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Rada Miejska w Ciechanowcu co roku uchwala roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi, stanowiący szczegółowy katalog zadań publicznych, które Gmina zamierza
przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom uprawnionym.
Program wdrażany jest z poszanowaniem zasad subsydiarności, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, które to zasady wpisane zostały
do rocznego programu współpracy.
W 2017 roku podstawę do dysponowania przez Burmistrza środkami publicznymi stanowiły:
- Uchwała nr 123/XX/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 15 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia "Programu Współpracy w 2017 roku 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",
- Uchwała nr 229/XLV/14 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Programu 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",
- Uchwała nr 121/XX/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 15 listopada 2016 roku
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017 r.”,
- Uchwała nr 122/XX/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 15 listopada 2016 roku
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020”,
- Uchwała nr 153/XXVI/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 18 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2017”,
- Uchwała nr 38/VIII/07 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 21 czerwca 2007 r. w sprawie
uchwalenia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2017”
z późniejszymi zmianami,
- Uchwała nr 125/XXI/16 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 12 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2017 z późniejszymi zmianami.
W „Programie współpracy w 2017 roku 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” zaproponowano realizację
zadań z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego; w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki; z zakresu
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów uzależnień, z zakresu pomocy społecznej, a także z zakresu
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
Wstępne konsultacje „Programu współpracy w 2017 roku” przeprowadzono 20 czerwca 2016
roku podczas spotkania przedstawicieli samorządu oraz organizacji pozarządowych
działających na terenie Gminy Ciechanowiec. Organizacje otrzymały projekt z prośbą o
zgłaszanie swoich sugestii i uwag. Do września żadne uwagi nie wpłynęły.
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Konsultacje projektu „Programu współpracy w 2017 roku” ogłoszono 21 września 2016 r.
poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w zakładce NGO na Miejskim
Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce organizacje pozarządowe. Potrwały do 3 października 2016 r.
W wyznaczonym terminie konsultacji zgłoszono 1 opinię do projektu (UTW w Ciechanowcu
zaproponował zmianę w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego w formie wprowadzenia dodatkowego punktu: wyjazdy w zakresie poznawania
innych kultur czy mniejszości narodowych, oraz obiektów stanowiących dobro narodowe).
Uzasadniając, że rozszerzenie zakresu działania w tym zakresie pozwoli na poznanie wielu
miejsc stanowiących szeroko rozumianą kulturę i dobro narodowe. UTW zawnioskowało
także o zwiększenie środków w stosunku do minionego roku, aby można było zrealizować
większe projekty. Obie zaproponowane zmiany zostały uwzględnione.
Wysokość środków publicznych zaplanowanych na realizację zadań w PW wynosiła 408 000
zł, z czego: 10 000 zł przeznaczono na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień, 7000 zł na zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego, 5000 zł na zadania w sferze upowszechniania kultury fizycznej i
turystyki, 3000 zł na zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
2000 zł na zadania z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, a 15 000 zł na zadania z zakresu
ekologii i ochrony zwierząt oraz 366 000 zł przekazane przez Wojewodę Podlaskiego w
formie dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej.
14 marca 2017 r. zostały ogłoszone cztery otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych Gminy Ciechanowiec: z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, w sferze
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w sferze upowszechniania
kultury fizycznej i turystyki, z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa
przyrodniczego.
Na konkurs ofert w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w 2017 roku
wpłynęła 1 oferta a na konkurs ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego w 2017 roku wpłynęły 2 oferty. Wszystkie oferty przeszły
pozytywnie ocenę merytoryczną i zostały przez Komisję Konkursową rekomendowane
Burmistrzowi Ciechanowca do wsparcia realizacji zadania.
W 2017 r. na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (tj. z 2016 r. z późn. zm.), wpłynęły 4 oferty realizacji zadań
publicznych: 1 w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, 1 z zakresu
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym i 2 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień. Wszystkie oferty otrzymały dofinansowanie.
Na podstawie ogłoszonego 14 listopada 2014 r. konkursu na wieloletnią realizację zadania –
był to konkurs na powierzenie zadania z zakresu pomocy społecznej w latach 2015-2019 –
realizowany był w 2017 r. 1 projekt.
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Ostatecznie w 2017 r. 4 podmioty otrzymały środki na realizację 8 zadań – 4 dofinansowano
w trybie konkursowym, 4 w tzw. trybie małych zleceń, na podstawie art. 19a Ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. z 2016 r. z późn.
zm.).
Mazowiecko-Podlaski Klub Karate zrealizował zadanie z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i turystyki pn. „Seminarium sportowo-szkoleniowe bezpieczni mieszkańcy II
