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Ciechanów - maj 2022 rok 



        Działając na podstawie  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego  i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r.  poz. 1057 ze.zm.)  jednostki samorządu 

terytorialnego podejmują  współpracę z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego. Powiat Ciechanowski  opracował dokument na podstawie, 

którego oparta jest współpraca - program współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Program współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021  

został przyjęty Uchwałą Nr VI/25/195/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 

30 listopada 2020 roku oraz zmieniony uchwałą nr VI/39/277 Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 27 września 2021r.   W uchwalonym programie zostały szczegółowo określone formy, 

zasady i zakres współdziałania.    

        W programie  można wyróżnić dwie płaszczyzny współpracy z organizacjami 

pozarządowymi: 

1) współpraca o charakterze finansowym poprzez powierzenie wykonywania zadań 

publicznych z jednoczesnym udzieleniem dotacji   oraz poprzez  wspieranie 

wykonywania zadań publicznych z jednoczesnym udzieleniem dotacji 

na  dofinansowanie ich realizacji, 

2) współpraca o charakterze pozafinansowym. 

      W ramach  współpracy w roku 2021  postanowiono przyznać dotacje na wsparcie 

realizacji zadań publicznych. W tym celu, zgodnie z przyjętymi w programie zasadami 

Uchwałą nr 202/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłosił 

konkurs ofert z zakresu: 

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  

3) ochrony i promocji zdrowia, 

4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

5) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

6) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa,  

7) ratownictwa i ochrony ludności. 

 

Ogłoszenie o organizowanym przez powiat ciechanowski otwartym konkursie ofert 

na realizację zadań publicznych zamieszczone zostało na internetowej stronie powiatu, 

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym 

w Ciechanowie.  



W celu wyboru najlepszych ofert Zarządu Powiatu Ciechanowskiego powołał komisję 

konkursową.  

      W trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzanego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 

2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań 

publicznych  przeznaczono   kwotę  440 000,00 zł, z tego na zadania w zakresie: 

• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 140 000,00 zł,  

• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   200 000,00 zł,  

• ochrony i promocji zdrowia 50 000,00 zł,  

• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 20 000,00 zł,  

• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 10 000,00 zł,  

• ratownictwa i ochrony ludności 20 000,00 zł.   

Na podstawie uchwały  Nr 28/2021 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego   z dnia 15 lutego 2021 

roku w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych powiatu 

ciechanowskiego w zakresie  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa 

przyrodniczego, ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku i udzielenia dotacji podmiotom, 

których oferty zostały wybrane, Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął decyzję o wyborze 

ofert i przyznaniu dotacji na 36 zadań. 

       Wykonując uchwałę, powiat zawarł 36 umów na realizację  zadań publicznych  

z podmiotami wyłonionymi w konkursie. Ponadto zawarto 10 umów  na realizację zadań 

publicznych  w ramach tzw. " małych grantów". 

 

 

W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  zawarto  12 

umów z następującymi podmiotami:   

• Umowa Nr 1/2021 z dnia 1 marca 2021  roku ze Stowarzyszeniem Pozytywnie 

Historyczni, 

• Umowa Nr 2/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Towarzystwem Miłośników Ziemi 

Ciechanowskiej, 



• Umowa Nr 3/2021 z dnia 1 marca 20210  roku z Fundacją Apetyt na Kulturę, 

• Umowa Nr 4/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Ochotniczą Strażą Pożarną 

w Kołaczkowie, 

• Umowa Nr 5/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Fundacją Apetyt na Kulturę, 

• Umowa Nr 6/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Ciechanowskim Forum Muzycznym 

Sine Nomine, 

• Umowa Nr 7/2021 z dnia 1 marca 2021  roku ze Stowarzyszeniem zwykłym "Inicjatywy 

Mazowieckie", 

• Umowa Nr 8/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Ochotniczą Strażą Pożarną 

w Ciechanowie, 

• Umowa Nr 9/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Towarzystwem Miłośników Opinogóry,  

• Umowa Nr 10/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Kołem Gospodyń Wiejskich 

w Targoniach, 

• Umowa Nr 11/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Kołem Gospodyń Wiejskich 

w Kołaczkowie, 

• Umowa Nr 12/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Fundacją Lilium. 

W ramach tzw. ,,małych grantów": 

• Umowa Nr 2/2021  z dnia 28 czerwca 2021 roku z Ochotniczą Strażą Pożarną 

w Nasierowie Górnym, 

• Umowa Nr 5/2021  z dnia 8 września 2021 roku z Ochotniczą Strażą Pożarną 

w Przywilczu, 

• Umowa Nr 10/2021  z dnia 2 listopada 2021 roku z Oddziałem Ciechanowskiego 

Stowarzyszenia Autorów Polskich. 

W zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej  zawarto 16  umów z następującymi 

podmiotami: 

• Umowa Nr 13/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Kołem Gospodyń Wiejskich 

w  Zeńboku, 

• Umowa Nr 14/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Fundacją Łydynia, 

• Umowa Nr 15/2021 z dnia 1 marca 2021  roku ze Stowarzyszeniem Klub Sportowy 



VICTORIA Regimin, 

• Umowa Nr 16/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Ciechanowskim Ludowym Klubem 

Sportowym MAZOVIA, 

• Umowa Nr 17/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Międzyszkolnym Pływackim Klubem 

Sportowym "Orka", 

• Umowa Nr 18/2021 z dnia 1 marca 2021  roku ze Stowarzyszeniem Ciechanowski Klub 

Sportowy Jurand, 

• Umowa Nr 19/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Kolarskim Klubem Sportowym, 

• Umowa Nr 20/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział 

Rejonowy w Ciechanowie, 

• Umowa Nr 21/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z UKS "K.O WADŁO", 

• Umowa Nr 22/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Klubem Sportowym Ciechan i Szymon 

Kołecki, 

• Umowa Nr 23/2021 z dnia 1 marca 2021  roku ze Stowarzyszeniem na rzecz 

bezpieczeństwa osobistego oraz krzewienia kultury fizycznej KRAVER,  

• Umowa Nr 24/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Klubem Sportowym Ciechan i Szymon 

Kołecki,  

• Umowa Nr 25/2021 z dnia 1 marca 2021  roku ze Stowarzyszeniem Sportowym 

Runners Team,  

• Umowa Nr 26/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Ciechanowskim Klubem Bokserskim,  

• Umowa Nr 27/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z MUKS Czarni Regimin,  

• Umowa Nr 28/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Cross Trening Mazovia. 

 

W ramach tzw. ,,małych grantów": 

• Umowa Nr 3/2021  z dnia 28 czerwca 2021 roku ze Stowarzyszeniem ZaDyszka, 

• Umowa Nr 4/2021 z dnia 28 czerwca 2021roku z Ciechanowskim Ludowym Klubem 

Sportowym ,,Mazovia", 

• Umowa Nr 6/2021  z dnia 12 października 2021 roku ze Stowarzyszeniem 

Ciechanowskim Klubem Sportowym ,,JURAND", 

• Umowa Nr 9/2021  z dnia 2 listopada 2021 roku ze Szkolnym Związkiem Sportowym 

Ziemia Ciechanowska. 



W zakresie ratownictwa i ochrony ludności  zawarto 5  umowy z następującymi podmiotami: 

• Umowa Nr 29/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Kołem Gospodyń Wiejskich 

w Kołaczkowie, 

• Umowa Nr 30/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Ochotniczą Strażą Pożarną w Ojrzeniu,  

• Umowa Nr 31/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z WOPR Ciechanów,  

• Umowa Nr 32/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sońsku,  

• Umowa Nr 33/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Ochotniczą Strażą Pożarną 

w Gąsocinie. 

 

W ramach tzw. ,,małych grantów": 

• Umowa Nr 1/2021  z dnia 28 czerwca 2021 roku z Ochotniczą Strażą Pożarną 

w Długołęce. 

 

W zakresie ochrony i promocji zdrowia  zawarto 2  umowy z następującymi podmiotami: 

• Umowa Nr 34/2021 z dnia 1 marca 2021  roku z Centrum Psychologiczno – Pastoralne 

METANOIA, 

• Umowa Nr 35/2021 z dnia 1 marca 2021  roku ze Stowarzyszeniem Pies i Spółka. 

 

W ramach tzw. ,,małych grantów" zawarto 2 umowy: 

• Umowa Nr 7/2021  z dnia 12 października 2021 roku z  Centrum Psychologiczno – 

Pastoralnym „METANOIA”, 

• Umowa Nr 8/2021  z dnia 26 października 2021 roku z Polskim Czerwonym Krzyżem 

Oddział Rejonowy w Ciechanowie. 

 

 

W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zawarto 

jedną umowę nr 36/2021 z dnia 1 marca 2021  roku ze Stowarzyszeniem Pies i spółka. 

 

W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych nie wpłynęła żadna oferta. 

 



Wykonanie poszczególnych umów  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego  przedstawia się następująco: 

1) Na zadanie pn. „Powiatowy Wirtualny Teatr Historii "Wiktoria 1920”- oferent 

Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni uzyskali dofinansowanie w kwocie 

15 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania  przeprowadzone zostały projekcje filmu „Wiktoria 1920” 

opowiadających o losach żołnierzy w czasie wojny w 1920 roku. To wyjątkowa 

produkcja fabularna zrealizowana w technologii VR 360 stopni 3D. Zadanie zostało 

wykonane,  sprawozdanie zostało złożone. 

2) Na zadanie pn. „Wydanie książki pt. "Historia w pomnikach i tablicach zapisana"”– 

oferent Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej uzyskało dofinansowanie 

w kwocie 13 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania została wydana książka przedstawiająca dorobek 

Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej w zakresie upamiętniania miejsc 

i wydarzeń historycznych oraz osób w nich uczestniczących. Powstał bogato 

ilustrowany leksykon zawierający pomniki oraz tablice dokumentujące historię i kulturę 

naszego regionu, a także pokazujący związki wybitnych Polaków z ziemią 

ciechanowską. Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie zostało złożone. 

3) Na zadanie pn. ,,Półfinały w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie 

6  Danuta Rinn Festiwal’’ – oferent Fundacja Apetyt na Kulturę uzyskała 

dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zorganizowano Półfinały 6 Danuta Rinn Festiwal. Było 

to wydarzenie dwustopniowe, które składało się z przesłuchań konkursowych oraz 

koncertu. Półfinały stanowiły wyjątkową ofertę artystyczną i dawały możliwość 

zaistnienia na scenie muzycznej dla utalentowanej młodzieży i dorosłych z Ciechanowa 

i okolic. Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie zostało złożone. 

