150 000 zł w 2020 roku)  

      1)  kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych   

                  2)  organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność 

lokalną  

                       w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej 

       3)  promocja dorobku artystycznego  

       4)  podejmowanie działań sprzyjających integracji społeczności lokalnych  

                       i współpracy międzynarodowej. 

V. Z zakresu rozwoju sektora pozarządowego : 

                  (przeznaczona kwota: 14 000 zł, 14 000 zł w 2020 roku) 

     1)  organizowanie wydarzeń integrujących środowiska III sektora oraz 

promocja  

         wolontariatu. 

VI. Z zakresu pomocy społecznej 

                 (przeznaczona kwota: 67 000 zł, 67 000 zł w 2020 r.)  

1) organizowanie pomocy środowiskom osób najuboższych.  

2) podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych 

VII. Z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. 

                (przeznaczona kwota: 6 000 zł, 6 000 zł w 2020 r.) 

1) wspieranie rozwoju idei przedsiębiorczości 

VIII.   W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 

                 (przeznaczona kwota: 44 000 zł, 20 000 zł w 2020 r.) 

1) opieka nad zwierzętami. 

2) organizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej 

Na realizację większości wyżej wymienionych zadań publicznych w 2021 roku 

przeznaczono ogółem 1 111 000 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 z określeniem wartości punktowych, miejscu i 

terminie składania ofert. 

W postępowaniach konkursowych oraz w trybie pozakonkursowym zlecono realizację 

69 zadań organizacjom pozarządowym na ogólną kwotę  1 094 500 zł .  

Nazwa zadania Nazwa stowarzyszenia Wysokoś

ć dotacji 

Ochrona i promocja zdrowia -  63 000 zł 

1. „Sieć seniorów PCK- Liderów 

społeczności Osób Starszych w 

Ciechanowie” 

Polski Czerwony Krzyż 3 000 zł 

2. „Program aktywności ruchowej - rozwój 

poprzez ruch” 

Ciechanowski Klub 

Karate Kyokushin 

12 000 zł 

3. „Aktywny EKO Senior” Stowarzyszenie 

Artystyczno-Kulturalne 

STUDIO 

15 000 zł 

4.  „Wiewiórka PCK – dba o zdrowie 

przedszkolaka”.  

Polski Czerwony Krzyż 7 000 zł 

5. „Darmowe treningi fitness z 

wykorzystaniem platform wibrujących 

dla mieszkańców Ciechanowa”. 

Stowarzyszenie Mazovia 

Proactiv 

5 000 zł 

6. „Wsparcie psychologiczne – warsztaty 

dla młodzieży i dorosłych” 

Stowarzyszenie 

Pozytywnie historyczni 

5 000 zł 

7. „Bezpieczny rodzic i dziecko” Ciechanowskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe 

7 000 zł 

8. „Zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku” Stowarzyszenie 

uniwersytet III Wieku 

9 000 zł 

Mały grant 

oświata, edukacja i wychowanie - 50 000 zł 

9. „Ruch to zdrowie” Uczniowski Klub 

Sportowy NIKE 

8 000 zł 



10. „Self Defence Junior – Tournament 

Krav Maga” 

Stowarzyszenie Kraver 4 000 zł 

11 „Bezpłatna nauka z piłkarskiego 

podwórka z MKS Ciechanów” 

Miejski Klub Sportowy 

Ciechanów 

5 000 zł 

12. „Dziecięca Akademia naukowych 

inspiracji On-line” 

Stowarzyszenie 

Pozytywnie Historyczni 

15 000 zł 

13. „Szachy dla dzieci i młodzieży” TKKF Promyk 4 000 zł 

Mały grant 

14. „Szachy dla dzieci i młodzieży” TKKF Promyk 4 000 zł 

Mały grant 

15. „Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla 

uczniów szkół miejskich” 