edycja”, w którym wzięło udział 17 uczestników, było okazją do upowszechniania sportów
walki oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i promocji zdrowego, sportowego stylu
życia. Całkowity koszt projektu to 2353, 40 zł: 2050 zł dofinansowania, 153,40 zł wkładu
finansowego i 150 zł wkładu pozafinansowego stowarzyszenia.
Stowarzyszenie „Razem” zrealizowało projekt w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego pn. „Kino plenerowe”. Głównym celem projektu było zwiększenie
dostępu do kina poprzez zorganizowanie 4 seansów kina plenerowego, w czasie których
wyświetlono 4 bajki dla dzieci oraz 2 filmy dla starszych. W projekcjach uczestniczyło ok.
440 dzieci i 245 dorosłych. Całkowity koszt projektu to 8750 zł: 5000 zł dofinansowania,
2950 zł wkładu finansowego i 800 zł wkładu pozafinansowego stowarzyszenia.
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” zrealizowało kilka zadań. W sferze kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego był to projekt pn. „Z kulturą za pan
brat” mający na celu integrację środowiska seniorów, włączenie ich do czynnego spędzania
czasu oraz zwiększenie świadomości w zakresie wartości dziedzictwa narodowego. 40 osób
wzięło udział w wyjeździe do Lublina, w czasie którego zwiedzano wiele obiektów
stanowiących dziedzictwo kulturowe i narodowe. Całkowity koszt projektu to 4335 zł: 2000
zł dofinansowania, 1670,50 zł wkładu finansowego i 450 zł wkładu pozafinansowego
stowarzyszenia.
Drugi projekt Stowarzyszenia UTW realizowany był z zakresu działalności na rzecz osób w
wieku emerytalnym (dofinansowany w trybie małych zleceń) i nosił nazwę „Razem łatwiej,
razem lepiej”. Podstawowym celem tego zadania publicznego było zachęcenie osób starszych
do spędzania czasu w gronie równolatków, poznawania ciekawych miejsc i zdarzeń, aby
przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. 40 osób obejrzało spektakl w Teatrze
Dramatycznym w Białymstoku i 40 osób wzięło udział w wycieczce szlakiem tatarskim, w
czasie której zwiedzali m.in. Bohoniki, Supraśl i Sokółkę. Całkowity koszt projektu to
4537,06 zł: 2990 zł dofinansowania, 1347,06 zł wkładu finansowego i 200 zł wkładu
pozafinansowego stowarzyszenia.
Projekt z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki pn. „Zdrowo-sportowo i
turystycznie” (dofinansowany w trybie małych zleceń) propagował zdrowy styl życia,
pozwalał zagospodarować wolny czas i spędzić go wspólnie na sportowych zajęciach. 239
osób brało udział w wyjazdach na basen, pieszych wędrówkach krajoznawczych i ogniskach
integracyjnych. Całkowity koszt projektu to 3468,01 zł: 2950 zł dofinansowania, 218,01 zł
wkładu finansowego i 300 zł wkładu pozafinansowego stowarzyszenia.
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Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” z Witowic zrealizowało trzy zadania. Projekt pn. „I Marsz
Godności Osób Niepełnosprawnych” z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów
uzależnień został dofinansowany w trybie małych zleceń. Projekt miał na celu kształtowanie
otoczenia wspierającego osoby zagrożone wykluczeniem społeczno-zawodowym i
szczególnie narażone na nałogi, zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu
społecznym i upowszechnienie postawy wrażliwej na potrzeby osób z niepełnosprawnością.
W marszu wzięło udział 600 osób z gminy Ciechanowiec, z województwa podlaskiego i
mazowieckiego. Całkowity koszt projektu to 12 740 zł: 6450 zł dofinansowania i 6290 zł
wkładu pozafinansowego stowarzyszenia.
Drugi projekt pn. „Bursztynowe kroki” także z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów
uzależnień został dofinansowany w trybie małych zleceń. 20 osób niepełnosprawnych,
uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu wyjechało na pięć dni do
miejscowości Jantar, gdzie aktywnie uczestniczyli w warsztatach wyjazdowych promujących
aktywny i zdrowy styl życia, podnoszących poziom świadomości z zakresu przeciwdziałania
zachowaniom ryzykownym w obszarze uzależnień alkoholowych, w zajęciach na plaży i w
zabiegach rehabilitacyjnych. Całkowity koszt projektu to to 15 929,74 zł: 3500 zł
dofinansowania, 10 679,74 zł wkładu finansowego i 1750 zł wkładu pozafinansowego
stowarzyszenia.
Zadanie z zakresu pomocy społecznej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ciechanowcu, zlecone zostało Stowarzyszeniu Pomocy „Szansa” z Witowic w trybie
powierzenia, na podstawie rozstrzygnięcia konkursu na wieloletnią realizację zadania z 2014
r. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzono od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. przez 5
dni w tygodniu po 8 godzin dla 30 osób niepełnosprawnych, w tym 15 osób było dowożonych
do ŚDS z terenu gminy, zakwalifikowanych na podstawie decyzji OPS w Ciechanowcu. W
ramach realizacji zadania zatrudniono 9 specjalistów i zawarto porozumienie z 4
wolontariuszami. Realizowano program poprzez organizację treningów wspierającoaktywizujących: z funkcjonowania w codziennym życiu, dbałości o wygląd zewnętrzny,
kulinarnych, umiejętności praktycznych, gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
umiejętności spędzania czasu wolnego. Prowadzono zajęcia rehabilitacyjne, organizowano
wyjazdy integracyjne i zrealizowano 3 dodatkowe projekty, które wzmocniły proces
terapeutyczny. Całkowity koszt projektu wyniósł 460 862,40 zł: 458 762,40 zł to
dofinansowanie (zwiększona w trakcie roku kwota dotacji Wojewody Podlaskiego), i 2100 zł
wkład pozafinansowy stowarzyszenia.
Celem wieloletniego monitoringu realizacji Programu Współpracy ustalone zostały wskaźniki
Programu, a ich ocena ma posłużyć do analizy efektów programu oraz usprawnienia
działalności organizacji, szczególnie w sferze kontaktów z samorządem lokalnym. Ponadto,
są one podstawą do dokonania niezbędnych zmian w celu zwiększania efektywności
programów współpracy uchwalanych na lata następne.
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WSKAŹNIKI MONITORINGU
Lp.