4) Na zadanie pn. „Obchody Parafialnego Dnia Strażaka 2021”  – oferent Ochotnicza 

Straż Pożarna w Kołaczkowie otrzymało dofinansowanie w kwocie 1 500,00 zł. 

W ramach realizacji zadania zorganizowano uroczystość obchodów Dnia Strażaka. 

Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie zostało złożone. 

5) Na zadanie pn. „ON-LINOWO NA LUDOWO” – oferent Fundacja Apetyt na Kulturę 



otrzymała dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zaaranżowano 20 pieśni ludowych inspirowanych muzyką 

Mazowsza. Zorganizowano koncert z udziałem Ludowego Zespołu Artystycznego 

Ciechanów, który został zarejestrowany i udostępniony m.in. na platformie  You tube . 

Zrealizowany został również teledysk, którego zadaniem jest promocja LZA 

Ciechanów. Zadanie zostało zrealizowane, sprawozdanie zostało złożone. 

6) Na zadanie pn. „Historia Muzyką Pisana” – oferent Ciechanowskie Forum Muzyczne 

Sine Nomine uzyskał dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł.  

W ramach zadania zorganizowano cykl koncertów obejmujących oprawę muzyczną 

mszy w kościołach zlokalizowanych na terenie powiatu ciechanowskiego wraz 

z koncertem prezentującym historię Polski. Zadanie zostało zrealizowane, 

sprawozdanie zostało złożone. 

7) Na zadanie pn. „Wydanie IX tomu poezji Zdzisława Zembrzyckiego” – oferent 

Stowarzyszenie zwykłe „Inicjatywy Mazowieckie“ uzyskał dofinansowanie w kwocie 

5 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania wydany został IX tomik poezji Zdzisława Zembrzyckiego. 

Wiersze autora inspirowane są pięknem mazowieckiej przyrody, nie brakuje w nich 

również odniesień do miłości. Zadane zostało zrealizowane, sprawozdanie zostało 

złożone. 

8) Na zadanie pn. „Organizacja warsztatów doskonalących grę na instrumentach dętych 

dla członków orkiestry dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie” - oferent 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie uzyskała dofinansowanie w kwocie 

20 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania przeprowadzono warsztaty doskonalące grę 

na instrumentach dętych dla członków Orkiestry Dętej OSP Ciechanów. 

Po przeprowadzonych cyklach warsztatów zorganizowano koncert online 

na Facebooku na profilu OSP Ciechanów. Zadane zostało zrealizowane, sprawozdanie 

zostało złożone. 

9) Na zadania pn. ,,Wydanie książki pt. „Widziane z Opinogóry – 40 lat w Towarzystwie 

Miłośników Opinogóry poświęconej jubileuszowi 40 – lecia Towarzystwa Miłośników 

Opinogóry i 25 lat Gazety Opinogórskiej dla podtrzymania tradycji, kultury i historii 



ziemi ciechanowskiej oraz jej mieszkańców, które będą służyły edukacji publicznej, 

aktywizacji mieszkańców Powiatu Ciechanowskiego, w tym gminy Opinogóra Górna 

i nie tylko, członków i sympatyków TMO’’ – oferent Towarzystwo Miłośników 

Opinogóry uzyskał dofinansowanie w kwocie 6 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania została wydana jubileuszowa książka pt. ,,40 lat 

w Towarzystwie Miłośników Opinogóry”, która będzie historyczną pamiątką  

minionych lat i ludzi, którzy tworzyli TMO i działali w nim przez kolejne kadencje, 

wzbogacając jego dorobek twórczy.  Zadane zostało zrealizowane, sprawozdanie 

zostało złożone.  

10) Na zadanie pn. „Tradycja pokoleń” – oferent Koło Gospodyń Wiejskich w Targoniach 

uzyskało dofinansowanie w kwocie 4 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania przeprowadzony został cykl warsztatów, podczas których 

członkinie koła wraz z rodzinami zgłębiali swoją wiedzę w zakresie tradycyjnej kuchni 

regionalnej oraz kultywowania polskich tradycji ludowych. Zadane zostało 

zrealizowane, sprawozdanie zostało złożone. 

11) Na zadanie pn. „Dzień Dziecka w Kołaczkowie” – oferent Koło Gospodyń Wiejskich 

w Kołaczkowie uzyskało dofinansowanie w kwocie 2 480,00 zł.  

W ramach realizacji zadania został zorganizowany dzień dziecka. Dla najmłodszych 

czekało dużo atrakcji. Poprzez ciekawe zabawy, członkinie koła przekazywały 

dzieciakom zwyczaje i tradycje regionu. Zadane zostało zrealizowane, sprawozdanie 

zostało złożone. 

12) Na zadanie pn. „Publikacja II części książki "Ocalić od zapomnienia - wielcy 

nieobecni"” – oferent Fundacja Lilium uzyskała dofinansowanie w kwocie 8 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania opublikowano II część książki ,,Ocalić od zapomnienia - 

wielcy nieobecni", przedstawiającą życiorysy osób i dzieje rodów ściśle związanych 

z historią parafii Lekowo, powiatu ciechanowskiego, ale także znanych ludzi z historii 

Polski. Zadane zostało zrealizowane, sprawozdanie zostało złożone. 

