P r o t o k ó ł Nr LVIII/2022
z Sesji Rady Miasta Ciechanów, odbytej
dnia 25 sierpnia 2022 roku
Obrady rozpoczęto o godz. 900, zakończono o godz. 1020
Obrady prowadził Pan Krzysztof Leszczyński – Przewodniczący Rady Miasta
Ciechanów, który otworzył obrady LVIII Sesji VIII kadencji Rady Miasta Ciechanów.
Powitał: Pana Krzysztofa Kosińskiego – Prezydenta Miasta, Panią Ewę Szelugę –
Skarbnika, Panią Adriannę Saganek – Sekretarza Miasta, Prezes PEC, Prezesa
TBS, Radnych, Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz mieszkańców miasta,
oglądających transmisję obrad.

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, stwierdził
kworum radnych i prawomocność obrad.
Stan radnych:
21
Uczestniczyło w obradach:
20 - nieobecny Radny
Pan Marcin Zebrowski

Porządek obrad :
1.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.

Ustalenie porządku obrad.

3.

Informacja o protokołach z LVI i LVII Sesji RM.

4.

Informacja organu wykonawczego z realizacji zadań wykonanych w okresie
międzysesyjnym.

5.

Informacja organu wykonawczego na temat cen energii dla miasta na 2023 rok
(oświetlenie, budynki użyteczności publicznej).

6.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. - druk nr 1.

7.

Informacja o działalności TBS sp. z o.o za 2021 rok - druk nr 2.

8.

Projekty uchwał.
1/ w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Ciechanów - druk nr 3;
2/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 – druk nr 4;
3/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów - druk nr 5;
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4/ w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz – dla dyrektorów i wicedyrektorów w
szkołach oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w
przedszkolach i szkołach i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze - druk nr 6;
5/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku
dochodów - druk nr 7;
6/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby
dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych
opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek – druk nr 8;
7/ w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa - druk nr 9;
8/ w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności
nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów - druk nr 10;
9/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów
- druk nr 11;
10/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów
- druk nr 12;
11/ w sprawie zmiany uchwały Nr 554/LVI/2022 Rady Miasta Ciechanów z
dnia 30 czerwca
2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
nieruchomości - druk nr 13;
12/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 14;
13/ w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej
3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu
zawarcia
umowy dzierżawy
- druk nr 15;
14/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
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na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy - druk nr 16;
15/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
powyżej 3 lat z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
- druk nr 17;
16/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
powyżej 3 lat z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
- druk nr 18.
9.

Interpelacje.

10. Czas dla Zarządów Osiedli.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Informacja Przewodniczącego dotycząca korespondencji jaka wpłynęła do Rady
Miasta w okresie międzysesyjnym.
13. Zamknięcie obrad Sesji.

Pkt. 2. Ustalenie porządku obrad.
Radni przyjęli zaproponowany porządek obrad bez uwag.