Wskaźnik
ilość/liczba
1. liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert
liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – wieloletnich
2. liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert

4
0
3

liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – wieloletnich

0

liczba ofert złożonych w trybie małych zleceń

4

3. liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego:
a) realizowanych w ciągu roku budżetowego
b) wieloletnich
4. liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane
przez Gminę z przyczyn zależnych od realizatora
5. liczba umów zawartych:
a) w formie wsparcia
b) w formie powierzenia
6. liczba beneficjentów zrealizowanych zadań
7. liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji w realizację zadań
publicznych, z podziałem na:
a) wolontariuszy
b) pracowników

7
1
0
7
1
≤ 1711

≤ 23
≤ 11

8. liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne
w oparciu o dotacje

0

9. liczba organizacji korzystających z dotacji

4

10. liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które
udzielono dotacji

8

11. wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach
zadaniowych w zakresie:
a) społeczeństwa obywatelskiego
b) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
d) kultury fizycznej i turystyki
e) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
f) profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
g) pomocy społecznej

0,00
2990,00
7000,00
5000,00
0,00
9950,00
458 762,40

12. wielkość własnego wkładu finansowego organizacji w realizację
zadań publicznych w zakresie:
a) społeczeństwa obywatelskiego
b) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
d) kultury fizycznej i turystyki
e) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
f) profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
g) pomocy społecznej

0,00
1347,06
4620,50
371,41
0,00
10 679,74
0,00
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13. wielkość własnego wkładu niefinansowego organizacji w realizację
zadań publicznych w zakresie:
a) społeczeństwa obywatelskiego
b) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
c) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
d) kultury fizycznej i turystyki
e) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
f) profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień
g) pomocy społecznej