Ciechanowski Klub 

Sportów Walki 

Szwejkowski i Reduch 

10 000 zł 

5) Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – 40 000 zł 

16. „Letnia szkoła Karate Dąbki 2021  Ciechanowski Klub 

Karate Kyokushin 

6 000 zł   

17. „Obóz sportowo-rekreacyjny Zakopane” TKKF Promyk 12 000 zł 

18. „Akademia Taekwon-do na Mazurach” LKS Matsogi 7 000 zł 

19. „Półkolonie z piłką nożną” MKS Ciechanów 2 500 zł 

20. „Półkolonie z piłką nożną” APN Olimp 2 500 zł 

21. „Półkolonie z piłką nożna” APC Ciechanów 2 500 zł 

22. „Półkolonie dla podopiecznych PCK” Polski Czerwony Krzyż 7 500 zł 

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu –  720 000 zł 

23. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – Taekwondo ITF 

Ludowy Klub Sportowy 

MATSOGI 

50 000 zł 

24. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – Taekwondo olimpijskie 

Miejskie Ognisko TKKF 

PROMYK  

50 000 zł 

25. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – Karate 

Ciechanowski Klub 

Karate KYOKUSHIN  

16 000 zł 

26. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – piłka nożna, taekwondo 

Szkolny Klub Sportowy 

Trójka 

10 000 zł 



27. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – podnoszenie ciężarów i 

rugby 

Klub Sportowy Ciechan i 

Szymon Kołecki  

11 000 zł 

28. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – Taekwondo ITF 

Ciechanowski Klub 

Sportów Walki 

Szwejkowski& Reduch 

6 000 zł 

29. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – piłka nożna 

Miejski Klub Sportowy 

Ciechanów  

105 000 zł   

30. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – piłka nożna 

Akademia Piłki Nożnej 

OLIMP  

18 000 zł 

31. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – piłka ręczna 

Ciechanowski Klub 

Sportowy Jurand  

108 000 zł 

32. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – kolarstwo 

Kolarski Klub Sportowy 

Ciechanów  

48 000 zł 

33. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – pływanie 

Międzyszkolny Pływacki 

Klub Sportowy ORKA  

36 000 zł 

34. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – pływanie 

Klub Pływacki Ciechanów  27 000 zł 

35. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – kolarstwo 

Ciechanowski Klub 

Sportowy Jurand  

8 000 zł 

36. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – lekkoatletyka 

Stowarzyszenie Mazovia 

Proactiv  

40 000 zł 

37. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – podnoszenie ciężarów 

Ciechanowski Ludowy 

Klub Sportowy MAZOVIA  

91 000 zł 

38. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – boks 

Ciechanowski Klub 

Bokserski  

10 000 zł 

39. Szkolenie zawodników i udział w 

zawodach – piłka nożna 

APC Ciechanów  10 000 zł   

40. Upowszechnianie sportu szkolnego. 

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 

Ciechanowski Szkolny 

Związek Sportowy 

„Ziemia Ciechanowska”  

42 000 zł 

41. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa 

sportów wodnych 

Ciechanowskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe  

28 000 zł 



42. Rajd rowerowy Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 

2 500 zł 

43. Krav Maga dla mieszkańców 

Ciechanowa 

Stowarzyszenie Kraver 1 000 zł 

44. Organizacja wydarzeń aktywizujących 

społeczność miasta 

Klub Sportowy Cross 

Trening Mazovia 

Ciechanów 

2 500 zł 

Kultura,  sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - 99 500 zł 

45. „XXIII Ciechanowskie zeszyty literackie”  Związek Literatów na 

Mazowszu  

3 000 zł 

46. „Warsztaty rysunkowe dla dzieci i 

młodzieży – Wena na komiks” 

Stowarzyszenie 

Mistrzowie sztuki 

5 000 zł 

47.  „C.K. Norwid – przyjaciel Chopina” Stowarzyszenie Pro 

Musica Scholarium 

10 000 zł 

48. „Wydanie komiksu Cie-CHAN” Stowarzyszenie 

Mistrzowie sztuki 

7 000 zł 

49. „Wydanie albumu o historii 

ciechanowskiego harcerstwa”.   

ZHP Hufiec Ciechanów 5 000 zł 

50. „Kulturalni wspólnie z PCK – warsztaty 

dla dzieci i seniorów” 

Polski Czerwony Krzyż 3 000 zł 

51.  „V ciechanowskie wieczory organowe”.  Stowarzyszenie Promień 

Sztuki 

9 000 zł 

52. „VI Ciechanowskie Dyktando o Pióro 

prof. Bralczyka”. 

SKT nr 76 STO 6 500 zł 

53. „XXVI Ciechanowska Jesień Poezji”.  Związek Literatów na 

Mazowszu 

4 000 zł 

54. „Integracja muzyczna mieszkańców 

Ciechanowa”. 

