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               W dniu  10 listopada 2010 roku Rada Miasta Ciechanów uchwaliła 

Program Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na 2011 rok (Uchwała Nr 518/LIII/10).   

Projekt  Programu był wcześniej konsultowany z organizacjami i powstał                     

w oparciu o zgłoszone przez nie wnioski i sugestie. Opracowanie i uchwalenie 

Programu współpracy jest ustawowym obowiązkiem każdej jednostki samorządu 

terytorialnego w oparciu o znowelizowaną w 2010r.  ustawę z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 

234 poz. 1536).  

                Program określa obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy 

Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi. Zawiera też wykaz zadań 

priorytetowych, stanowiących podstawę dla władz  Miasta do  dysponowania 

środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

publicznych, pozostających we właściwości samorządu miasta, a realizowanych 

przez organizacje pozarządowe.   

                 W Ciechanowie funkcjonuje ponad 80 stowarzyszeń, które ze względu 

na obszar działania można podzielić na społeczne, kulturalne, sportowe, 

kombatanckie, hobbystyczne i inne. Niektóre z nich bardzo ściśle współpracują z 

gminą, kontakt z innymi ma charakter okazjonalny i sporadyczny.  

                 Współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów i organizacji pozarządowych 

zgodnie z Programem współpracy obejmuje szereg ważnych i wzajemnie 

uzupełniających się działań, zarówno tych o charakterze finansowym jak                         

i pozafinansowym i odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, 

partnerstwa, efektywności i uczciwej konkurencji oraz transparentności.  

 

                Pozafinansowa współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów                            

z podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2011 roku polegała                      

w szczególności na: 

 

1. Wspólnym podejmowaniu przedsięwzięć ze sfery publicznej, stanowiącymi 

zadania własne gminy, do których należą: 

 

- organizowanie świąt państwowych, rocznic i jubileuszy we współpracy z   

organizacjami kombatanckimi, Związkiem Harcerstwa Polskiego, Związkiem 

Strzeleckim Strzelec oraz Miejską Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej, 

- koncerty we  współpracy ze Stowarzyszeniem Sine Nomine, 

- imprezy kulturalne i  rekreacyjne : Festiwal Spring Blues Night, Zawody w 

Powożeniu, Ciechanowskie Spotkania Motocyklowe, Powitanie Wakacji we 

współpracy z Klubem Motocyklowym Wolny Wydech, Ciechanowskim Klubem 
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Jeździeckim, Stowarzyszeniem "Psychoart", Stowarzyszeniem  Akademia Kultury, 

- imprezy sportowe we współpracy z klubami i stowarzyszeniami  działającymi  

na terenie miasta. 

 

2.  Wzajemnym informowaniu o planowanych kierunkach działalności odbywało 

się przede wszystkim podczas  spotkań z udziałem  przedstawicieli  administracji 

lokalnej i organizacji pozarządowych.  

W 2011 roku  zorganizowano cztery spotkania, w których uczestniczyło  średnio 

ok.40 przedstawicieli organizacji pozarządowych. Przedmiotem  spotkań były 

m.in.: sprawy dotyczące opracowania   i konsultacji programu  współpracy, 

zlecanie zadań publicznych w trybie tzw. małych  grantów oraz inicjatyw 

lokalnych,  zasady i warunki powoływania Rady Pożytku Publicznego oraz bieżące 

kwestie w zakresie współpracy międzysektorowej. 

Szczegółowym analizom poddawane były każdorazowo mechanizmy rozliczeń 

zadań zleconych w trybie otwartego konkursu ofert. 

 

     3.  Tworzeniu doraźnych zespołów o charakterze doradczym i opiniotwórczym. 

4. Konsultowaniu istotnych dla społeczności lokalnych projektów prawa   

      miejscowego w obszarach statutowej działalności organizacji. 

5.   Udzielaniu pomocy w opracowaniu dokumentów oraz pisania wniosków 

      o dofinansowanie zadań ze źródeł zewnętrznych. 

6.   Monitorowaniu i aktualizacji bazy danych o organizacjach pozarządowych. 

7.   Organizowaniu szkoleń i warsztatów: 

 - szkolenia dotyczące organizacji wolontariatu,  

 - projekt "Budujemy współpracę na Mazowszu- od organizacji do federacji",  

 - projekt "Razem dla Północnego Mazowsza".   

