Urząd Miejski w Ciechanowcu

SPRAWOZDANIE
z realizacji

Strategii Współpracy Gminy Ciechanowiec
z Organizacjami Pozarządowymi
na lata 2012-2017

Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu
Ciechanowiec 2018

Samorząd gminny wykonuje przysługującą mu w ramach ustaw część zadań publicznych o
charakterze lokalnym, których głównym celem jest dążenie do stałej poprawy stopnia
zaspokajania potrzeb mieszkańców gminy w różnych dziedzinach.
Prowadzone przez samorząd działania mogą być prowadzone we współpracy z organizacjami
pozarządowymi. W tym celu w okresie od listopada 2011 r. do czerwca 2012 r., w ramach
projektu „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami
Pozarządowymi, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.3 Inicjatywy
lokalne na rzecz aktywnej integracji, została opracowana Strategia Współpracy Gminy
Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017.
Strategia miała charakter uzupełniający wobec uchwalanego corocznie programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego. Dokument sformułował strategiczne cele i mechanizmy efektywnej współpracy
pomiędzy gminą Ciechanowiec, a partnerami społecznymi. Określone w dokumencie
mechanizmy współpracy nastawione były głównie na działania możliwe do przeprowadzenia
bez nakładów finansowych lub takie, które mogły być sfinansowane i zrealizowane ze
środków zewnętrznych.
Strategia Współpracy Gminy Ciechanowiec z Organizacjami Pozarządowymi na lata 20122017, po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, została 25 czerwca 2012 r. przyjęta przez
Radę Miejską w Ciechanowcu uchwałą nr 101/XX/12.
Zapisy w dokumencie objęły 10 celów strategicznych, które organizacje pozarządowe oraz
przedstawiciele samorządu wskazali w trakcie prac Grupy Planowania Strategicznego. Cele
operacyjne (zadania) służące realizacji celów strategicznych miały być realizowane przez
organizacje pozarządowe, samorząd lub jednocześnie przez oba podmioty.
Zdefiniowane cele miały wpłynąć na podniesienie jakości współpracy pomiędzy samorządem
a lokalnymi NGO, podniesienie aktywności organizacji, zwiększenie liczby inicjatyw
organizowanych przez lokalne NGO, zwiększenie udziału lokalnych NGO w stanowieniu
zasad współpracy z samorządem, usprawnienie przepływu informacji pomiędzy samorządem
i NGO, popularyzację działalności lokalnych NGO wśród mieszkańców, zwiększenie
skuteczności pozyskiwania funduszy zewnętrznych przez podmioty z gminy Ciechanowiec,
podniesienie jakości zarządzania organizacjami pozarządowymi, nawiązanie współpracy
pomiędzy sektorem pozarządowym i gospodarczym i promocję działalności lokalnych NGO.
Realizacja zapisów strategii była ściśle połączona z realizacją zapisów rocznych Programów
Współpracy i Wieloletniego Programu Współpracy.
Pracownicy Referatu Promocji prowadzą na Miejskim Portalu Informacyjnym stałą zakładkę
NGO, gdzie na kilku podstronach można zapoznać się m.in.: z aktualną bazą
ciechanowieckich organizacji, aktami prawnymi, wzorami pism i dokumentów, ogłoszeniami
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o konkursach i innych ważnych dla NGO sprawach (np. o uruchomieniu przez OWOP
Pozarządowego Biura Rachunkowego).
W bazie NGO znajdują się obecnie 53 organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie
naszej gminy. W latach 2012-2017 zostało zarejestrowanych w KRS 10 nowych organizacji
pozarządowych, dwie zakończyły działalność a jedna, która trzy lata wcześniej reaktywowała
działalność, rozpoczęła proces likwidacji.
Rozpoczęły działalność: w 2012 - Łomżyńsko-Drohickie Bractwo Kurkowe Towarzystwo
Strzeleckie w Ciechanowcu; w 2013 - Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku”,
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Macto i Fundacja Rozwoju Edukacji Cogito; w
2014 - Fundacja Rozwoju Wsi i Rolnictwa „Agriculture”; w 2015 - Rodzinny Ogród
Działkowy „Pod Gruszą” w Ciechanowcu, Podlaska Fundacja Empatia oraz Stowarzyszenie
„Razem”; w 2016 - Klub Sportowy Unia Ciechanowiec i Stowarzyszenie „Dar Serca”.
Likwidacji uległy: w 2012 - Stowarzyszenie na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo lub
Fizycznie „Dobra Wola” w Ciechanowcu; w 2014 - OSP w Kosiorkach; a w 2017
Stowarzyszenie „Winnica” rozpoczęło proces likwidacji, który ze względów proceduralnych
nie został zakończony.
Większość tych organizacji korzystała z pomocy pracowników Referatu Promocji Urzędu
Miejskiego w Ciechanowcu w przygotowaniu zebrań założycielskich lub likwidacyjnych
wraz z opracowaniem statutu, przygotowaniu dokumentacji zebrania oraz dokumentacji do
KRS-u.
Pracownicy Referatu Promocji na bieżąco udzielają porad i wyjaśnień organizacjom
zgłaszającym się z różnorakimi problemami: pomagają w dostosowywaniu do aktualnych
wymagań zapisów w statutach, odpowiadają na pytania dotyczące prowadzenia księgowości
w NGO lub kierują organizacje do specjalistów zajmujących się odpowiednią problematyką.
Udzielana jest także pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie ze źródeł
zewnętrznych i sprawozdań po zakończeniu realizacji projektów oraz pomoc w formułowaniu
próśb o sponsoring kierowanych do lokalnych przedsiębiorców.
Na głównej stronie Miejskiego Portalu Informacyjnego prezentowane są wiadomości
dotyczące wydarzeń ważnych dla organizacji oraz realizowanych projektów, przesłane przez
organizacje lub przygotowane przez pracowników Referatu Promocji: w 2012 było ich 10, w
2013 – 21, w 2014 – 15, w 2015 – 43, w 2016 – 31, w 2017 – 43. Na podstronach NGO i
