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SPRAWOZDANIE  

z realizacji  

 Programu Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów                                

z Podmiotami Prowadzącymi  Działalność Pożytku Publicznego 

w 2016 roku 

 

 
        Program Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok został przyjęty przez Radę Miasta Ciechanów 

Uchwałą Nr 137/XIV/2015 z dnia 26 listopada 2015  roku, zgodnie z art. 5 a pkt 1 Ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

 Projekt  Programu opracowany  w oparciu o wcześniejsze doświadczenia ze współpracy 

oraz  zgłoszone wnioski i uwagi  był  konsultowany z organizacjami pozarządowymi zgodnie z 

przyjętymi procedurami.   

Program szczegółowo określa 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 dwupłaszczyznowo: w formie finansowej  i pozafinansowej. 

 
Współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi 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 2016 roku przede wszystkim poprzez 

zlecanie zadań publicznych podmiotom  w trybie otwartego konkursu ofert. 

 

Przedmiotem zlecenia mogły  być zadania własne gminy określone Ustawą z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym mieszczące się w rejestrze zadań publicznych 
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określonych Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Gmina ogłosiła 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań wskazanych w Programie współpracy jako zadania 

priorytetowe.  

  

Za priorytetowe  zadania publiczne  Gminy Miejskiej Ciechanów w 2016  roku uznano: 

 

I. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia : 
 

1) aktywizacja społeczna środowisk osób starszych , 

2) podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, 

3) organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. 

 

II. Z zakresu oświaty, edukacji i wychowania : 

 

1) organizacja wypoczynku  dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, 

2) realizacja programów edukacyjnych o charakterze sportowo-rekreacyjnym dla 

uczniów szkół miejskich . 

 
III. Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

          
     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 oraz w 

innych formach współzawodnictwa , 

3) podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych. 

 

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

1) kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych, 

2) promocja  lokalnego dorobku artystycznego, 

3) organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną, 
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V. Z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości 

: 

1)  podejmowanie działań aktywizujących zawodowo absolwentów 

ciechanowskich szkół i uczelni, 

2) upowszechnianie idei przedsiębiorczości wśród uczniów ciechanowskich szkół. 

 

 

VI. Z zakresu rozwoju sektora pozarządowego : 

 

1) podejmowanie przedsięwzięć integrujących środowiska III sektora, 

2) techniczne, szkoleniowe i informacyjne wspomaganie III sektora, 

3) promocja wolontariatu. 

 
VII. Z zakresu pomocy społecznej: 

 
1) organizowanie pomocy środowiskom osób najuboższych. 

 
 Na realizację większości wyżej wymienionych zadań publicznych, wg możliwości 

określonych budżetem miasta na 2016 rok, ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na 

zasadach i w trybie określonym  Ustawą z  dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Informacje o konkursach były podawane w Biuletynie 

Informacji Publicznej, w „Gazecie Samorządu Miasta Ciechanów”,  na stronie internetowej 

Urzędu Miasta oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów. 

Ogłoszenie zawierało szczegółowe informacje o warunkach i trybie przeprowadzenia 

konkursu oraz o wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zleconych 

zadań publicznych.   

  

I. Na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na rok 

2016  przeznaczono kwotę 80 000 zł. W postępowaniu konkursowym wyłoniono 

stowarzyszenia, którym zlecono realizację zadań na ogólną kwotę  80 000 zł . 

 

W trybie konkursowym dotacje przekazano  podmiotom na realizację następujących   

zadań:  
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1 Związek Literatów na Mazowszu -XX Ciechanowska Jesień Poezji  4 000 
2 Społeczne Towarzystwo 

Oświatowe  
- I Ciechanowskie Dyktando  6 000 

 

3 Stowarzyszenie Chóru VICTORIA - realizacja koncertów 3 000 
4 Klub Motocyklowy STEEL ROSES 

MC POLAND 
- akcja plenerowa „ Motoserce” 12 000 

5 Chorągiew Mazowiecka ZHP - gra miejska „Wehikuł Czasu” 13 000 
6 Stowarzyszenie Autorów 

Polskich 
- Plener malarski – „Nasz 
Ciechanów” 

6 000 

  
- „Czwartkowe Spotkania z Poezją” 5 000 

7 Stowarzyszenie LZA 
CIECHANÓW 

- ”LZA w regionie Spiszu” 8 000 

8 Zarząd Rejonowy PCK - „wakacje artystyczne z PCK” 17 000 
9 Fundacja LILIUM „Ciechanów w starej fotografii” 6 000 

 

 

  

II. Na zadania z zakresu  kultury fizycznej  i sportu  w 2016 roku przeznaczono ogółem 

kwotę 675 000 tys. zł.  

  

Dotacje w łącznej planowanej wysokości otrzymały następujące kluby sportowe:  

 

1. Szkolny Związek Sportowy  Ziemia Ciechanowska 40 000 

2. UKS NIKE 63 000 

3. UKS JEDYNKA 27 000 

4. CKK KYOKUSHIN 12 000 

5. Ciechanowskie Wodne Pogotowie Ratunkowe 25 000 

6. CLKS MAZOVIA 87 300 

7. MPKS ORKA 27 000 

8. MKS CIECHANÓW 178 000 

9. LKS MATSOGI 43 000 

10. Klub Pływacki CIECHANÓW 27 000 

11. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki 17 000 

12. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów 47 000 
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13. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK 49 000 

14. Akademia Piłki Nożnej OLIMP 9 000 

15 CKS JURAND 7 000 

16. Klub Sportowy ZAMEK  15 000 

17. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 1 700 

 

Łączna kwota przekazana w formie dotacji na rzecz organizacji pozarządowych na zadania     

z zakresu sportu i rekreacji była wyższa niż w 2015 roku o 125 000 zł.  

