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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 2018 roku podstawę do dysponowania przez Burmistrza środkami publicznymi stanowiły:
- Uchwała nr 188/XXXII/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia "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",
- 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 175/XXXI/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 30 listopada 2017 roku
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2018 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 197/XXXV/18 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 26 lutego 2018 roku
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie gminy Ciechanowiec na rok 2018,
- Uchwała nr 181/XXXII/17 Rady Miejskiej w Ciechanowcu z 29 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Ciechanowiec na rok 2018 z późniejszymi zmianami.
W projekcie „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” 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 oraz z zakresu działalności na rzecz dzieci i
młodzieży.
Konsultacje projektu „Programu współpracy w 2018 roku” ogłoszono 12 października 2017 r.
poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w zakładce NGO na Miejskim
Portalu Internetowym www.ciechanowiec.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce organizacje pozarządowe oraz poprzez zorganizowanie otwartego spotkania z
przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ww. ustawy. Konsultacje trwały do 31 października 2017 r.
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W wyznaczonym terminie konsultacji, poprzez formularz zgłaszania opinii, zgłoszono 2
opinie do projektu. Pierwsza wpłynęła od Stowarzyszenia Rodzina z Ciechanowca, które
wnioskowało o dodanie w Rozdziale 5. Priorytetowe zadania publiczne, w § 10 ust. 8 „Obszar
realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej” punktu 2 „Dotacje w postaci wsparcia osób
potrzebujących, akcje dożywiania”. Burmistrz Ciechanowca uwzględnił wniosek
Stowarzyszenia Rodzina rozszerzając zapisy w projekcie Programu współpracy: w Rozdziale
5. Priorytetowe zadania publiczne, § 10, o pkt 9. Obszar realizacji zadań z zakresu
działalności charytatywnej i w Rozdziale 8. Wysokość środków planowanych na realizację
programu, § 15, o pkt 9) w obszarze IX (działalność charytatywna): kwota – 3000,00 zł.
Druga opinia wpłynęła od Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku z Ciechanowca,
które zaproponowało zmianę w rozdziale 8 „Wysokość środków planowanych na realizację
programu”. Zapis w projekcie brzmiał: Rozdział 8, § 15, pkt 2) w obszarze II (seniorzy):
kwota – 3000,00 zł, pkt 4) w obszarze IV (kultura fizyczna i turystyka): kwota 5000,00 zł
Proponowany przez Stowarzyszenie UTW zapis to: Rozdział 8, § 15, pkt 2) w obszarze II
(seniorzy): kwota – 5000,00 zł, pkt 4) w obszarze IV (kultura fizyczna i turystyka): kwota –
8000,00 zł. Burmistrz wprowadził do projektu Programu Współpracy proponowane zmiany
zwiększające kwoty środków finansowych na realizację zadań w tych obszarach.
Wysokość środków publicznych zaplanowanych na realizację zadań w PW wynosiła 575 000
zł, z czego: po 10 000 zł przeznaczono na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania
problemów uzależnień, z zakresu ekologii i ochrony zwierząt i w sferze kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 8000 zł na zadania w sferze
upowszechniania kultury fizycznej i turystyki; 5000 zł na zadania z zakresu działalności na
rzecz osób w wieku emerytalnym; 3000 zł na zadania z zakresu działalności charytatywnej i
po 2000 zł na zadania z zakresu społeczeństwa obywatelskiego i zakresu działalności na rzecz
dzieci i młodzieży, oraz 525 000 zł przekazywane przez Wojewodę Podlaskiego w formie
dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu pomocy społecznej.
19 lutego 2018 r. zostały ogłoszone cztery otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych Gminy Ciechanowiec: z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, z zakresu
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego, oraz z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży.
Na konkursy ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz z zakresu
społeczeństwa obywatelskiego nie wpłynęły żadne oferty, w związku z czym konkursy
zostały unieważnione Zarządzeniami Burmistrza nr 272/18 i 273/18 z 19 marca 2018 roku.
20 marca 2018 r. zostały ogłoszone trzy otwarte konkursy ofert: na wsparcie realizacji zadań
publicznych Gminy Ciechanowiec z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony
dziedzictwa przyrodniczego w 2018 roku, z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży
oraz z zakresu społeczeństwa obywatelskiego.
Na konkursy ofert z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz z zakresu
społeczeństwa obywatelskiego nie wpłynęły żadne oferty, w związku z czym konkursy
zostały unieważnione Zarządzeniami Burmistrza nr 284/18 i 285/18 z 17 kwietnia 2018 roku.