Informator przedstawiane są natomiast zaproszenia do udziału w szkoleniach, spotkaniach,
konferencjach i projektach, informacje o otwartych konkursach ofert, zarówno tych
ogłaszanych przez Burmistrza Ciechanowca, jak i Marszałka Województwa Podlaskiego, o
różnorodnych programach umożliwiających korzystanie z dofinansowania zewnętrznego,
oraz informacje dotyczące zmian zachodzących w prawie dotyczącym stowarzyszeń,
obowiązków sprawozdawczych organizacji, informujące o powstaniu nowych organizacji
wspomagających działanie stowarzyszeń.
O zamieszczeniu na Miejskim Portalu Internetowym najważniejszych informacji organizacje,
te które przekazały swoje dane adresowe, są powiadamiane przez e-mail.
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Wszystkie dokumenty dotyczące współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi są
poddawane konsultacjom społecznym: w pierwszym etapie przedstawiane są założenia do
nowego dokumentu (rozsyłane przez e-mail, zamieszczane na stronie internetowej,
przedstawiane na spotkaniach samorządowców z NGO), w drugim etapie projekt całego
dokumentu jest konsultowany poprzez zamieszczenie projektu w Biuletynie Informacji
Publicznej, na Miejskim Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl, na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miejskiego i rozsyłane przez e-mail.
Od 1 listopada 2012 r. do 30 kwietnia 2015 r. Gmina Ciechanowiec brała udział w
innowacyjnym projekcie „PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na terenie woj.
podlaskiego” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V "Dobre
rządzenie" Poddziałanie 5.4.2 "Rozwój dialogu obywatelskiego". W projekcie uczestniczyli
przedstawiciele ciechanowieckich NGO, pracownicy Urzędu Miejskiego i eksperci
zewnętrzni. Produktem finalnym był kompleksowy model zmiany formy realizacji US (usług
społecznych) na WKUS (wieloletnie kontraktowanie usług społecznych); spisanie
wytycznych w zakresie procedur i narzędzi badających jakość US realizowanych na zasadzie
kontraktowania i wytycznych w zakresie procedur i narzędzi badających efektywność
ekonomiczną i społeczną realizacji US na zasadzie kontraktowania.
Wypracowane w ramach realizacji projektu „PI Wieloletnie kontraktowanie usług
społecznych na terenie woj. podlaskiego” wnioski i założenia znalazły się w „Wieloletnim
Programie Współpracy w latach 2015-2019 Gminy Ciechanowiec
z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” uchwalonym 30
października 2014 r.
W ramach realizacji celów nazwanych „Akademią NGO” i „Ciechanowieckimi Targami
Pozarządowymi” pracownicy Referatu Promocji prowadzą indywidualne konsultacje dla
lokalnych NGO, w takim zakresie jaki przez nie jest zgłaszany, oraz organizują szkolenia i
spotkania.
W październiku 2014 roku Urząd Miejski w Ciechanowcu wraz z Ośrodkiem Wspierania
Organizacji Pozarządowych w Białymstoku zaprosił przedstawicieli organizacji do udziału w
szkoleniu „ABC tworzenia i funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego”.
Szkolenie było zaadresowane do wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiadomości o
istocie RDPP, właściwym przygotowaniem do ich tworzenia.
W czerwcu 2015 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji
pozarządowych działających na terenie Gminy Ciechanowiec. Podczas spotkania m.in.
podsumowano wyniki współpracy organizacji pozarządowych i samorządu Gminy
Ciechanowiec w latach 2008-2014. Zebrane w prezentacji materiały pozwoliły prześledzić
wysokość finansowania zadań publicznych zlecanych w ramach otwartych konkursów ofert,
wysokość dotacji na jednego beneficjenta czy też zapoznać się z analizą wieloletniego
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monitoringu realizacji rocznych programów współpracy. Wręczone zostały podziękowania za
bezinteresowną, merytoryczną i wytrwałą społeczną pracę w komisjach konkursowych:
księdzu Andrzejowi Polakowskiemu z Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii pw. NMP z
Fatimy, Małgorzacie Bekier i Jolancie Drewnowskiej-Koziarskiej z Uczniowskiego Klubu
Sportowego przy Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu oraz Krystynie
Skowrońskiej ze Stowarzyszenia Zameczek.
W czerwcu 2016 roku w czasie spotkania przedstawicieli samorządu oraz organizacji
pozarządowych działających na terenie Gminy Ciechanowiec, organizacje skorzystały ze
szkolenia, podczas którego omówione zostały zmiany wprowadzone w: Ustawie o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Ustawie o rachunkowości; Prawie o
stowarzyszeniach.
W marcu 2017 roku Burmistrz Ciechanowca zaprosił przedstawicieli organizacji
pozarządowych na bezpłatne szkolenie "Ochrona danych osobowych w NGO. Podczas
szkolenia omówiono różne kwestie związane z ochroną danych osobowych w tym: jak
prawidłowo zbierać oświadczenia o ochronie danych osobowych, jak tworzyć politykę
bezpieczeństwa informacji, kto to jest administrator danych osobowych, zbiory danych
osobowych, przetwarzanie danych osobowych w systemach informatycznych, praktyczne
stosowanie przepisów z ochrony danych.
W października 2017 roku odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele
dziewięciu organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych gminy, Urzędu
Miejskiego i Rady Miejskiej. Na spotkaniu m.in. organizacje zgłaszały swoich kandydatów na
członków komisji konkursowych oraz wypełniały ankietę badającą potrzeby organizacji w
zakresie tematyki szkoleń.