Pkt. 3. Informacja o protokołach z LVI i LVII Sesji Rady Miasta.
Pan Przewodniczący poinformował, że zapoznał się z protokołami z poprzednich
sesji, które w jego ocenie odzwierciedla przebieg obrad i zapytał o uwagi?
Radni przyjęli protokoły bez uwag.
Pkt. 4. Informacja organu wykonawczego z realizacji zadań wykonanych w
okresie międzysesyjnym.
Sprawozdanie przedstawił Prezydent Miasta - Pan Krzysztof Kosiński w formie
pisemnej.
Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.
Przewodniczący zapytał o ewentualne uwagi lub pytania do tego materiału?
Radni przyjęli informację bez uwag.
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Pkt. 5. Informacja organu wykonawczego na temat cen energii dla miasta na
2023 rok (oświetlenie, budynki użyteczności publicznej).
Informację o planowanych podwyżkach cen energii dla Ciechanowa
przedstawił Prezydent Miasta Pan Krzysztof Kosiński, ktory wyjaśnił, że
rozeznanie cenowe w ramach grupy zakupowej, w której od kilku lat znajduje się
miasto, wskazuje że od 1 stycznia 2023 r. ceny energii dla Ciechanowa wzrosną o
około 600%. Oznacza to zwiększenie kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego oraz
energii dla budynków i obiektów miejskich – z 1,4 mln zł do 9,3 mln zł rocznie.
Pan Prezydent zadeklarował, że miasto nie zamierza obciążać mieszkańców tymi
drastycznymi kosztami jeśli się pojawią, nie zrezygnuje z żadnej zaplanowanej
inwestycji, bo to osłabiałoby rozwój miasta. Zostaną przeprowadzone też nowe
inwestycje w odnawialne źródła energii i zmniejszenie zużycia energii .
Poinformował, że jeszcze w tym roku jest planowany zakup oraz instalacja
reduktorów centralnych do szaf oświetlenia ulicznego. Ponadto zainstalowane będą
panele fotowoltaiczne na kolejnych miejskich budynkach. Oprawy oświetlenia
ulicznego będą wymieniane na energooszczędne, ledowe.
Planowany wzrost cen prądu spowoduje też cięcia w wydatkach bieżących ratusza.
Pan Prezydent zapowiedział, że rozważane jest m.in. ograniczenie funkcjonowania
ozdób świątecznych w mieście wyłącznie do końca grudnia, a także ograniczenie
czasu funkcjonowania oświetlenia ulicznego (wyłączenie oświetlenia w godzinach
nocnych) i wyłączenie oświetlenia ścieżek rowerowych w miejscach, gdzie
funkcjonuje oświetlenie uliczne (pętla miejska). Miasto zrezygnuje również z
otwierania sezonowego lodowiska, a fontanny miejskie zostaną włączone tylko na
dwa miesiące w przyszłoroczne wakacje. Te działania sprawią, że wzrost cen energii
zostanie ograniczony do około 300-400%.
Radni przyjęli informację uwag i pytań.

Pkt. 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. - druk nr 1.
Pan Przewodniczący stwierdził, że sprawozdanie było szeroko omawiane na
posiedzeniu połączonych komisji RM. W posiedzeniu komisji brała udział - Pani Ewa
Szeluga – Skarbnik Miasta, która na bieżąco odpowiadała na wszystkie zadane
pytania. Niemniej jednak zapytał o uwagi do sprawozdania?
Wiceprzewodniczący RM Pan Michał Jeziółkowski, przedstawił uchwałę
nr 3.d./15/2022 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z dnia 23 sierpnia 2022 roku, wyrażającą opinię o przedłożonej przez Prezydenta
Miasta Ciechanów informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze
2022 roku.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Głos zabrał Pan Wiesław Brzozowski - przewodniczący komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu, który przedstawił analizę informacji z wykonania
budżetu miasta za I półrocze 2022 r
Pan Radny stwierdził, że „dochody zostały wykonane na poziomie 62 % planu,
natomiast wydatki 44 % planu. Dane zawarte w sprawozdaniu pokazują, że miasto
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jest racjonalnie zarządzane, a obecna sytuacja finansowa jest stabilna. Regionalna
Izba Obrachunkowa dokonała analizy sprawozdania i wydała pozytywną opinię.
Wykonanie z wpływów udziałów w podatku PIT i CIT na poziomie 50% . To pierwszy
rok kiedy środki przekazywane są od wyszacowanej kwoty przez Ministerstwo
Finansów w podziale na 12 równych części. Wsparciem tegorocznego budżetu jest
przekazanie dywidendy z zysku ze spółki miejskiej PUK w wysokości 750 tys. zł.
To kolejny rok kiedy spółka miejska przekazuje do miasta dywidendę.
Od miesiąca marca br. MOSIR umożliwił w Hotelu Olimpijskim oraz w Hali sportowowidowiskowej zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy. Przekazaliśmy
również wielokrotnie wsparcie humanitarne do miasta partnerskiego Chmielnicki.
W akcje pomocy bardzo angażowali się nasi mieszkańcy.
Pozytywną rzeczą dla finansów miasta jest znaczne zmniejszenie planu emisji
obligacji, a zapewne w kolejnych miesiącach dojdzie do kolejnych zmniejszeń.
Z opisu zadań inwestycyjnych wynika, iż większość postępowań przetargowych
została przeprowadzona i rozstrzygnięta, a realizacja założonych w budżecie
inwestycji miejskich jest prowadzona zgodnie z przewidzianym kalendarzem.
To pozwala firmom wykonującym poszczególne zadania utrzymać miejsca pracy
i napędza lokalną gospodarkę. Płatności za realizację inwestycji przypadają po
zakończeniu procesu inwestycji, stąd też wykonanie wydatków będzie pod koniec
roku budżetowego. Trend taki utrzymuje się w każdym roku budżetowym ze względu
na specyfikę procesu inwestycyjnego, który należy pamiętać rozpoczyna się od
czynności formalnych, zanim przejdzie w działanie na terenie budowy”.