W ramach tzw. „małych grantów”: 

1) Na zadanie pn. „65 rocznica powstania OSP w Nasierowie Górnym” – oferent 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nasierowie Górnym uzyskała dofinansowanie w kwocie 

2 500,00 zł.  



W ramach realizacji zadania zostały zorganizowane obchody 65 rocznicy powstania 

OSP w Nasierowie Górnym. Zadane zostało zrealizowane, sprawozdanie zostało 

złożone. 

2) Na zadanie pn. „Jubileusz OSP Przywilcz” – oferent Ochotnicza Straż Pożarna 

w Przywilczu uzyskała dofinansowanie w kwocie 3 500,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zakupione zostały statuetki upamiętniające jubileusz. 

Zadanie zostało zrealizowane, sprawozdanie zostało złożone. 

3) Na zadanie pn. „Zaduszkowy Wieczór z Poezją 2021” – oferent Oddział 

Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich uzyskała dofinansowanie w kwocie 

4 000,00 zł.  

W ramach zadania zrealizowany został Zaduszkowy Wieczór z Poezją ku czci 

pamięci osób związanych z kulturą i społecznością miasta oraz powiatu – Hannę 

Tybuchowską, Jadwigę Paprocką, Krzysztofa Kowalskiego oraz poetów Stanisława 

Kęsika i Wandę Gołębiewską. Zadane zostało zrealizowane, sprawozdanie zostało 

złożone. 

 

Wykonanie poszczególnych umów  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  przedstawia 

się następująco: 

1) Na zadanie pn. „Zadanie w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” - 

oferent Koło Gospodyń Wiejskich w Zeńboku uzyskało  dofinansowanie w wysokości   

5 278,80 zł.  

W ramach realizacji zadania Koło zorganizowało trzy wydarzenia sportowe dla 

mieszkańców Zeńboka pokazujące jak zdrowe i przyjemne może być spędzanie 

wolnego czasy podczas treningów, zawodów, gry i rywalizacji. Zadanie zostało 

wykonane,  sprawozdanie zostało złożone. 

2) Na zadanie pn. „Nauka jazdy na rolkach - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży’’ – 

oferent Fundacja Łydynia uzyskała dofinansowanie w kwocie 12 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania przeprowadzono 3 – miesięczny cykl szkoleń dla dzieci 

i młodzieży z nauki jazdy na rolkach i zorganizowano zawody w kategoriach 

indywidualnych oraz zespołowych.  Zadanie zostało wykonane,  sprawozdanie zostało 

złożone. 



3) Na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach 

indywidualnych i zespołowych” – oferent Stowarzyszenie Klub Sportowy VICTORIA 

Regimin uzyskała dofinansowanie w kwocie 6 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zorganizowane zostały zajęcia sportowe z piłki nożnej oraz 

treningi bokserskie dla dzieci i młodzieży.  Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie  

zostało złożone. 

4) Na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w podnoszeniu 

ciężarów” – oferent Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA uzyskał 

dofinansowanie w kwocie 20 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zorganizowano szkolenie w podnoszeniu ciężarów 

przygotowujące zawodników do zawodów sportowych ogólnopolskich.  Zadanie 

zostało wykonane, sprawozdanie zostało złożone. 

5) Na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu” – oferent 

Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy "Orka" uzyskał dofinansowanie w kwocie 

10 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zostało zorganizowane szkolenie z zakresu pływania 

podnoszące poziom sportowy oraz przygotowujące do startów w zawodach sportowych. 

Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie zostało złożone. 

6) Na zadanie pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych 

i zespołowych w kolarstwie i piłce ręcznej" - oferent   Stowarzyszenie Ciechanowski 

Klub Sportowy Jurand uzyskał  dofinansowanie w kwocie  30 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania prowadzono szkolenia z piłki ręcznej  i  z kolarstwa. 

Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie zostało złożone. 

7) Na zadanie pn. „Szkolenie i udział w zawodach w ramach dzieci i młodzieży 

w kolarstwie” - oferent Kolarski Klub Sportowy uzyskał  dofinansowanie w kwocie  

9 500,00 zł.  

W ramach realizacji zadania prowadzono szkolenia i treningi zawodników sekcji 

kolarskiej. Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie  zostało złożone. 

8) Na zadanie pn. „Zorganizowanie zawodów strzeleckich Polskiego Czerwonego Krzyża 

o zasięgu lokalnym promujących powiat ciechanowski”- oferent PCK Oddział 

Rejonowy w Ciechanowie uzyskał dofinansowanie w kwocie 12 400,00 zł.  



W ramach realizacji zadania zorganizowano  zawody strzeleckie dla członków kół PCK, 

klubów HDK, Honorowych Krwiodawców, Opiekunów Szkolnych Kół PKC, 

wolontariuszy, działaczy PCK. Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie  zostało 

złożone. 

9) Na zadanie pn. „Trenowanie oraz doskonalenie umiejętności dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym w sportach walki” – oferent UKS "K.O WADŁO" uzyskał dofinansowanie 

w kwocie 13 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania odbyło się szkolenie sportowe w ramach kick boxing, 

boksu i MMA. Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie zostało złożone. 

10) Na zadanie pn. „Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci 

i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych” – oferent Klub 

Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki uzyskał dofinansowanie w kwocie 17 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania odbyło się szkolenie w podnoszeniu ciężarów oraz rugby 

dla dzieci i młodzieży. Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie zostało złożone. 