Stowarzyszenie 

Artystyczno-Kulturalne 

STUDIO 

20 000 zł 

55. „Letnie koncertowanie pod chmurką z 

orkiestrą dętą OSP” 

Ochotnicza Straż 

Pożarna 

4 000 zł 

56. „Obchody Światowego Dnia Poezji”.  Związek Literatów na 

Mazowszu 

3 000 zł 

57. „koncert Lecha Janerki w Zgrzycie” Stowarzyszenie 

Omegaflex 

10 000 zł 



Mały grant 

58. „Ciechanowski Piknik Naukowy” Stowarzyszenie 

Pozytywnie Historyczni 

10 000 zł 

Mały grant 

Pomoc społeczna - 67 000 zł 

59.  „Wsparcie żywnościowe dla 

najuboższych mieszkańców 

Ciechanowa”. 

Fundacja Bank Żywności 37 000 zł 

60. „Czerwonokrzyskie wsparcie dla 

najuboższych” 

Polski Czerwony Krzyż 5 000 zł 

61. „Nasz drugi dom” Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci  

25 000 zł 

Rozwój sektora pozarządowego – 14 000 zł 

62.  „X Gala wolontariatu i wsparcie NGO w 

prowadzeniu działalności 

wolontariackiej.” 

Stowarzyszenie 

Ciechanowski 

Wolontariat 

14 000 zł 

Opieka nad zwierzętami – 34 000 zł 

63.  „Nowa buda-ciepły kąt”. Stowarzyszenie 

Wolontariuszy 

Schroniska w Pawłowie 

7 000 zł 

64. „Kastrujemy bezdomność”  Stowarzyszenie Pies i 

Spółka 

20 000 zł 

65. „Pomagamy ciechanowskim kotom” Stowarzyszenie Pies i 

Spółka 

7 000 zł 

Organizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej – 10 000 zł 

66. „Przyroda na warsztat”. Fundacja Łydynia 8 000 zł 

67. „Ciechanów nie marnuje!” Fundacja Bank Żywności 2 000 zł 

Wspieranie rozwoju idei przedsiębiorczości – 6 000 zł 

68. „MIGamy na rzecz przedsiębiorczości 

od 30 lat.” 

Mazowiecka Izba 

Gospodarcza 

4 000 zł 

69. „Szkolimy przedsiębiorczość” Stowarzyszenie 

Pozytywnie Historyczni 

2 000 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. Powyższe 

działania pozwalają na sformułowanie wniosków, że przekazane dotacje zostały 

wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.  

Z uwagi na stan epidemii w Polsce oraz w związku z obostrzeniami wprowadzonymi 

przez rząd realizacja zleconych zadań była utrudniona. Organizacje po dokonaniu 

zmian i uzyskaniu akceptacji tut. organu zrealizowały ogółem 69 projekty i rozliczyły 

przyznane środki na łączną kwotę 1 094 500 zł. 

„Organizacja zajęć edukacyjnych o charakterze rekreacyjno- sportowym” – 

35 000 zł 

1. UKS NIKE        8 000,00 zł 

2. MKS CIECHANÓW              5 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie KRAVER               4 000,00 zł 

4. TKKF Promyk     4 000,00 zł 

5. TKKF Promyk     4 000,00 zł 

6. Ciechanowski Klub Sportów Walki  10 000,00 zł 

 Szwejkowski &Reduch 

„Wypoczynek letni dzieci i młodzieży” – 40 000 zł 

1. Ciechanowski Klub Karate Kyokushin  6 000,00 zł 

2. TKKF Promyk              12 000,00 zł 

3. LKS Matsogi      7 000,00 zł 

4. MKS Ciechanów     2 500,00 zł 

5. APN OLIMP      2 500,00 zł 

6. APC Ciechanów     2 500,00 zł 

7. PCK       7 500,00 zł 

„Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz 

popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i 

nowoczesnych technik nauczania.” – 15 000 zł 



1. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni  15 000,00 zł 

„Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym” – 39 000 zł 

1. Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO 15 000,00 zł 

2. Ciechanowski Klub Karate Kyokushin   12 000,00 zł 

3. Polski Czerwony Krzyż      3 000,00 zł 

4. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku        9 000,00 zł      

„Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia”- 24 000 zł 

1. Polski Czerwony Krzyż      7 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Mazovia Proactiv      5 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni    5 000,00 zł 

4. Ciechanowski WOPR      7 000,00 zł 

„Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych”. – 25 000 zł 

      1 . Towarzystwo Przyjaciół Dzieci    25 000,00 zł 

„Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych”. – 42 000 zł 

1. Fundacja Bank Żywności     37 000,00 zł  

2. Polski Czerwony Krzyż      5 000,00 zł 

„Organizowanie wydarzeń integrujących środowiska III sektora oraz promocja 

wolontariatu”. – 14 000 zł 

 

