
Zarządzenie nr 19/2022 

Prezydenta Miasta Ciechanów 
z dnia 14.01.2022 r. w sprawie: podziału środków finansowych 

w ramach dotacji na wsparcie realizacji zadań własnych gminy 

w zakresie ochrony i promocji zdrowia 

Na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 6, artykułu 11 ustęp 1 punkt 1 ustawy o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku 

(Dziennik Ustaw z 2020 pozycja 1057 z późniejszymi zmianami) 

Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje: 

§1. 

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert przyznaje się środki finansowe w 

formie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku: 

1.Zadanie I. Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym: 

1) Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO 
(„Aktywny EKO Senior II – 2022”) – 15 000 zł 

2) Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 
(„Aktywizacja społeczna środowisk w wieku dojrzałym”) – 10 000 zł 

3) Ciechanowski Związek Brydża Sportowego 
(„Kurs brydża BRIDGE 60+”) – 4 000 zł 

4) Stowarzyszenie Mazovia ProActiv („Treningi marszobiegowe i 
ogólnorozwojowe dla mieszkańców Ciechanowa”) – 4 000 zł 

5) Ciechanowski Klub Karate Kyokushin 
(„Aktywizacja społeczna środowisk w wieku dojrzałym”) – 12 000 zł 

6) Polski Czerwony Krzyż 
(„Akademia Aktywnego Seniora”) – 3 000 zł 

7) Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
(„Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz obsługi defibrylatorów 
znajdujących się w przestrzeni Ciechanowa”)- 5 000 zł 

2.Zadanie II. Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:  

1) Polski Czerwony Krzyż („Zdrowie na medal – profilaktyka i promocja zdrowia 
oraz I PP wśród młodzieży czerwonokrzyskiej”) – 3 000 zł 

2) Fundacja Kształtująca Charakter Poprzez Sport „Lisowszczyk”  

3) („Projekt 300” – zajęcia rekreacyjne dla dzieci”) – 2 000 zł 

4) Ciechanowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe („Bezpieczny rodzic 
i dziecko”) – 7 000 zł 



§2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. 
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