 

III. Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania 2016 roku przeznaczono kwotę 

32 000 zł.  

 

 W wyniku  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na realizację zadania pn. organizacja 

zajęć edukacyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym, zadania z tego zakresu zostały 

zlecone następującym podmiotom: 

 

1. UKS NIKE 5 000 

2. UKS ORZEŁ 5 520 

3. UKS TRÓJKA 7 800 

4. UKS SPRING 2 000 

5. UKS OLIMPICUS 2 920 

6. UKS ATAK 

 

8 760 

 

Na  organizację wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania przyznano dotację : 

1. Polski Czerwony Krzyż   8 000 
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci   7 000 
3. Związek Harcerstwa Polskiego   3 000 

 
 

 

Dodatkowo w 2016 roku do budżetu miasta została wprowadzona kwota 40 000 zł z 

tytułu przyjęcia budżetu obywatelskiego . Kwota ta przeznaczona na organizację 

zajęć sportowych z piłki plażowej w wyniku otwartego konkursu ofert została w 

formie dotacji przekazana następującym podmiotom: 
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-  UKS NIKE                  33 500  
-  KS ZAMEK                   6 500 

 
IV. Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecone organizacjom pozarządowym w trybie 

otwartego konkursu ofert w myśl ustawy  o pożytku publicznym i o wolontariacie: 

 

 

1. Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych HERKULES 7 000 

2. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 12 000 

3. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 19 000 

4. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 6 000 

5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków 5 000 

6. Fundacja „ Być jak inni ” 4 000 

7.  

8.  

Polski Czerwony Krzyż 

Mazowieckie Stow. „Pomagajmy Razem” 

7 992,45 

4 000,00 

 
V. W zakresie pomocy społecznej w 2016 roku przyznano dotacje                                     na 

organizowanie pomocy najuboższym mieszkańcom miasta  

1. Fundacja „Bank Żywności” 
 

 35 000 

2. ZR Polskiego Czerwonego Krzyża  5 000 

 
 

Na realizację zadań z  zakresu promocji idei wolontariatu granty otrzymały następujące 
organizacje : 

 
1. Stowarzyszeniu Ciechanowski Wolontariat                12 000 

2.  Chorągiew Mazowiecka ZHP                                              4 000 
3.   Fundacja Bank Żywności                                          5 000  

 
 W myśl obowiązujących przepisów prawa,  gmina nie może finansować działalności 

poszczególnych organizacji pozarządowych. Powinna natomiast wyznaczać obszary życia 

publicznego oraz określać zadania, których realizacja we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi  będzie bardziej skuteczna, efektywna i większym stopniu odpowiadać 

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

Dotychczasowe wyniki przeprowadzonych kontroli pozwalają na sformułowanie 

następujących wniosków: 

- przekazane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- dokumentacje finansowo – księgowe   zadań prowadzone były w sposób umożliwiający 

identyfikację poszczególnych operacji finansowych dotyczących realizacji zadań określonych 

w umowach.  

Przeprowadzona w br., przez Regionalną Izbę Obrachunkową kontrola potwierdziła 

prawidłowość działania mechanizmów współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z 

organizacjami pozarządowymi.  

W ramach finansowej współpracy samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, poza otwartym konkursem ofert,  gmina angażuje środki budżetu 

miasta w organizację ważnych wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych w ramach 

ich współorganizowania. 

  

Na współorganizację wydarzeń kulturalnych w 2016 roku realizowanych przez inne podmioty 

życia publicznego,  wydatkowano kwotę  ok. 110 000  zł. Najważniejsze spośród nich, to:  

          
- koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej     

- X Ciechanowskie Otwarte Spotkania Motocyklowe         

- Festiwal Spring Blues Night       

- Spotkania z Historią         

- Festiwal  Muzyki Sacralnej      

- Przegląd Orkiestr Dętych .      

  

       Tytułem współorganizacji   imprez sportowych w 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości 

ponad 330 000 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.  
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 Gmina Miejska Ciechanów współpracowała z wieloma podmiotami także w zakresie 

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

Polskiego Czerwonego Krzyża, Towarzystwem Wiedzy Powszechnej i innymi.  

   

Pozafinansowa współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami realizującymi zadania 

publiczne. 

 

Ważnym ogniwem  współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku  były 

działania Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, jako organu doradczo-

opiniującego Prezydenta Miasta w obszarach  działalności tych organizacji. Po upływie                       

I kadencji, w grudniu ub. roku Prezydent Miasta powołał nowy skład CRDPP. 

 

Pozafinansowa współpraca gminy z NGO polegała m.in. na:  

1) wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności, 

2) wspólnym podejmowaniu przedsięwzięć ze sfery publicznej,  stanowiących  zadania 

własne gminy.  

W 2016 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 także 

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,  
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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) udziale  przedstawicieli podmiotów realizujących zadania publiczne w  forach 

dotyczących realizowanych przez nie zadań, 

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

kulturalnym, sportowym i społecznym podejmowanych  przez podmioty realizujące 

zadania publiczne na ich pisemny wniosek,  

8) 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,  

9) nieodpłatne użyczano  pomieszczeń dla pięciu organizacji pozarządowych w obiekcie 

administrowanym przez MOSiR i COEK STUDIO.  

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.   

Opr:  Bożena Żywiecka         zatwierdzam:  
                     Prezydent Miasta 
               /-/ Krzysztof Kosiński 
 


