
Zarządzenie nr 21/2022 

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 kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i tradycji. 

Na podstawie artykułu 4 ustęp 1 punkt 16, 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. Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja 
lokalnego dorobku artystycznego:   

1) Ciechanowskie Stowarzyszenie „Pro Musica Scholarium” („Józef Wybicki – 
Mazurek Dąbrowskiego i inne mazurki”) – 10 000 zł 

2) Stowarzyszenie Muzyczne VICTORIA 
(Cecyliada 2022 – XXI przegląd chórów z Ciechanowa i okolic”) – 3 000 zł 

3) Związek Literatów na Mazowszu (Wydanie i promocja rocznika 
„Ciechanowskie Zeszyty Literackie” – nr 24 „Czesław Słoński (1890-1949) – 
poeta, nauczyciel, publicysta) – 3 000 zł 

2. Zadanie II. Organizacja przedsięwzięć międzypokoleniowych lub innych 
integrujących społeczność lokalną w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej: 

1) Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO („Sentymentalna podróż 
muzyczna – Ciechanów 2022” – cykl 8. koncertów) – 20 000 zł 

2) Stowarzyszenie Promień Sztuki („VI Ciechanowskie Wieczory Organowe”) – 
10 000 zł 

3) OSP Ciechanów („Letnie koncertowanie pod chmurką z Orkiestrą Dętą 
Ochotniczej Straży Pożarnej Ciechanów” – cykl 3. koncertów”) – 6 000 zł 

4) Polski Czerwony Krzyż („PCK kulturalnie łączy ludzi” – integracja dzieci, 
młodzieży i seniorów) – 4 000 zł 

5) Związek Literatów na Mazowszu (Organizacja festiwalu literackiego XXVII 
Ciechanowska Jesień Poezji ze spotkaniami autorskimi w szkołach, promocją 
pisma, Nocą Poetów i ogólnopolskim konkursem poetyckim „O Laur Zygmunta 
z Opinogóry”) – 4 000 zł 



6) Stowarzyszenie „Omega Flex” („Koncertowy Ciechanów” – cykl 10. koncertów 
w Fabryce Kultury ZGRZYT) – 12 000 zł 

7) Fundacja ProEdoo („Międzypokoleniowa Afrorytmika – zabawa, ruch, 
integracja!”) – 5 000 zł 

3. Zadanie III. Podejmowanie działań sprzyjających integracji i współpracy 
międzynarodowej:  

1) Stowarzyszenie Klub Korona „Prelekcje Sekcji Globtrotera 2022” – 
wspomnienia z podróży) – 6 000 zł 

2) Związek Literatów na Mazowszu („XXII ciechanowska edycja Światowego 
Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO”) – 4 000 zł 

§2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu. 
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