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Prezydent Miasta Ciechanów na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych  
podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu  

Gminy Miejskiej Ciechanów za 2018 rok. 

1.  Wykonanie budżetu za 2018 rok  przedstawia się następująco : 

2. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2:  32.298.149,43 zł 

Środki z budżetu Unii Europejskiej na projekty- wydatki bieżące: 

− „Dzieci Nasz wspólna sprawa” 97.469,33 zł 
− „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” 450.440,25 zł 

− „From the Past to the Future” 72.644,93 zł 
− „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” 35.299,25 zł 

Środki z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne: 
− „Stworzenie warunków do wykorzystania transportu  

multimodalnego przez budowę w rejonie dworca  

kolejowego drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego  

wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza” 17.920.629,01 zł 
− „Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji  

w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych- Mazowiecka,  
Niechodzka” 6.974.211,45 zł 

− „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na  

Lp. Treść WYKONANIE (w zł)

1 Dochody 222.364.066,04

2 Wydatki 234.558.870,93

3 Nadwyżka -12.194.804,89

4 Przychody 34.875.173,57

5 Rozchody 8.208.636,00
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 terenie miasta” 209.296,80 zł 
− Modernizacja i wyposażenie COEK Studio 1.645.947,62 
zł 
− Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie 

nowych funkcji części obszaru „BLOKI” 787,20 

zł 

− Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację  

zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień 4.891.423,59 zł 

3. Kwota zobowiązań o których mowa w art. 72 ust.1 pkt 4:  0,00 zł 

4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jst: 837.813,48 zł 

− na podstawie porozumień z innymi gminami dotyczące partycypacji  

w kosztach powierzonego Gminie Miejskiej Ciechanów zadania  

polegającego na przewozie przez ZKM osób w ramach publicznego  

transportu zbiorowego 503.485,28 zł 

− na podstawie porozumień z innymi gminami za dzieci uczęszczające  

do miejskich jednostek oświatowych  4.328,20 zł 

− pomoc finansowa otrzymana z Gminy Ciechanów na zadanie pn.  

”Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji znajdującej się w ul. Sienkiewicza  

na odcinku od ul. 17 Stycznia do ul. Mławskiej” 330.000,00 zł 

5. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: 2.334.379,00 zł 

 37.000,00 zł 
− dotacja dla Powiatu Ciechanowskiego przeznaczona na dofinansowanie 

zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów 

 – Opinogóra Górna – Długołęka - Zielona  na odcinku Ciechanów –  

Opinogórna  1.500.000,00 zł 
− dotacja dla Powiatu Ciechanowskiego przeznaczona na  

dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej - ul. Kwiatowej 798.829,00 zł 
− dotacja dla Gminy Ciechanów wg Porozumienia w sprawie pokrywania 

 kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu 
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 prowadzącego żłobek, na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej  

Ciechanów 35.550,00 zł 

  

  

Prezydent Miasta 

/-/ Krzysztof Kosiński
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