
 

 

Prezydent Miasta Ciechanów na podstawie art. 37 ustawy o finansach publicznych  

podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu  

Gminy Miejskiej Ciechanów za 2019 rok. 

 

1.  Wykonanie budżetu za 2019 rok  przedstawia się następująco : 

Lp. Treść WYKONANIE (w zł) 

1 Dochody 239.397.970,86 

2 Wydatki 238.680.398,06 

3 Nadwyżka  717.572,80 

4 Przychody  20.075.173,57 

5 Rozchody  8.208.636,00 

 

2. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2:  20.235.947,05 zł 

Środki z budżetu Unii Europejskiej na projekty- wydatki bieżące: 

  „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” 340.083,54 zł 

 „From the Past to the Future” 27.303.53 zł 

 „Let’s learn English together through art.” 78.900,00 zł 

 „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców” 40.894,83 zł 

 „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska.  

Pszczoły-ochrona różnorodności”  5.765,34zł 

Środki z budżetu Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne: 

 „Stworzenie warunków do wykorzystania transportu  

multimodalnego przez budowę w rejonie dworca  

kolejowego drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego  

wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza” 10.145.204,67 zł 



 

 

 „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta  

Ciechanów”           2.034.476,17 zł 

 „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie  

Gminy Glinojeck, Opinogóra Górna, Strzegowo”- Partnerzy OZE   2.483.873,28 zł 

 „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI” 116.400,00 zł 

 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie  

i nadanie nowych funkcji części obszaru BLOKI” 4.676.949,37 zł 

 „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację  

zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień” 286.096,32 zł 

 

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

 

4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jst: 6.035.778,04 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 713.175,79 zł 

 pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów na zadanie  

„Rozbudowa drogi gminnej - ul.Wesoła i ul.Różana” 4.000.000,00 zł 

 pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów przyznana  

na zadanie „Uruchomienie Parku Nauki Torus-interaktywnego 

 centrum nauk ścisłych w Ciechanowie” 886.320,09 zł 

 pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów na zadanie  

„Budowa kompleksu sportowego wraz z towarzyszącym  

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy Szkole  

Podstawowej nr 7” 95.250,00 zł 



 

 

 pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów przyznana  

na zadanie „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole  

Podstawowej nr 5”  41.533,46 zł 

 pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów przyznana  

na zadanie „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole  

Podstawowej nr 6” 26.687,00 zł 

 pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów przyznana  

na zadanie „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole  

Podstawowej nr 7” 33.811,70 zł 

 pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów przyznana  

na zadanie „Rozwój zieleni miejski-Park Miejski Jeziorko-II etap”  200.000,00 zł 

 pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów przyznana  

na zadanie dla ROD„Kolejarz” na budowę monitoringu  10.000,00 zł 

 pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów przyznana  

na zadanie dla ROD  „Nad Łydynią” na elektryfikację alejki  

wschodniej   10.000,00 zł 

 pomoc finansowa dla Gminy Miejskiej Ciechanów przyznana 

 na zadanie dla ROD„Śmiecin” na budowę przyłączy  

wodociągowych   10.000,00 zł 

 dotacja otrzymana z Gminy Wiejskiej Ciechanów na dofinansowanie  

żłobka za dzieci uczęszczające z terenu gminy 9.000,00 zł 

 

5. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: 3.226.923,28 zł 

 pomoc finansowa w formie dotacji celowej  dla Gmin Glinojeck, 

 Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu OZE   2.483.873,28 zł 

 



 

 

 pomoc finansowa dla Powiatu Ciechanowskiego  przeznaczona  

na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej  

nr 1237W Ciechanów– Opinogóra Górna – Długołęka - Zielona   

na odcinku Ciechanów – Opinogóra  700.000,00 zł 

 dotacja dla Gminy Ciechanów wg Porozumienia w sprawie pokrywania 

 kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu 

 prowadzącego żłobek, na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej  

Ciechanów 43.050,00 zł 

Prezydent Miasta 

/-/ Krzysztof Kosiński 