0,00
200,00
650,00
450,00
0,00
8040,00
2100,00

Urząd Miejski w Ciechanowcu realizował program współpracy także w sferze
pozafinansowej.
29 marca 2017 roku odbyło się, sfinansowane z budżetu Gminy Ciechanowiec, szkolenie
"Ochrona danych osobowych w NGO", w którym uczestniczyli przedstawiciele
ciechanowieckich organizacji. 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.
24 października 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu oraz organizacji
pozarządowych działających na terenie Gminy Ciechanowiec. Na spotkaniu została
przedstawiona prezentacja dotycząca podsumowania współpracy organizacji pozarządowych i
samorządu Gminy Ciechanowiec w 2017 roku oraz głównych założeń „Programu Współpracy
w 2018 roku 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”. Organizacje zgłaszały też swoich kandydatów na członków
komisji konkursowych oraz wypełniały ankietę badającą potrzeby organizacji w zakresie
tematyki szkoleń. Na podstawie analizy ankiet stwierdzono potrzebę zwiększenia
umiejętności i wiedzy m.in. w zakresie prawno-finansowych aspektów działania organizacji,
pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji oraz zwiększenie aktywności
wolontariackiej.
Na stronie Miejskiego Portalu Internetowego www.ciechanowiec.pl istnieje zakładka NGO,
gdzie znajdują się informacje ważne dla organizacji i innych podmiotów działających na
rzecz pożytku publicznego. Dostępna jest zakładka „konkursy”, gdzie zamieszczane są
wszystkie aktualne i zakończone konkursy ofert. Dodatkowo organizacje mogą skorzystać z
zamieszczonych na stronie ważnych aktów prawnych dotyczących organizacji
pozarządowych, wzorów pism i dokumentów, a także zapoznać się z informacjami
dotyczącymi idei wolontariatu. Pomocne dla organizacji są także linki, wśród których
znajdują się serwisy internetowe dla organizacji pozarządowych, np.: ngo.pl, adresy stron
internetowych fundacji wspierających finansowe działania organizacji oraz zakładka
"ogłoszenia", gdzie zamieszczane są informacje o szkoleniach skierowanych do III sektora
oraz o innych działaniach podejmowanych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim a
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dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zamieszczona baza danych o
organizacjach działających na terenie Gminy jest stale aktualizowana.
Założenia Programu Współpracy realizowane były również poprzez:
— zamieszczanie na Miejskim Portalu Internetowym informacji dotyczących działalności
organizacji na terenie gminy;
— włączanie się jednostek organizacyjnych gminy w realizację projektów różnych
organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z
dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
takich, jak: Festiwal Folkloru "Podlaskie Spotkania", festyn sportowo-rekreacyjny z
okazji "Dnia Matki i Dziecka", Orszak Trzech Króli;
— patronat Burmistrza Ciechanowca w cyklicznych imprezach o Puchar Burmistrza
organizowanych przez organizacje pozarządowe: Mistrzostwach Koła Wędkarskiego
"Jazgarz" w wędkarstwie spławikowym, Zawodach w Myśliwskim Wieloboju
Strzeleckim i Podlaskich Zawodach w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi; Zawodów
Strzeleckich Klubu Strzelectwa Sportowego „Bazuka”;
— pomoc organizacjom w przygotowywaniu wniosków o dotacje i innych dokumentów;
— udostępnianie pomieszczeń Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz innych
jednostek organizacyjnych gminy.
PODSUMOWANIE
Duża liczba mieszkańców ma niewielką wiedzę o tym, czym są organizacje pozarządowe,
jaka jest specyfika ich pracy oraz jakie organizacje działają w Gminie Ciechanowiec.
Niewiele osób, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, angażuje się w działania
społeczne poprzez wolontariat wspierając działania lokalnych organizacji i instytucji. W
organizacjach brakuje aktywnie działających członków i wolontariuszy, którzy wykonywaliby
niektóre zadania w ramach realizowanych projektów. Jest to jedna z przyczyn powodujących,
że tylko kilka z ciechanowieckich organizacji podejmuje aktywne działania na rzecz
społeczeństwa biorąc udział w konsultacjach społecznych przy uchwalaniu aktów prawnych
powiązanych z ich działalnością statutową, startując w otwartych konkursach ofert i realizując
zadania publiczne. Sporadycznie można spotkać się ze współpracą różnych organizacji przy
planowaniu czy realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Powoduje to, że mimo dużej liczby organizacji istniejących na terenie naszej gminy, nadal nie
można być usatysfakcjonowanym poziomem lokalnej aktywności obywatelskiej, więc przed
samorządem gminy oraz przed organizacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego nadal stoi wiele wyzwań.

Opracowała: podinspektor Olga Regina Tomaszewska
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