Pan Radny poinformował także, że na posiedzeniu połączonych komisji RM
poruszany był również temat rosnącego zadłużenia z tytułu czynszów od lokali
mieszkalnych, jednak bez rozwiązań ustawowych, które dawałyby narzędzia TBS do
ściągania należności, proceder ten będzie się pogłębiał. Na dzisiaj środki wypłacane
przez MOPS zadłużonym w TBS lokatorom nie podlegają zajęciu komorniczemu.
Ponadto znaczne wydłużenie spraw w sądach z uwagi na chaos zmian ustawowych
w wymiarze sprawiedliwości utrudnia przeprowadzanie egzekucji.

Radni przyjęli informację bez innych uwag i pytań.

Pkt. 7. Informacja o działalności TBS sp. z o.o za 2021 rok - druk nr 2

Pan Przewodniczący stwierdził, że informacja ta była szeroko omawiane na
posiedzeniach komisji RM. W posiedzeniach komisji brał udział Pan Łukasz
Lewandowski– Prezes TBS, który na bieżąco odpowiadał na wszystkie zadane
pytania. Niemniej jednak zapytał o uwagi do tych materiałów?
Głos zabrał Pan Radny Michał Jeziółkowski, który podsumował działalność
TBS i podziękował Panu Prezesowi Łukaszowi Lewandowskiemu oraz jego
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pracownikom za szczegółowe przygotowanie sprawozdania z działalności TBS za
2021 rok, i odniósł się do następujących kwestii:
 oddanych do użytkowania 84 mieszkań przy ul. Szwnke;
 planowanych do budowy 100 mieszkań przy ul. Powstańców
Wielkopolskich;
• starań TBS o kredyty z BGK na budowę nowych mieszkań.
• bardzo wysokich nakładów na remonty mieszkań komunalnych i
socjalnych;
• bardzo zły stan techniczny mieszkań komunalnych i socjalnych
przekazywanych przez byłych mieszkańców do TBS.

Na koniec wystąpienia, Pan Radny ponownie podziękował zarządowi i
pracownikom TBS za ogrom pracy i zaangażowanie w działalność spółki i
pogratulował dobrych wyników.

Głos zabrał Pan Radny Zdzisław Dąbrowski, który poruszył następujące kwestie:
 zadłużenia w płatnościach czynszu przez mieszkańców bloków TBS;
 braku możliwości prowadzenia egzekucji komorniczych w stosunku do
zalegających w płatnościach czynszów z dochodów z pomocy socjalnej
kierowanych do dłużników.
Pan Przewodniczący Krzysztof Leszczyński przyłączył się do głosów mówiących o
braku regulacji zobowiązań czynszowych przez część mieszkańców. Zwrócił uwagę
na przedłużające się postępowania sądowe w stosunku do dłużników i rozwiązania
prawne powodujące nieskuteczne eksmisje.
Głos zabrał Pan Łukasz Lewandowski– Prezes TBS, który podziękował za bardzo
dobrą współpracę w radnymi i władzami miasta. Pan Prezes odniósł się także do
zaległości czynszowych i zwrócił uwagę na rosnące ceny energii elektrycznej i
cieplnej.
Nikt więcej nie wypowiedział się w tej kwestii, informacja została przyjęta bez
innych uwag.