       1. Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat   14 000,00 zł 

„Organizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej”. – 10 000 zł 

1. Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie    2 000,00 zł 

2. Fundacja Łydynia        8 000,00 zł 

„Opieka nad zwierzętami”.- 34 000 zł 

1. Stowarzyszeniu Wolontariuszy Schroniska    7 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Pies i Spółka    20 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Pies i Spółka     7 000,00 zł 

„Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych”. - 30 000 zł   

1. Związek Literatów na Mazowszu     3 000,00 zł 



2. Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki     5 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Pro Musica Scholarium  10 000,00 zł 

4. Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki      7 000,00 zł 

5. ZHP Hufiec Ciechanów      5 000,00 zł 

„Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną w 

tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej”.- 66 500 zł 

1. Polski Czerwony Krzyż       3 000,00 zł 

2. SKT nr 76 STO          6 500,00 zł 

3. Stowarzyszenie Promień Sztuki      9 000,00 zł 

4. Związek Literatów na Mazowszu                 4 000,00 zł 

5. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni               10 000,00 zł 

6. Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO  20 000,00 zł 

7. Orkiestra Dęta OSP Ciechanów      4 000,00 zł 

8. Omega Flex       10 000,00 zł 

„Podejmowanie działań sprzyjających integracji i współpracy 

międzynarodowej” – 3 000 zł 

1. Związek Literatów na Mazowszu      3 000,00 zł 

„Upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie dzieci i młodzieży; organizacja 

rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej”. – 22 000 zł 

1. Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy 

 „Ziemia Ciechanowska”            22 000,00 zł 

„Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży 

w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych”. – 655 000 zł 

1. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (taekwondo)   50 000,00 zł  

2. Ludowy Klub Sportowy MATSOGI    50 000,00 zł 

3. Ciechanowski Klub Szwejkowski i Reduch     6 000,00 zł 

4. Ciechanowski Klub Bokserski     10 000,00 zł 

5. Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN   15 000,00 zł 

6. Akademia Piłki Nożnej OLIMP     18 000,00 zł 

7. Akademia Piłkarska Ciechanów    10 000,00 zł  

8. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów    48 000,00 zł 

9. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (kolarstwo)    8 000,00 zł 

10. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand  

(piłka ręczna)      108 000,00 zł 



11. Klub Pływacki Ciechanów     27 000,00 zł 

12. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA    36 000,00 zł  

13. Klub Sportowy ZAMEK     22 000,00 zł 

14. Stowarzyszenie Mazovia Proactiv    40 000,00 zł 

15. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA  91 000,00 zł  

16. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki   11 000,00 zł  

17. Miejski Klub Sportowy Ciechanów              105 000,00 zł 

„Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych”. – 28 000 zł 

1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe             28 000,00 zł  

„Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta”. – 6 000 zł 

 

           1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci      2 500,00 zł 

           2. Stowarzyszenie „KRAVER”        1 000,00 zł  

           3. Klub Sportowy Cross Trening Mazovia     2 500,00 zł 

„Wspieranie rozwoju idei przedsiębiorczości”. – 6 000 zł 

1. Mazowiecka Izba Gospodarcza      4 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Pozytywnie historyczni     2 000,00 zł 

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.  

Z uwagi na trwający w kraju stan epidemii wydarzenia z zakresu kultury planowane 

do realizacji wspólnie z III sektorem na pierwszą połowę roku zostały odwołane lub 

przeniesione na II półrocze.  Najważniejsze wydarzenia z zakresu kultury, które 

odbyły się w 2021 roku przy udziale organizacji pozarządowych to : Kulinarne Dni 

Ciechanowa III Ciechanowskie Senioralia Jarmark Bożonarodzeniowy, święta 

patriotyczne. 

Współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z III sektorem w zakresie podejmowania 

przedsięwzięć o charakterze społecznym w roku 2021 odbywała się w ograniczonym 

zakresie. Odbywały się zbiórki publiczne: Wolontariat Pamięci,  Fundacja Bank 

Żywności, Szlachetna Paczka. W 2021 roku w reżimie sanitarnym odbyły się 

Senioralia, Działalność Ciechanowskiej Rady Seniorów została wznowiona w II 

połowie roku. 

Tytułem współorganizacji imprez sportowych w 2021 roku wydatkowano kwotę w 

wysokości 202 165,74 zł. To kwota wydatkowana na współorganizację imprez 

sportowych o dużym znaczeniu dla miasta poprzez bezpośrednie finansowanie 

wydatków (puchary, nagrody) lub na podstawie umów o współpracy zawartych ze 

stowarzyszeniami kultury fizycznej oraz projekty realizowane w ramach Budżetu 

obywatelskiego.  