3

Na konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym wpłynęła 1
oferta, na konkurs ofert w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego wpłynęły 3 oferty, a na konkurs z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego wpłynęła 1 oferta. Wszystkie oferty przeszły
pozytywnie ocenę merytoryczną i zostały przez Komisje Konkursowe rekomendowane
Burmistrzowi Ciechanowca do wsparcia realizacji zadania.
W 2018 r. na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 688), wpłynęło 6 ofert realizacji zadań
publicznych: 3 w sferze upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, 1 z zakresu
społeczeństwa obywatelskiego 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 2018 r. 1 projekt.
Ostatecznie w 2018 r. 9 podmiotów otrzymało środki na realizację 12 zadań – 6
dofinansowano w trybie konkursowym, 6 w tzw. trybie małych zleceń, na podstawie art. 19a
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.
Dz.U. 2019 poz. 688).
Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej im. M. Kopernika zrealizował zadanie
z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki (dofinansowane w trybie małych
zleceń) pn. Wszyscy mogą grać w „SPEEDMINTON – CROSSMINTON”, mające na celu
nauczenie i upowszechnienie nowej gry, w którą można grać wszędzie i w każdym wieku,
zorganizowanie dodatkowych zajęć sportowych oraz zawodów sportowych dla uczestników i
zakupienie niezbędnego sprzętu. Z nową grą zapoznało się 155 dzieci i młodzieży, 6
dorosłych, w dodatkowych zajęciach uczestniczyło 14 dziewczynek, zorganizowano zawody
dla uczestników projektu, zakupiono dwa komplety sprzętu do gry w speedminton dla
uczestników młodszych i starszych niż 12 lat. Całkowity koszt projektu to 3956 zł: 3000 zł
dofinansowania, 6 zł wkładu finansowego i 950 zł wkładu pozafinansowego stowarzyszenia.
Stowarzyszenie „Zameczek” zrealizowało (dofinansowane w trybie małych zleceń) zadanie z
zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki pt. „Coś dla ciała i ducha”, czyli
umożliwiające integrację międzypokoleniową wspólne dla starszych i młodszych 4 wyjazdy
na basen, wycieczkę edukacyjną do „Ziołowego Zakątka" i ognisko. 60 osób wzięło w
wyjazdach na basen, 30 osób uczestniczyło w wyjeździe do Korycin i w ognisku. Całkowity
koszt projektu to 3721,09 zł: 2800 zł dofinansowania, 271,09 zł wkładu finansowego i 650 zł
wkładu pozafinansowego stowarzyszenia.
Mazowiecko-Podlaski Klub Karate zrealizował zadanie z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i turystyki (dofinansowane w trybie małych zleceń) pn. „Seminarium sportowoszkoleniowe bezpieczni mieszkańcy III edycja”, w którym wzięło udział 35 uczestników, było
okazją do upowszechniania sportów walki oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa i
4