11) Na zadanie pn. „Self Defence - Krav Maga” – oferent Stowarzyszenie na rzecz 

bezpieczeństwa osobistego oraz krzewienia kultury fizycznej KRAVER uzyskało 

dofinansowanie w kwocie 4 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zorganizowano treningi samoobrony Krav Maga i Tabaty. 

Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie zostało złożone. 

12) Na zadanie pn. „Szkolenie sportowe w dyscyplinie rugby - organizacja obozu 

sportowego” – oferent Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki uzyskał 

dofinansowanie w kwocie 3 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zorganizowany został 6 – dniowy obóz sportowy dla 

12 zawodników sekcji rugby. Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie zostało 

złożone. 

13) Na zadanie pn. „Zawody Sportowe „Duathlon” Opinogóra Górna 2021” – oferent 

Stowarzyszenie Sportowe Runners Team uzyskało dofinansowanie w kwocie 

22 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zorganizowano zawody sportowe o ogólnopolskim 

charakterze, dającą możliwość rywalizacji sportowej i promocji regionu.  Zadanie 

zostało wykonane,  sprawozdanie zostało złożone. 

14) Na zadanie pn. „My Self Protection II - samoobrona, boks, K1” – oferent Ciechanowski 

Klub Bokserski uzyskał dofinansowanie w kwocie 16 000,00 zł.  



W ramach realizacji zadania zorganizowano m.in. profesjonalne dwudniowe szkolenie 

w zakresie boksu, K1 oraz samoobrony. Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie 

zostało złożone. 

15) Na zadanie pn. „Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej” – oferent MUKS 

Czarni Regimin uzyskał dofinansowanie w kwocie 7 900,00 zł.  

W ramach realizacji zadania dofinansowany został udział drużyn sekcji piłki ręcznej 

dziewcząt w cyklu ligowych turniejów rozgrywanych w ramach Warszawsko – 

Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej oraz zakup strojów sportowych. Zadanie zostało 

wykonane,  sprawozdanie zostało złożone. 

16) Na zadanie pn. „Cross trening dla dzieci” – oferent Cross Trening Mazovia uzyskał 

dofinansowanie w kwocie 11 920,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zorganizowano zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 

w wieku od 8 do 16 lat z Cross Trening.  Zadanie zostało wykonane,  sprawozdanie 

zostało złożone. 

 

W ramach tzw. „małych grantów” 

1) Na zadanie pn. „Leśna ZaDyszka 2021 - Wielki Bieg Małych Ludzi” - oferent 

Stowarzyszenie ZaDyszka uzyskał dofinansowanie w kwocie 6 510,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zorganizowano imprezę biegową, zakupiono bramę 

startową oraz 20 sztuk leżaków. Zadanie zostało wykonane,  sprawozdanie zostało 

złożone. 

2) Na zadanie pn. „Mistrzostwa Europy U-15, U-17 w podnoszeniu ciężarów” - oferent 

Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy ,,Mazovia" uzyskał dofinansowanie w kwocie 

10 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zorganizowano zawody sportowe w podnoszeniu ciężarów. 

Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie zostało złożone. 

3) Na zadanie pn. „Udział drużyny seniorów w 1 rundzie rozgrywek 1 ligi piłki ręcznej” - 

oferent Stowarzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy Jurand uzyskało  dofinansowanie 

w kwocie 10 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania drużyna seniorów SCKS Jurand wzięła udział 

w szkoleniach treningowych i rozgrywkach 1 ligi piłki ręcznej. Zadanie zostało 

wykonane, sprawozdanie zostało złożone. 

4) Na zadanie pn. „Igrzyska Młodzieży Szkolnej” - oferent Szkolny Związek Sportowy 



Ziemia Ciechanowska uzyskał dofinansowanie w kwocie 3 500,00 zł. 

 W ramach realizacji zadania zorganizowano zawody sportowe dla dzieci i młodzieży 

Powiatu Ciechanowskiego w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych. Zadanie 

zostało wykonane, sprawozdanie zostało złożone. 

 

Wykonanie poszczególnych umów  w zakresie ratownictwa i ochrony ludności  przedstawia się 

następująco: 

1) Na zadanie pn. „Bezpieczna mieszkanka Wsi” - oferent Koło Gospodyń Wiejskich 

w Kołaczkowie  uzyskało  dofinansowanie w wysokości 2 400,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zrealizowane zostały działania tj. kurs samoobrony, zajęcia 

z zakresu psychologii, dietetyki, udzielania pierwszej pomocy oraz prewencji 

kryminalnej. Zadanie zostało wykonane,  sprawozdanie zostało złożone. 

2) Na zadanie pn. „Zakup specjalistycznej pilarki spalinowej dla OSP Ojrzeń” – oferent 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ojrzeniu uzyskał dofinansowanie w wysokości 4 210,00 

zł.  

W ramach realizacji zadania została zakupiona specjalistyczna pilarka spalinowa, 

które poprawi wyposażenie jednostki OSP. Zadanie zostało wykonane, 

sprawozdanie zostało złożone. 

3) Na zadanie pn. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie ratownictwa wodnego, 

bezpiecznego zachowania nad wodą i pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie 

powiatu ciechanowskiego” – oferent WOPR Ciechanów uzyskał dofinansowanie 

w wysokości 5 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu pierwszej 

pomocy przedmedycznej, ratownictwa wodnego jak również bezpieczeństwa nad 

wodą. Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie zostało złożone. 