Pkt. 8 Projekty uchwał

1/ w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Ciechanów - druk nr 3;
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Uchwała 15 głosami za, 5 głosami wstrzymującymi się i bez głosów
przeciwnych, została podjęta i nosi nr 563/LVIII/2022.

2/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 – druk nr 4.
Uchwała 15 głosami za, 5 głosami wstrzymującymi się i bez głosów
przeciwnych, została podjęta i nosi nr 564/LVIII/2022.

3/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów - druk nr 5;
Uchwała 15 głosami za, 5 głosami przeciwnymi i bez głosów
wstrzymujących się, została podjęta i nosi nr 565/LVIII/2022.
4/ w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz zwolnienia z
realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz – dla dyrektorów i wicedyrektorów w
szkołach oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w
przedszkolach i szkołach i określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi
dzieci 6-letnie i dzieci młodsze - druk nr 6;
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 566/LVIII/2022.
5/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku
dochodów - druk nr 7;
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 567/LVIII/2022.

6/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby
dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych
opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek – druk nr 8;
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 568/LVIII/2022.

7/ w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa - druk nr 9;
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Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 569/LVIII2022.

8/ w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności
nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów - druk nr 10;
Prezydent Miasta Pan Krzysztof Kosiński poinformował, że projekt
uchwały dotyczy nieodpłatnego nabycia od Gminy Opinogóra Górna prawa
własności nieruchomości na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów. Będzie to
darowizna trzech niezabudowanych działek położonych we Władysławowie,
które umożliwią realizację budowy nowej drogi publicznej - północnowschodniej obwodnicy miasta wraz ze ścieżkami rowerowymi (przedłużenie
alei Unii Europejskiej).
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 570/LVIII/2022.
9/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów
- druk nr 11;
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 571/LVIII/2022.
10/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na
nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów
- druk nr 12;
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 572/LVIII/2022.
11/ w sprawie zmiany uchwały Nr 554/LVI/2022 Rady Miasta Ciechanów z
dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
- druk nr 13;
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 573/LVIII/2022.
12/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 14;
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 574/LVIII/2022.

13/ w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres powyżej
3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na odstąpienie
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od
obowiązku przetargowego trybu
- druk nr 15;

zawarcia

umowy dzierżawy

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 575/LVIII/2022.
14/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na
okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody
na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy - druk nr 16;
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 576/LVIII/2022.
15/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
powyżej 3 lat z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
- druk nr 17;
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 577/LVIII/2022.
16/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres
powyżej 3 lat z dotychczasowym najemcą oraz wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu
- druk nr 18;
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących
się, została podjęta i nosi nr 578/LVIII/2022.

Pkt.9. Interpelacje.
Interpelacje złożyli:
Pan Radny Krzysztof Leszczyński, w sprawach:
 ustawienia 1 słupa oświetleniowego pomiędzy ul. Pułtuską i Sikorskiego
(odcinek od sklepu Gram do budynku Witosa 3);
 wprowadzenia znaku zakazu postoju pojazdów na ul. Narutowicza
(odcinek pomiędzy ul. Wyzwolenia i Okrzei).

Panowie Radni Andrzej Bayer i Andrzej Czyżewski w sprawach:
 utworzenia przejścia dla pieszych na odcinku ulic Leśnej i Widnej (od
skrzyżowania ul. Leśnej z Działkową do skrzyżowania ul. Widnej
z ul. Jasną):
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informacji o sytuacji w spółce PEC;
rozważanych ograniczeń w zakresie oświetlenia ulicznego i iluminacji
obiektów miejskich.

Pan Radny Karol Makijonko, w sprawie naprawy nawierzchni na ul.
Gostkowskiej od skrzyżowania ul. Kargoszyńskiej do ronda Meudon.
Pani Radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz, w sprawach:
 zabezpieczenia pomnika Walka Męczeństwo Zwycięstwo tzw. Orła;
 lokalizacji sklepów wielkopowierzchniowych na terenie osiedla Zachód
i Kwiatowe.