8.  Prezentacji dorobku organizacji podczas ważnych wydarzeń kulturalnych 

       i społecznych  (Piknik Europejski, imprezy na ul. Warszawskiej, Forum  

       Miast Partnerskich). 

9. Udzielaniu pomocy technicznej (drukowanie zaproszeń, plakatów,  

       udostępnianiu internetu,  kserokopiarki, telefonu). 

10.  Obejmowaniu przez Prezydenta Miasta  honorowym patronatem przedsięwzięć  

       podejmowanych przez podmioty realizujące zadania publiczne na ich pisemny  

       wniosek. 

11. Prezydent Miasta udzielił pięć rekomendacji podmiotom ubiegającym się 

       o   przyznanie środków publicznych na realizację zadań. 

12. Promocji działań organizacji pozarządowych poprzez zamieszczanie informacji  

       w Gazecie Samorządu Miasta Ciechanów, na stronie internetowej Urzędu  

       Miasta oraz na antenie  Katolickiego Radia  Ciechanów. 

13.  Nieodpłatnym udostępnianiu  pomieszczeń dla pięciu organizacji w obiekcie     

        administrowanym przez MOSiR. 
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W 2011 roku, wzorem lat ubiegłych organizacje pozarządowe brały udział                    

w akcjach charytatywnych koordynowanych przez Bank Żywności                                

polegających na przeprowadzaniu zbiórek żywności w ciechanowskich sklepach.  

 

            Przedstawione formy współpracy pozafinansowej administracji 

samorządowej z organizacjami pozarządowymi  nie wyczerpują wszystkich 

realizowanych form  współdziałania administracji miejskiej z organizacjami 

pozarządowymi w różnych obszarach życia publicznego. 

            

            Zgodnie z Programem, współpraca o charakterze finansowym polegała 

na  przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach i w trybie określonym 

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i wolontariacie.    

 

W 2011 roku na dofinansowanie priorytetowych zadań publicznych przeznaczono  

kwotę   – 878 400 zł.   

     

           Zgodnie z zapisami ustawy dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności  

pożytku  publicznego i wolontariacie oraz uchwalonym Programie Współpracy, 

Prezydent Miasta Ciechanów w dniu 11 stycznia 2011 roku ogłosił konkursy ofert 

na wsparcie realizacji  zadań publicznych. W  budżecie miasta na rok ubiegły, na 

poszczególne zadania zostały zarezerwowane w formie dotacji odpowiednie kwoty. 

 

Do priorytetowych zadań publicznych Gminy Miejskiej Ciechanów należały 

zadania z   zakresu: 

  I.   Ochrony i promocji zdrowia         –60 000 zł 

 II.  Oświaty, edukacji i wychowania        –48 400 zł 

  III. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu    –550 000 zł 

IV. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji   –180 000 zł 

 V. Pomocy społecznej         –40 000 zł 

     

Informacje o konkursach były podawane w Biuletynie Informacji Publicznej,               

w „Gazecie  Samorządu Miasta Ciechanów”, na stronie internetowej Urzędu 

Miasta oraz tablicy  ogłoszeń w  Urzędzie Miasta Ciechanów. 

Ogłoszenie zawierało szczegółowe informacje o warunkach i trybie 

przeprowadzenia konkursu oraz o wysokości środków finansowych 

przeznaczonych na finansowanie zleconych zadań publicznych. 

 

Zarządzeniem Nr 37/2011 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10 lutego 2011 

roku powołano Komisje opiniujące oferty złożone w otwartych konkursach w w/w 

obszarach życia społecznego. 

Prezydent kierując się zasadą równego uczestnictwa powołał 5 osobowe  Komisje 
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Oceniające, w skład których weszli: przedstawiciele Prezydenta Miasta                           

i organizacji pozarządowych, których oferty nie były przedmiotem oceny komisji. 

Wyniki konkursów były podawane do publicznej wiadomości. 