PODSUMOWANIE
Doświadczenia zdobyte w czasie tworzenia „Strategii Współpracy Gminy Ciechanowiec z
Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2017” były wykorzystywane w czasie
uczestnictwa w innych projektach („PI Wieloletnie kontraktowanie usług społecznych na
terenie woj. podlaskiego”) oraz w czasie tworzenia kolejnych dokumentów regulujących
współpracę samorządu z NGO („Wieloletni Program Współpracy w latach 2015-2019” i
roczne programy współpracy).
Najważniejsze zdefiniowane cele, które miały wpłynąć na podniesienie jakości współpracy
pomiędzy samorządem a lokalnymi NGO, były realizowane w ścisłym połączeniu z realizacją
zapisów rocznych Programów Współpracy i Wieloletniego Programu Współpracy.
Nie udało się w pełni zweryfikować realizacji szczegółowych celów typu: weryfikacja liczby
członków danych organizacji, sprawdzenie stopnia wypełniania obowiązków członków w
organizacjach czy stworzenie rocznego planu pracy, gdyż ze względu na suwerenność NGO,
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sporządzający sprawozdanie nie mogą i nie mają podstaw prawnych, aby wymagać
dostarczenia tego typu informacji, nawet jeśli takie działania były podejmowane.
Poziom współpracy ciechanowieckiego samorządu i organizacji jest doceniany na arenie
ogólnopolskiej. W 2015 roku przez trzy dni gościła w Ciechanowcu grupa działaczy
lubelskich organizacji pozarządowych uczestniczących w realizowanym przez Fundację
Zachęta i ImpactProjekt Sp. z o. o. projekcie „Skuteczna współpraca - rozwój sieci
organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego”.
Gmina Ciechanowiec została wybrana na miejsce pierwszej wizyty studyjnej, podczas której
uczestnicy mieli zapoznać się z modelowymi rozwiązaniami w zakresie współpracy w
organizacji sieciowej i sieci z administracją publiczną w zakresie rozwiązywania istniejących
problemów. Uczestnicy projektu obejrzeli prezentacje przygotowane przez pracowników
Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowcu, mówiące o zakresie i
sposobach współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w latach 2008-2014.
Rozmawiali z działaczami naszych organizacji pozarządowych - Stowarzyszenia "Tutor",
Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku", Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi
Pobikry i OSP Ciechanowiec, a także z osobami realizującymi projekty w ramach grupy
nieformalnej Koło Młodych Miłośników Ciechanowca. Goście rozmawiali o sposobach
współpracy także z proboszczami obu parafii katolickich w Ciechanowcu, parafii w
Pobikrach i z proboszczem parafii prawosławnej w Ciechanowcu.
W 2016 roku w Ciechanowcu gościła grupa wójtów z całej Polski, uczestników Programu
Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) realizowanego przez Fundację
Szkoła Liderów. Ta wizyta studyjna miała na celu wymianę doświadczeń oraz zapoznanie się
z wszelkimi przejawami aktywności społecznej na terenie Gminy Ciechanowiec, w
szczególności z działalnością organizacji pozarządowych. W trakcie pobytu uczestnicy
zapoznali się działalnością lokalnych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku, Podlaskiej Fundacji Empatia, Stowarzyszenia Razem i
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Pobikry.

Opracowała: podinspektor Olga Regina Tomaszewska.
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