4) Na zadanie pn. „Podnoszenie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży 

pożarnych poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego 

niezbędnego do podejmowania działań ratowniczych przez jednostki OSP - zakup ubrań 

ochronnych dla OSP Sońsk” – oferent Ochotnicza Straż Pożarna w Sońsku uzyskała 

dofinansowanie w wysokości 4 500,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zostało zakupione specjalistyczne umundurowanie, 

które poprawi wyposażenie jednostki OSP w środki ochrony osobistej strażaka. 

Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie zostało złożone. 

5) Na zadanie pn. „Zakup sprzętu do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo – 



gaśniczych” – oferent Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsocinie uzyskała dofinansowanie 

w wysokości 3 890,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zostały zakupione przenośne zestawy oświetleniowe, 

które poprawiają stan wyposażenia jednostki OSP. Zadanie zostało wykonane,  

sprawozdanie zostało złożone. 

 

W ramach tzw. „małych grantów”: 

 

Na zadanie pn. „Przygotowanie jednostki OSP w Długołęce do działań ratowniczo-gaśniczych” 

– oferent Ochotnicza Straż Pożarna w Długołęce uzyskała dofinansowanie w wysokości 

10 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania zakupiono profesjonalne wieszaki, które skrócą potrzebny czas do 

ubioru strażaków OSP. Zadanie zostało wykonane,  sprawozdanie zostało złożone. 

 

Wykonanie poszczególnych umów  w zakresie ochrony i promocji zdrowia przedstawia się 

następująco: 

 

1) Na zadanie pn. „Punkt informacyjno - konsultacyjny METANOIA Filia Ciechanów” – 

oferent Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA uzyskało dofinansowanie w 

wysokości 20 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania prowadzony był punkt informacyjno – konsultacyjny, który 

zapewnił mieszkańcom powiatu ciechanowskiego dostęp do nieodpłatnych specjalistycznych 

usług i konsultacji z zakresu: poradnictwa psychologicznego, profilaktyki uzależnień, 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadanie 

zostało wykonane,  sprawozdanie zostało złożone. 

2) Na zadanie pn. „Ośrodek felinoterapii” – oferent Stowarzyszenie Pies  

i Spółka uzyskało dofinansowanie w wysokości 23 576,20 zł (zwrot dotacji w wysokości 

6 423,80 zł).  

W ramach realizacji zadania stowarzyszenie poprowadziło ośrodek felinoterapii. Zadanie 

zostało wykonane,  sprawozdanie zostało złożone. 

 

W ramach tzw. „małych grantów”: 

 

1) Na zadanie pn. „Punkt informacyjno-konsultacyjny METANOIA - filia Ciechanów” – 



oferent Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA uzyskało dofinansowanie w 

wysokości 9 600,00 zł.  

W ramach realizacji zadania prowadzony był punkt informacyjno – konsultacyjny z dostępem 

do nieodpłatnych specjalistycznych usług i konsultacji. Zadanie zostało wykonane,  

sprawozdanie zostało złożone. 

2) Na zadanie pn. „Powiatowa Gala Honorowego Krwiodawstwa” – oferent Polski 

Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie uzyskał dofinansowanie 

w wysokości 10 000,00 zł.  

W ramach realizacji zadania PCK w Ciechanowie zorganizowało Powiatową Galę Honorowego 

Krwiodawstwa na której odznaczono i wyróżniono każdego zasłużonego honorowego dawcę 

krwi oraz wręczono im upominki. Zadanie zostało wykonane,  sprawozdanie zostało złożone. 

 

Wykonanie poszczególnych umów w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony 

dziedzictwa przyrodniczego przedstawia się następująco: 

 

Na zadanie pn. „Kastrujemy bezdomność” – oferent Stowarzyszenie Pies i Spółka 

uzyskało dofinansowanie w wysokości 9 600,00 zł (zwrot dotacji w wysokości 400,00 zł).  

W ramach realizacji zadania stowarzyszenie przygotowało materiały edukacyjno – 

informacyjne oraz kastrowało i czipowało suczki i kotki. Zadanie zostało wykonane,  

sprawozdanie zostało złożone. 

 

Uchwałą nr 155/2020 z dnia 19 października 2020 roku Zarząd Powiatu 

Ciechanowskiego ogłosił konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych powiatu 

ciechanowskiego w zakresie powierzenia prowadzenia punktów, w których będzie udzielana 

nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W wyniku 

przeprowadzonego konkursu ofert Zarząd Powiatu Ciechanowskiego Uchwałą nr 178/2020 

z dnia 30 listopada 2020 roku dokonał wyboru 2 ofert na realizację zadań w 2021 roku. 

 

W zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej 

społeczeństwa zawarto 2 umowy z następującymi podmiotami: 

 

• Umowa Nr 1/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku z Fundacją „Inicjatywa Kobiet 

Aktywnych“;  

• Umowa Nr 2/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku z Fundacją „Togatus Pro Bono”. 



 

Wykonanie poszczególnych umów  w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania 

świadomości prawnej społeczeństwa przedstawia się następująco: 

 

1) Na zadanie pn. „Prowadzenie jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej” – punkt 

nieodpłatnej pomocy prawnej – oferent Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” 

uzyskała dofinansowanie w wysokości 64 020,00 zł, w tym na edukację prawną 

w kwocie 3 960,00 zł.   