Pkt.10. Czas dla Zarządów Osiedli.
Pan Tomasz Podsiadlik – Przewodniczący ZO nr 7, zwrócił się z
pytaniem dotyczącym możliwości przedłużenia umowy użyczenia parowozu
usytuowanego na skwerze przy ul Sienkiewicza?

Pkt.11. Zapytania i wolne wnioski.
Pan Radny Karol Makijonko, poruszył temat pojazdów pozostawionych na
terenach miejskich obklejonych reklamami i blokującymi miejsca
parkingowe. Pan Radny poprosiło interwencję SM w tej kwestii.
Pani Radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz zgłosiła potrzebę usunięcia
porzuconego samochodu na parkingu hali targowej. Pani Radna
podziękowała za zamontowanie słupów ogłoszeniowych przy dworcu PKP i
dawnym PKS.

Głos zabrała Pani Ewa Jagiełło – mieszkanka Ciechanowa, która w swojej
wypowiedzi: (pełna treść wystąpienia
http://serwer1707115.home.pl/brm/58_Sesja_RM_25_08_2022.mp4 czas
od 54:15 do 1:08:34)
poruszyła następujące kwestie:
 niefunkcjonowanie „Kodeksu Etycznego wśród pracowników UM
Ciechanów”;
 brak ankiet umożliwiających ocenianie pracowników UM przez
mieszkańców miasta;
 działań SM w stosunku do usuwania pojazdów zalegających na
miejscach parkingowych;
 udzielenia odpowiedzi na interpelację jednego z Radnych, dotyczącą
lokalizacji schronów na terenie miasta, szczególnie w bloku przy
ul. Warszawskiej 62,
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 zawnioskowała do Radnych o wystąpienie do parlamentarzystów o
podjęcie ustawy dotyczącej lokalizacji budowli ochronnych dla
mieszkańców;
 zawnioskowała o wyłączeniu fontanny przy ul Warszawskiej.

Głos zabrała Pani Ksenia Kowalska – mieszkanka Ciechanowa, która w swojej
wypowiedzi zwróciła uwagę na wycinkę topoli w Parku im. Jarosława
Dąbrowskiego oraz termin i podjęte kroki zmierzające do „odbetonowania”
ul. Warszawskiej. Podważyła zasadność organizacji parku kieszonkowego przy
ul Mikołajczyka, koszty jego powstania i utrzymania.
Pkt.12. Informacja Przewodniczącego dotycząca korespondencji, jaka wpłynęła
do Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
Pan Przewodniczący RM poinformował, że wszelka korespondencja, która
wpłynęła do Rady Miasta za jego pośrednictwem, została przekazana do Radnych
drogą elektroniczną.
Pkt.13. Zamknięcie obrad Sesji.
Pan Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Leszczyński zamknął obrady LVIII
Sesji RM Ciechanów.
Załącznik do protokołu: nagranie audio-video z Sesji.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/Krzysztof Leszczyński
Protokołował:
Stefan Bonisławski
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Sprawozdanie międzysesyjne 30.06.-24.08.2022
Miasto Ciechanów otworzyło nowe przedszkole
Przy ul. Szwanke 11 powstało pierwsze od 32 lat nowe samorządowe przedszkole.
Miasto wybudowało je w niespełna rok. Działalność rozpoczęło 22 sierpnia, aby
dzieci mogły przejść proces adaptacji. Do Miejskiego Przedszkola nr 2 uczęszczało
będzie 150 najmłodszych ciechanowian. Budynek ma ponad 1000 metrów
kwadratowych powierzchni. Zagospodarowano też teren przyległy – wybudowana
została droga dojazdowa, chodnik, parking, oświetlenie, plac zabaw,
zagospodarowano zieleń. Na dachu obiektu zamontowano panele fotowoltaiczne.
Przy dworcu kolejowym powstała „Zielona poczekalnia”
Ratusz zagospodarował kolejną przestrzeń publiczną w obszarze dworca
kolejowego. Między torami a nowo utworzonymi parkingami nasadzono blisko 3 tys.
roślin ozdobnych tworząc atrakcyjną strefę pełniącą nowe funkcje użytkowe i
hydrologiczne. Ustawiono 10 ławek z oparciami oraz kosze na odpady. W ramach
zagospodarowania terenu przy dworcu PKP miasto poprawiło też jakość nawierzchni
pomiędzy poczekalnią a dworcem.