promocji zdrowego, sportowego stylu życia. Całkowity koszt projektu to 2500 zł: 2200 zł
dofinansowania i 300 zł wkładu pozafinansowego stowarzyszenia.
Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych z Białegostoku zrealizował zadanie z
zakresu społeczeństwa obywatelskiego (dofinansowane w trybie małych zleceń) pn. „Akcja
Edukacja”, w celu wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych poprzez integrację
środowiska organizacji pozarządowych w Ciechanowcu i podniesienie wiedzy przedstawicieli
organizacji pozarządowych w zakresie źródeł finasowania działalności statutowej oraz
obowiązków prawnych. W dwóch szkoleniach wzięło udział 40 osób. Zadanie realizowane
było w formie powierzenia i jego cały koszt został poryty z dotacji w wysokości 2000 zł.
Fundacja Nowoczesny Konin zrealizowała zadanie z w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Znam zabytki mojej gminy!” – warsztaty zabytkowej
architektury sakralnej Gminy Ciechanowiec dla dzieci. W celu rozbudzenia zainteresowania
obiektami zabytkowymi Gminy Ciechanowiec oraz poczucia odpowiedzialności i
poszanowania dla dziedzictwa kulturowego, promowania regionalnego dziedzictwa
kulturowego wśród dzieci, zorganizowano w 3 szkołach podstawowych warsztaty, na których
48 dzieci wykonywało z klocków lego modele sakralnych zabytków architektonicznych
Gminy Ciechanowiec: kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, kościoła pw.
Św. Stanisława Biskupa w Pobikrach i kościoła pw. Św. Doroty Panny i Męczennicy w
Winnie-Poświętnej. Płaskorzeźby przedstawiające te zabytki zostały wyeksponowane w
Ciechanowieckim Ośrodku Kultury i Sportu. Całkowity koszt projektu to 2539,80 zł: 1864 zł
dofinansowania, 347 zł wkładu finansowego i 328,80 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 2 seansów kina plenerowego, w czasie których
wyświetlono 2 bajki dla dzieci oraz 1 film dla starszych. W projekcjach uczestniczyło ok. 500
dzieci i 430 dorosłych. Całkowity koszt projektu to 4579,95 zł: 3690 zł dofinansowania,
389,95 zł wkładu finansowego i 500 zł wkładu pozafinansowego stowarzyszenia.
Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku” zrealizowało dwa zadania. W sferze kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego był to projekt pn. „Różne oblicza
kultury oczami dorosłych” mający na celu zwiększenie dostępności do kultury, rozwój
zdolności i możliwości artystycznych, zwiększenie świadomości w zakresie wartości
dziedzictwa narodowego. Cele osiągnięto poprzez organizację warsztatów origami (dla 20
osób), wyjazdu do Teatru Lalki i Aktora w Białymstoku (40 osób), wyjazdu do Muzeum
Regionalnego w Łukowie, Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej,
Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej (40 osób) oraz spotkania integracyjnopatriotycznego przy ognisku (20 osób). Całkowity koszt projektu to 5741,27 zł: 4230 zł
dofinansowania, 1161,27 zł wkładu finansowego i 350 zł wkładu pozafinansowego
stowarzyszenia.
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Drugi projekt Stowarzyszenia UTW realizowany był z zakresu działalności na rzecz osób w
wieku emerytalnym i nosił nazwę „Aktywność seniorów poprzez zdobywanie wiedzy”.
Zakładanymi celami tego zadania publicznego było: zapobieganie marginalizacji i izolacji
osób starszych, aktywizacji i integracji środowiska seniorów, poznanie nowych i ciekawych
miejsc i historii życia Chopina, współpraca międzypokoleniowa na warsztatach, wzrost
wiedzy z zakresu chemii użytkowej, pogłębienie wiedzy historycznej, szczególnie w
kontekście 100-lecia odzyskania niepodległości i poprawa kondycji fizycznej i psychicznej
seniorów. 35 osób wzięło udział w wyjazd do Żelazowej Woli i Warszawy, 40 osób obejrzało
spektakl w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku, 40 osób wzięło udział spotkaniu
integracyjno-edukacyjne powiązanym ze 100-leciem odzyskania niepodległości oraz 20
seniorów wraz z wnukami uczestniczyło w warsztatach z zakresu chemii użytkowej.
Całkowity koszt projektu to 6595 zł: 5000 zł dofinansowania, 1095 zł wkładu finansowego i
500 zł wkładu pozafinansowego stowarzyszenia.
Podlaska Fundacja Empatia zrealizowała zadanie z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn. „Ograniczanie bezdomności zwierząt domowych”.
Główne cele zadania to ograniczenie liczby bezdomnych zwierząt na terenie Gminy
Ciechanowiec poprzez sterylizację i czipowanie psów (20 sztuk) i kotów (15 sztuk) oraz
zakup odzieży i obuwia ochronnego (2 komplety) oraz kamizelek odblaskowych (10 sztuk),
zapewniających bezpieczeństwo wolontariuszy pracujących w przytulisku. Całkowity koszt
projektu to 11219,20 zł: 9829,27 zł dofinansowania, 139,93 zł wkładu finansowego i 1250 zł
wkładu pozafinansowego stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Pomocy „Szansa” z Witowic zrealizowało trzy zadania. Projekt pn. „II 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 9050 zł: 6500 zł dofinansowania i 2550 zł
wkładu pozafinansowego stowarzyszenia.
Drugi projekt pn. „Morskie inspiracje – projekt Krynica” także z zakresu profilaktyki i
rozwiązania problemów uzależnień został dofinansowany w trybie małych zleceń. 26 osób
niepełnosprawnych, uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Ciechanowcu
wyjechało na 6 dni do Krynicy Morskiej, gdzie aktywnie uczestniczyło w warsztatach
powiększających umiejętności zachowania asertywnego w czasie spotkań towarzyskich ze
spożywaniem alkoholu oraz zwiększających wiedzę o zagrożeniach płynących ze strony
używek, mechanizmach uzależnień i ich skutkach: zdrowotnych, społecznych i
ekonomicznych. Całkowity koszt projektu to 16 100 zł: 3500 zł dofinansowania, 11 300 zł
wkładu finansowego i 1300 zł wkładu pozafinansowego stowarzyszenia.
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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 z 2014 r. na wieloletnią realizację
zadania. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzono od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin dla 30 osób niepełnosprawnych (w tym część osób była
dowożona do ŚDS z terenu gminy), zakwalifikowanych na podstawie decyzji OPS w
Ciechanowcu. W ramach realizacji zadania zatrudniono 10 osób. Realizowano program
poprzez organizację zajęć: treningu funkcjonowania w życiu codziennym, treningu
umiejętności interpersonalnych, terapii ruchowej, terapii zajęciowej, terapii pedagogicznej,
zajęć dodatkowych wynikających z potrzeb uczestników, wsparcia psychologicznego oraz
utrzymywania kontaktów z rodziną. Całkowity koszt projektu wyniósł 550 041 zł: 547 941 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.