W ramach realizacji zadania prawnicy świadczyli nieodpłatną pomoc prawną 

mieszkańcom powiatu ciechanowskiego, co przyczyniło się do wzrostu świadomości 

prawnej osób oraz poszerzyło ich wiedzę w zakresie zgłaszanych problemów. Łącznie 

udzielono 216 porad prawnych. Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych w ramach 

edukacji prawnej m.in.: 

• przygotowała  2 e-informatory oraz  2 e-poradniki dotyczące tematyki 

prawniczej, 

• przygotowała i wydała dwa informatory pt. ,,Prawo rodzinne” oraz ,,Prawo 

pracy i ubezpieczeń społecznych”, 

• przeprowadziła dwa spotkania edukacyjne, pierwsze z grupą seniorów 

Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, drugie z uczniami Zespołu Szkół 

nr 1 im. Gen. J. Bema w Ciechanowie. 

Zadanie zostało wykonane,  sprawozdanie zostało złożone. 

2) Na zadanie pn. „Prowadzenie punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc 

prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie” – punkt nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego – oferent Fundacja „Togatus Pro Bono” uzyskała 

dofinansowanie w wysokości 64 020,00 zł, w tym na edukację prawną w kwocie 

3 960,00 zł.   

W ramach realizacji zadania prawnicy świadczyli nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie mieszkańcom powiatu ciechanowskiego, co przyczyniło się do wzrostu 

świadomości prawnej osób oraz poszerzyło ich wiedzę w zakresie zgłaszanych 

problemów. Łącznie udzielono 117 porad. Fundacja Togatus Pro Bono w 2021 r. 

w ramach edukacji prawnej m.in.:  

• opracowała 4 biuletyny informacyjne, której przedmiotami były elementarne 

aspekty wiedzy prawnej oraz zagadnienia najczęściej pojawiające się podczas 



konsultacji prawnych w ramach prowadzenia punktu,  

• prowadziła wykłady adresowanie dla szkół Powiatu Ciechanowskiego – łączna 

liczba 8 godz. lekcyjnych.  

Zadanie zostało wykonane, sprawozdanie zostało złożone. 

 

Prowadzone działania Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” i  Fundacji „Togatus Pro 

Bono” przyczyniły się do: 

• zapewnienie lepszego i trwałego dostępu do porad prawnych oraz usług prawniczych 

osobom pozbawionym wcześniej wiedzy na temat przysługujących im praw oraz 

ciążących na nich obowiązkach, 

• ograniczenia  nieznajomości przepisów prawa powszechnie obowiązującego w kręgu 

osób zakwalifikowanych do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej,  

• podjęcia przez osoby prawidłowej obrony swoich praw przed właściwymi organami 

i instytucjami, a przez to wyeliminowania negatywnych konsekwencji wynikających 

z nieznajomości prawa przez mieszkańców powiatu ciechanowskiego. 

 

     Poza środkami przewidzianymi w budżecie powiatu na dotacje dla organizacji 

pozarządowych dofinansowano dodatkowo m.in.: 

•  „Mistrzostwa Europy Juniorów i Juniorek U-15, U-17 w podnoszeniu ciężarów” 

organizowanych przez Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA na łączną 

kwotę 19 997,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów, statuetek, medali i koszulek 

okolicznościowych ME; 

• Międzygminną koleżeńską ligę piłki nożnej amatorów organizowaną przez Miejskie 

Ognisko TKKF „PROMYK” w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup medali,  

• turniej piłki nożnej dla roczników 2010 oraz młodych zawodników akademii rocznika 

2015 organizowany przez Miejski Klub Sportowy Ciechanów na kwotę 1 000,00 zł. Dla 

uczestników turnieju zostały zakupione puchary oraz medale; 

• turniej szachowy pn. „Charytatywny Turniej Szachowy TPD w Ciechanowie” 

organizowany przez Miejskie Ognisko TKKF „PROMYK” w kwocie 1 000,00 zł 

z przeznaczeniem na zakup pucharów, medali i dyplomów, 

•  zawody pływackie organizowane przez Klub Pływacki Ciechanów w kwocie 

1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dyplomów oraz medali, 

• zawody sportowe pn. „I Grand Prix im. Ireneusza Palińskiego w podnoszeniu 



ciężarów” organizowanym przez Piotra Palińskiego w kwocie 1 000,00 zł 

z przeznaczeniem na zakup pucharów; 

• w ramach wsparcia zadania pn. „Turniej halowej piłki nożnej dla roczników 2013” 

organizowanego przez Miejski Klub Sportowy Ciechanów za zgodą Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego turniej ten został objęty patronatem i zostały przekazane gadżety 

z logo powiatu; 

• w ramach wsparcia turnieju szachowego pn. „Indywidualne Mistrzostwa Ciechanowa 

Szkół Średnich” organizowanego przez Miejskie Ognisko TKKF PROMYK 

w Ciechanowie i Stowarzyszenie Szachy Ciechanów zostały przekazane za zgodą 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego gadżety z logo powiatu; 

• w ramach wsparcia zadania pn. „Ogólnopolski Turniej Koszykówki 3 x 3” 

organizowanego przez Zarząd Główny Związku Stowarzyszeń Sportowych 

„SPRAWNI-RAZEM” za zgodą Zarządu Powiatu Ciechanowskiego turniej ten został 

objęty patronatem i dofinansowany w wysokości 1 000,00 zł; 

• w ramach wsparcia uroczystości wręczenia dorocznej nagrody im. dr Franciszka 

Rajkoiwskiego organizowanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemii Ciechanowskiej 

zakupiono statuetki za kwotę 2 000,00 zł; 

• dofinansowano   „Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego w ramach Igrzysk Młodzieży 

Szkolnej” organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy Ziemia Ciechanowska w 

kwocie 4 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharów i medali; 

• zakupiono za kwotę 1 000,00 zł nagrody dla uczestników „Dnia Dziecka” 

organizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Osieku – Aleksandrowie. 