Parki kieszonkowe na ciechanowskich osiedlach
Rozpoczęła się realizacja kolejnej inwestycji ratusza w rozwój miejskiej zieleni.
Jeszcze w tym roku na „Blokach” i w „Śródmieściu” powstaną trzy mini parki
kieszonkowe. Aktualnie trwają prace na osiedlu „Bloki”. Między ulicami Wyzwolenia,
Okrzei i Spółdzielczą. Drugi mini park powstaje przy ul. Aleksandra
Świętochowskiego. Teren będzie uporządkowany, pojawią się ścieżki, ławki i nowe
nasadzenia zieleni. Trzecim etapem prac objęty zostanie teren w „Śródmieściu”.
Swoje oblicze zmieni działka między ulicami 11 Pułku Ułanów Legionowych i
Mikołajczyka. Betonową kostkę zastąpi zieleń, wykonana będzie ścieżka,
zamontowana zostanie pergola, trejaż i ławki.
Nowa nawierzchnia na ul. Waryńskiego
Miasto wyremontowało kolejną drogę na osiedlu „Kargoszyn”. Ul. Waryńskiego
zyskała nową nawierzchnię na odcinku od ronda Meudon do skrzyżowania
z ul. Kargoszyńską. Prace trwały kilkanaście dni.
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Nowe oświetlenie dróg
 Na ul. Rzeczkowskiej (odcinek od MC Donalda do ul. Św. Antoniego) stanęło
12 słupów oświetleniowych, co zwiększy bezpieczeństwo pieszych i
kierowców oraz podniesie komfort w godzinach wieczornych.
 Na ul. Willowej zostało zamontowanych 5 słupów oświetleniowych ze źródłem
światła LED oraz skrzynka sterownicza wraz ze złączem kablowym do
zasilenia. Z uwagi na oczekiwanie na wykonanie prac przez Energa-Operator
S.A, polegających na wymianie istniejącego złącza rozdzielczego,
uruchomienie oświetlenia możliwe będzie po zalicznikowaniu i zawarciu
stosownych umów z dostawcą energii.
Doświetlenie przejść dla pieszych
W sierpniu zakończono budowę doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu
ul. Gostkowskiej. Zamontowano dwa słupy z lampami zapewniające lepszą
widoczność pieszych. W ramach zadania powstaną jeszcze doświetlenia przejść na
skrzyżowaniu ul. Płońskiej i ul. Rzeczkowskiej oraz w rejonie skrzyżowań
ul. Wincentego Witosa z ulicami Mikołajczyka i ul. Gen. Władysława Sikorskiego.
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 Mieszkańcy ul. Rowerowej na osiedlu „Powstańców Wielkopolskich” mają już
do dyspozycji sieć wodociągową o wewnętrznej średnicy 110 mm i długości
468,5 metrów bieżących oraz sieć kanalizacji sanitarnej o wewnętrznej
średnicy 200 mm i długości 473,5 mb.
 Natomiast w ul. Kruczej na osiedlu „Słoneczne” powstała sieć wodociągowa o
długości 49,5 mb i kanalizacja sanitarna o długości 31 mb.
 Aktualnie ZWiK kontynuuje budowę grawitacyjnej i ciśnieniowej sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej na osiedlu „Kargoszyn”.
 W sierpniu rozpoczęła się budowa sieci wodociągowej w ul. Żytniej i ul.
Długiej. Prace mają zakończyć się jesienią.
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Powstańców Wielkopolskich
Trwa budowa chodnika o długości około 160 m w ciągu ul. Powstańców
Wielkopolskich na wysokości budynków wielorodzinnych nr 8, 9 i 12. Nowa
nawierzchnia będzie wykonana
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z betonowej kostki brukowej. Asfaltowa ścieżka rowerowa o długości 260 m
powstanie na wysokości budynków nr 4, 8, 9 i 12. Droga dla rowerzystów połączy
istniejące odcinki ścieżki rowerowej na osiedlu, zlokalizowane na odnogach od pętli
miejskiej. Roboty potrwają do końca września.
Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – Etap II
Inwestycja stanowiła kontynuację prac rozpoczętych w ubiegłym roku. W ramach
realizacji II etapu wykonano 24 miejsca postojowe, drogę manewrową i zjazd. Teren
parkingu został doświetlony poprzez montaż 4 szt. słupów oświetleniowych z
lampami typu LED. Zdemontowano także stare ogrodzenie wokół parkingu. 21 lipca
dokonano odbioru robót budowlanych.
Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu
ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej
W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót
budowlanych polegających na budowie przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią
kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej-Curie/Ceramicznej wpłynęły 4 oferty.
Wybrano najkorzystniejszą z nich. Obecnie kompletowane i analizowane są
dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z wykonawcą. Termin realizacji zadania to
360 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Remont drogi przy bibliotece na ul. Kicińskiego we współpracy z SML - W
Zamek”
Zostanie przeprowadzony remont istniejącej nawierzchni drogi wewnętrznej za
biblioteką przy ul. Kicińskiego. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa będzie rozebrana, a
w jej miejsce ułożona nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Celem inwestycji
jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez zwiększenie dostępności liczby
miejsc postojowych i stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego. W
przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót
wpłynęły dwie oferty. Wybrano wykonawcę robót. Obecnie trwa procedura zawarcia
umowy.