 

W wyniku procedury konkursowej, na wniosek Komisji Oceniającej, opiniującej  

złożone oferty  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

Prezydent  Miasta Ciechanów powierzył realizację zadań następującym podmiotom 

i przeznaczył na ich realizację  środki finansowe w formie dotacji: 

 

   Zad. I.  Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych 

   

    1. Związek Literatów na Mazowszu  – „XIII Ciechanowski Zeszyt Literacki” –             

 3 000  

 

   Zad. III. Upowszechnianie polskiego i światowego dorobku kulturalnego 

 wśród mieszkańców miasta 

 

1. Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA  

– organizacja Festiwalu Teatralnego DIONIZJE      38 500  

   2.  Stowarzyszenie „Psychoart” – Festiwal „Rozpoczęcie wakacji”    38 000 

   3.  Stowarzyszenie Pracy Twórczej „VI Ogólnopolski Plener Malarski         3 000  

   4.  Stowarzyszenie Akademia Kultury – Teatr EXODUS”     12 000  

 

   Zad. IV. Promocja lokalnego dorobku artystycznego 

 

 1. Stowarzyszenie Ludowego Zespołu Artystycznego  Ciechanów      8 000 

 2. Stowarzyszenie Akademia Kultury – Widowisko muzyczno-taneczne       8 500   

   3. Stowarzyszenie Ciechanowskie Forum Muzyczne „Sine Nomie” 

 –  Festiwal Chóralny Sardynia                                                               12 000 

  

  Zad. V. Realizacja zadań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania   

        kontaktów i  współpracy między społeczeństwami 

 

 1. Społeczne Towarzystwo Oświatowe         7 000 

 

Ogólna kwota dotacji z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji 

wyniosła –130 000 zł. 

 

W trybie małych grantów przyznano kwotę 13 200 zł Stowarzyszeniu Akademia 

Kultury na zadania: 

 

- Doskonalenie warsztatu artystycznego zespołu tańca nowoczesnego 
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    „Funny” - 3 200 zł 

-    Impreza plenerowa „Wrzuć na Luz” – 10 000 zł 

 

Zarządzeniem Nr 46/2011 Prezydenta  Miasta Ciechanów z dnia 23.02.2011r. 

dokonano podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji 

zadań własnych gminy  w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 

 

W otwartym konkursie  ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotację 

otrzymały  następujące podmioty: 

 

 Zad. I Aktywizacja społeczna środowisk osób starszych i niepełnosprawnych 

   

  1. Polski Czerwony Krzyż        4 000 

  2. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej    10 000 

  3. TKKF „Promyk”          1 500 

  4. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem      4 500 

 

 Zad. II.  Podejmowanie działań na rzecz dzieci dotkniętych            

       niepełnosprawnością 

    

  1. Ciechanowskie Stowarzyszenie dla Niepełnosprawnych      5 000 

  2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                                           14 000  

 

 Zad. III. Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia 
 

1. Polski Czerwony Krzyż                                                        4 000  

 

 Zad. IV. Prowadzenie różnych form rehabilitacji 

 

  1. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego                   4 000  

  2. Fundacja „Być Jak Inni”                                                        3 000 

 

 Ogólna kwota dotacji z zakresu ochrony i promocji zdrowia wyniosła - 50 000 zł  

 

W trybie małych grantów przyznano 10 000 zł dla Fundacji Bank Żywności w 

Ciechanowie na zadanie Ciechanowskie Centrum Wolontariatu. 

 

          Zarządzeniem Nr 56/2011 Prezydenta  Miasta Ciechanów z dnia 

28.02.2011r. dokonano  podziału środków finansowych w ramach dotacji na 

wsparcie realizacji zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu.  
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Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu Prezydent Miasta  

przeznaczył w formie dotacji następujące  kwoty: 

 

Zad. I. Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych 

 

 1.Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „Herkules”      6 000  

 

Zad. II. Upowszechnianie sportu szkolnego: szkolenie dzieci i młodzieży,               

     organizacja rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Młodzieży   

     Szkolnej 

 

 1. Szkolny Związek Sportowy „Ziemia Ciechanowska”     20 000 

 

Zad. III. Szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego     

       współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach zespołowych                          

       i dyscyplinach indywidualnych 

 

   1. Szkolny Klub Sportowy „Trójka Ciechanów”        5 000  

  2. Uczniowski Klub Sportowy „Nike”         5 000  

  3. Miejski Klub Sportowy „Jurand”      185 000 

  4. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy „Orka”     37 000  

  5. Miejski Klub Sportowy Ciechanów     100 000  

  6. Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN        8 000  

  7. Miejskie Ognisko TKKF „Promyk”       31 000  

  8. Ludowy Klub Sportowy „Matsogi”       34 000  

  9. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia”     74 000  

 

  Zad. IV. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych. 