 

        Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok przewidywał również 

współpracę o charakterze pozafinansowym.  Polegała ona przede wszystkim na wzajemnym   

informowaniu o planowanych kierunkach działalności i realizowanych działaniach,  

nawiązywanie współpracy z organizacjami  pozarządowymi działającymi na terenie powiatu 

ciechanowskiego, udzielanie wsparcia merytorycznego w przygotowaniu dokumentacji 

ofertowej i rozliczeniowej w ramach przyznawanych dotacji,  promocji organizacji 

pozarządowych   na stronie internetowej i gazecie urzędowej powiatu ciechanowskiego. 

W ramach współpracy pozafinansowej zorganizowano i przeprowadzono również szkolenia dla 

organizacji pozarządowych.  

 



Dla  Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu ciechanowskiego Wydział 

Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem 

Wsparcia Ekonomii Społecznej w dniu 02.12.2021 r. przygotował szkolenie pn. „Jak 

skutecznie prowadzić Koło Gospodyń Wiejskich”. W obecnych czasach Koła Gospodyń 

Wiejskich to niekwestionowana chluba naszej małej ojczyzny. Zaradne, zorganizowane 

i posiadające masę ciekawych pomysłów kobiety są filarem podtrzymującym i spajającym 

wiejską społeczność. Z uwagi na to Starostwo Powiatowe w Ciechanowie dokłada wszelkich 

starań, by na mapie powiatu ciechanowskiego pojawiało się coraz więcej takich stowarzyszeń, 

a istniejące wciąż się rozwijały.  

 W dni 25.11.2021 roku w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie odbyło się 

webinarium dla organizacji pozarządowych w ramach projektu pn. ,,Jak nie dotacje to co? Jak 

budować prostą współpracę finansową samorządu z organizacjami pozarządowymi i 

mieszkańcami”. Projekt był realizowany przez organizacją Centrum OPUS, Stowarzyszenie 

BORIS  i Fundację CIS. Spotkanie polegało między innymi na udzielaniu wsparcia 

merytorycznego i organizacyjnego organizacjom pozarządowym i nieformalnym grupom 

mieszkańców z powiatu ciechanowskiego, a także podniesienie poziomu zintegrowania 

środowiska pozarządowego i skłonności do współpracy w ramach współpracy 

międzysektorowej. Projekt zakładał poruszenie głównych problemów i wyzwań w zakresie 

współpracy finansowej opartej na zleceniu zadań publicznych w formie dotacji. 

Upowszechnienie ogólnej wiedzy jak stworzyć prosty mechanizm finansowania i realizacji 

projektów społecznych w samorządach w oparciu o inne tryby niż ustawa o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz jak stworzyć mechanizm wspierania grup 

nieformalnych w naszej miejscowości. 

 Za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w dniu 19.11.2021 roku 

firma Witkac zorganizowała dla organizacji pozarządowych z powiatu ciechanowskiego 

szkolenie online z zakresu obsługi elektronicznego generatora wniosków Witkac. Podczas tego 

szkolenia zaprezentowane zostałym.in.:edycja profilu użytkownika, `(podstawowe informacje 

o wniosku, złożenie wniosku),dodanie oraz wypełnienie sprawozdania (podstawowe 

informacje o wniosku, złożenie wniosku). 

 

Na stronie internetowej Starostwa opublikowano  wiele artykułów i informacji o bieżących 

imprezach  organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz przy współpracy z nimi. 

W ramach współpracy informowano  ponadto o potencjalnych źródłach finansowania 

i zasadach udzielania dotacji z innych źródeł. Na stronie internetowej Starostwo  publikowało 



informacje  na temat aktualnych naborów  w konkursach. 

        Jednym ze sposobów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest również 

nieodpłatne udostępnianie lokali tym podmiotom. Dotyczyło  to m.in. Związku Kombatantów 

Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więźniów Politycznych, Związku Inwalidów Wojennych 

Rzeczypospolitej Polskiej Zarządu Oddziału w Ciechanowie., czy wolontariuszom dla takich 

dużych inicjatyw społecznych jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i Szlachetna Paczka.  

         Współpraca z  podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego jest realizowana  

w różny sposób, zależnie od zgłaszanych potrzeb. Najczęściej jest  to pomoc finansowa, 

ale pomoc  pozafinansowa  często  mniej widoczna i  mniej udokumentowana, ma istotne 

znaczenie  dla rozwoju działalności organizacji pozarządowych. Miała ona szerokie  

oddziaływanie  na kształtowanie środowiska lokalnego, poprzez budowanie partnerstwa, 

szanowanie suwerenności stron, w czym realizuje się zasada pomocniczości, uczciwej 

konkurencji, jawności i efektywności działania publicznego. 

       

 


