
 

 

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

podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu  

Gminy Miejskiej Ciechanów za 2020 rok. 

 

1.  Wykonanie budżetu za 2020 rok  przedstawia się następująco : 

Lp. Treść WYKONANIE (w zł) 

1 Dochody 233.272.257,45 

2 Wydatki 231.774.671,33 

3 Nadwyżka  1.497.586,12 

4 Przychody  16.584.110,37 

5 Rozchody  6.307.636,00 

 

2. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2:  5.967.024,34 zł 

Środki z budżetu Unii Europejskiej na projekty- wydatki bieżące: 

  „Zdalna Szkoła” 84.596,15 zł 

 „Zdalna Szkoła +” 113.006,66 zł 

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

Pszczoły-ochrona różnorodności”  5.107,00 zł 

Środki z budżetu Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne: 

  „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie miasta  

Ciechanów” 489.661,08 zł 

 „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie  

Gminy Glinojeck, Opinogóra Górna, Strzegowo”- Partnerzy OZE 1.573.088,25 zł 

 „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI” 3.701.565,20 zł 

 



 

 

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

4. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jst: 858.923,22 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 748.007,72 zł 

 pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie  

„Remont natrysków na krytym basenie” realizowane w ramach " 

 Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej  90.000,00 zł 

 pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego przyznana na  

zadanie "Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie  

teleopieki w 2020 r." 6.915,50 zł 

 dotacja otrzymana z Gminy Wiejskiej Ciechanów na dofinansowanie  

żłobka za dzieci uczęszczające z terenu tej gminy 14.000,00 zł 

 

5. Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: 1.638.088,25 zł 

 pomoc finansowa w formie dotacji celowej  dla Gmin Glinojeck, 

 Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu OZE   1.573.088,25 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 65.000,00 zł 
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