Wyścig Kolarski Mistrzostwa Mazowsza w kryterium ASOW            10 000,00 zł 
X Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów  7 500,00 zł 
XIV Międzynarodowy Turniej Taekwon-do Master Cup 2021            18 999,95 zł 
Turniej tenisa stołowego o Puchar Prezydenta    1 200,00 zł 
Mistrzostwa Mazowsza w lekkiej atletyce              8 999,99 zł 
Mityng lekkoatletyczny zawody otwarcie sezonu   20 000,00 zł 
Transport zawodników na mecze piłkarskie    16 200,00 zł 
Mecze piłkarskie charytatywne, zawody szachowe, wędkarskie       23 113,26 zł 
Projekty realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego: 
Zajęcia edukacyjno-sportowe z elementami samoobrony dla rodzin  29 354,90 zł 
„Bezpieczna Rodzina”   
Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży 
oraz drużyny seniorów „Od szczypiora do seniora”   30 000,00 zł  
BO/21 Sport 4 YOU – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn   29 983,72 zł  

W związku z dynamicznie zmieniającymi się wytycznymi sanitarnymi i kolejnymi 

obostrzeniami wprowadzanymi przez rząd, organizacje zmuszone były do zmiany 

terminu, lokalizacji lub formuły zawodów (bez udziału publiczności i z ograniczoną 

liczbą zawodników).  

Pozafinansowa współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami realizującymi 

zadania publiczne polegała głównie na udzieleniu wsparcia w realizacji i rozliczeniu 

przyznanych dotacji w warunkach epidemii. 

W 2021 roku zakończyła się kadencja Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, do której należało diagnozowanie głównych potrzeb, form i zakresu 

aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie miasta w zaistniałej 

sytuacji w kraju oraz udział CRDPP w opracowaniu i zaopiniowaniu Programu 

Współpracy na 2021 rok. Z uwagi na panujący stan epidemii nie uruchomiono 

procedery wyboru CRDPP na nową kadencję. 

Pozostałe działania prowadzone w ramach pozafinansowej współpracy samorządu z 

organizacjami pozarządowymi polegały na:  

- bieżącym udzielaniu porad oraz instruktażu w sprawach związanych z 
prowadzeniem działalności statutowej organizacji. 

- udzielaniu pomocy w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie realizacji zadań ze 
źródeł zewnętrznych,  

- bieżącej pomocy technicznej  

- objęciu honorowym patronatem prezydenta miasta wydarzeń podejmowanych przez 
podmioty realizujące zadania publiczne,  

- promowaniu działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe poprzez 
zamieszczanie informacji o ich działalności w wydawanych materiałach 
informacyjnych; Gazecie Samorządowej Miasta, stronie internetowej Urzędu Miasta, 
portalu społecznościowym. 

- użyczaniu pomieszczeń dla organizacji pozarządowych w obiektach Gminy 
Miejskiej Ciechanów w tym administrowanych przez MOSiR, COEK STUDIO 



(Komenda Hufca ZHP, Kluby motocyklowe, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego 
Wieku, Kluby seniora, Stowarzyszenie Autorów Polskich, Ciechanowskie 
Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat, Stowarzyszenie 
Serce Matki, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Amazonki, Polskie Stowarzyszenie 
ADHD) 

- przekazywaniu informacji o zmianach w obowiązujących uregulowań prawnych 
dotyczących funkcjonowania ngo,  

- udzielaniu rekomendacji podmiotom ubiegającym się o zewnętrzne dofinansowanie 
działań. 

Przedstawione wyżej formy współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami 

pozarządowymi nie wyczerpują wszystkich możliwości współdziałania w różnych 

obszarach życia publicznego. Biorąc pod uwagę powyższe miasto stara się inicjować 

i wspierać działania mieszkańców w podejmowanych przez nich przedsięwzięciach 

co w dużej mierze przyczynia się do zwiększania aktywności obywatelskiej oraz 

powstawania nowych organizacji pozarządowych. 

Program Współpracy stanowi zatem istotny elementem lokalnej polityki społecznej 

i finansowej miasta, a tzw. Trzeci sektor jest bardzo ważnym partnerem Miasta w 

realizacji jego zadań statutowych. 

Opracowała: Olga Zmudczyńska-Pabich 
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