 

1. Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe   25 000  

 

Ogólna kwota dotacji z zakresu kultury fizycznej i sportu wyniosła 530 000 zł 

 

W trybie małych grantów przyznano 20 000 zł: 

- MPKS ORKA – 10 000 zł na zadanie pn.: „Międzynarodowe zawody pływackie” 

- LKS MATSOGI – 10 000 zł na zadanie pn. : „Mazovia Cup” 

 

        Zarządzeniem Nr 55/2011 Prezydenta  Miasta Ciechanów z dnia 28.02.2011r. 

dokonano podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji 

zadań własnych gminy w zakresie oświaty, edukacji i wychowania.  

 

Na realizację programów edukacyjnych o charakterze sportowo-



8 

 

rekreacyjnym dla uczniów miejskich szkół  zostały przeznaczone następujące 

kwoty: 

 

  1. Szkolny Klub Sportowy „Trójka Ciechanów”        6 600  

  2. Uczniowski klub Sportowy „Spring”        5 814 

  3. Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”        7 586 

  4. Uczniowski Klub Sportowy „Nike”        9 500 

5. TKKF „Promyk”           1 500 

 

Ogólna kwota dotacji z zakresu oświaty, edukacji i wychowania wyniosła       

31 000 zł 

 

       Zarządzeniem Nr 45/2011 Prezydenta  Miasta Ciechanów z dnia 23.02.2011r. 

dokonano podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji 

zadań własnych gminy w zakresie  pomocy społecznej.  

 

Na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, pn.: „ organizacja pomocy 

środowiskom ludzi najuboższych”  Prezydent Miasta przeznaczył w formie 

dotacji kwotę  40 000 zł, powierzając to zadanie Fundacji Bank Żywności.  

 

      W dniu  19 maja 2011 roku Prezydent Miasta ogłosił konkurs ofert w zakresie 

Edukacyjnej Opieki Wychowawczej na organizację letniego wypoczynku dzieci 

i młodzieży w miejscu zamieszkania. 

 

Zarządzeniem Nr 82/2011 Prezydenta  Miasta Ciechanów z dnia 17.06.2011r.  

dokonano podziału środków finansowych w ramach dotacji na wsparcie realizacji 

zadań własnych gminy w  tym zakresie, realizowanych przez: 

 

 1. Polski Czerwony Krzyż      8 690  

 2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci      4 197 

 3. Fundacja Rozwoju Talentów „Jestem Blisko”    4 419  

 

Ogólna kwota dotacji  wyniosła 17 306 zł . 

 

W ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta otwartego konkursu ofert  na 

zlecenie zadań publicznych organizacjom pozarządowym , do Urzędu Miasta 

Ciechanów  wpłynęło 55 ofert, zawarto 39 umów, 16 wniosków zostało 

odrzuconych. Nie spełniały wymogów formalnych, były złożone przez podmioty 

nieuprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert, bądź oferta nie uzasadniała 

zdaniem komisji, wydatkowania środków publicznych na ten cel.   

Łączna kwota dotacji wyniosła – 841 506 zł. 
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Realizacja zleconych zadań poddawana była wnikliwej bieżącej, okresowej               

i końcowej kontroli merytorycznej i finansowej.  
Przeprowadzone kontrole nie stwierdziły poważniejszych nieprawidłowości, które 

skutkowałyby koniecznością zwrotu nienależycie wykorzystanej dotacji. 

 

Realizacja Programu Współpracy była na bieżąco przedmiotem konsultacji                    

z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Zgłoszone w ich trakcie sugestie            

i uwagi były brane pod uwagę przy opracowywaniu programu współpracy na rok 

następny.   

 

 

 

 

B. Żywiecka 