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
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liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert – wieloletnich

0

liczba ofert złożonych w trybie małych zleceń
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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
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≤ 2314
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8. liczba organizacji podejmujących po raz pierwszy zadania publiczne
w oparciu o dotacje

0

9. liczba organizacji korzystających z dotacji

9

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

12

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
h) działalności charytatywnej

2000,00
5000,00
9784,00
8000,00
9829,27
10 000,00
547 941,00
0,00

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

h) działalności charytatywnej

0,00
1095,00
1898,22
277,09
139,93
11 300,00
0,00
0,00

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

h) działalności charytatywnej

0,00
500,00
1178,80
1900,00
1250,00
3850,00
2100,00
0,00

Urząd Miejski w Ciechanowcu realizował program współpracy także w sferze
pozafinansowej.
Na stronie Miejskiego Portalu Internetowego www.ciechanowiec.pl istnieje stale
aktualizowana zakładka NGO, gdzie znajdują się informacje ważne dla organizacji i innych
podmiotów działających na rzecz pożytku publicznego. Informacje o szkoleniach
skierowanych do III sektora oraz o innych działaniach podejmowanych na szczeblu
wojewódzkim lub ogólnopolskim a dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi,
informacje o nowych wymogach prawnych czy terminach, w jakich należy je realizować
umieszczane są w zakładce NGO i w dziale Informator Miejskiego Portalu Internetowego, a
także przekazywane pocztą elektroniczną.
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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, sprzątanie rzeki Nurzec, koncert
„Niepodległa łączy”, „100 morsów na 100-lecie Niepodległości”;
— 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;
— pomoc organizacjom w przygotowywaniu wniosków o dotacje i innych dokumentów;
— udostępnianie pomieszczeń Ciechanowieckiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz innych
jednostek organizacyjnych gminy.
PODSUMOWANIE
Wydaje się, że nadal wiedza mieszkańców o tym, czym są organizacje pozarządowe, jaka jest
specyfika ich pracy oraz jakie organizacje działają w Gminie Ciechanowiec, jest mała.
Niewiele osób, angażuje się w działania społeczne poprzez wolontariat wspierając działania
lokalnych organizacji i instytucji. 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 – najczęściej jest to współpraca z Ciechanowieckim
Ośrodkiem Kultury i Sportu a nie z inną organizacją pozarządową.
W pewnym stopniu lukę w aktywności ciechanowieckich NGO-sów starają się zapełnić
organizacje na co dzień działające w innych miejscowościach, które w 2018 r. zrealizowały
zadania publiczne na terenie naszej gminy – Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych
(OWOP) i Fundacja Nowoczesny Konin (po raz pierwszy) oraz Stowarzyszenie Pomocy
„Szansa” (po raz kolejny).
Nadal nie można być usatysfakcjonowanym poziomem lokalnej aktywności obywatelskiej,
więc samorząd gminy oraz organizacje i inne podmioty prowadzące działalność pożytku
publicznego czeka jeszcze wiele wyzwań.

Opracowała: podinspektor Olga Regina Tomaszewska
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