Budowa dróg gminnych – ul. Dębowej
Zadanie polegające na przebudowie ul. Dębowej zostało zakończone. W dniu
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11 sierpnia br. dokonano odbioru zadania. W ramach realizacji inwestycji
wybudowano kanalizację deszczową. Wykonano jezdnię, chodniki oraz zjazdy z
kostki brukowej betonowej. Wzdłuż nowej drogi zostało zamontowanych 8 szt.
słupów oświetleniowych.
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej wraz z
budową ścieżki rowerowej
W drugiej połowie lipca br. (19.07.) została podpisana umowa z Wykonawcą na
realizację usługi. Inwestycja ma na celu opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę ulicy Śmiecińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Towarową do
Ronda Mieczysława Kurzypińskiego wraz z budową/przebudową ścieżek
rowerowych, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicy oraz miejsc
postojowych. Umowny termin zakończenia zadania to wrzesień 2023 r.
Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w
Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji
Celem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku po młynie wraz
ze zmianą użytkowania. Po przebudowie budynek będzie pełnił funkcje społecznogospodarcze. Teren wokół zostanie zagospodarowany w elementy małej architektury
i niezbędną infrastrukturą techniczną. W przeprowadzonym w czerwcu br.
postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nie
wpłynęła żadna oferta, w wyniku czego przetarg został unieważniony. W drugim
postępowaniu wpłynęło 6 ofert. Obecnie trwa ich weryfikacja.
TPD Bajeczny – Etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego
oraz modernizacja wejścia głównego budynku
Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Stanowi kontynuację prac
rozpoczętych w ubiegłym roku. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj i
wybuduj. W ramach II etapu zostanie wyremontowany gabinet rehabilitacyjny i
terapeutyczny oraz wykonana zabudowa wejścia głównego do budynku. W
pierwszym postępowaniu przetargowym na realizację zadania wpłynęła jedna oferta,
która znacznie przewyższała środki finansowe przeznaczone w budżecie na ten cel.
Postępowanie zostało unieważnione. W drugim postępowaniu na wyłonienie
wykonawcy robót również wpłynęła jedna oferta. Postępowanie zostało unieważnione
z uwagi na niespełnienie przez oferenta warunków udziału.
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Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów
użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów
W ramach realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna
termomodernizacji budynków SP 4 i SP 5. Projekt zostanie wykonany w oparciu
o opracowane audyty energetyczne dla w/w obiektów. Inwestycja jest
współfinansowana z budżetu województwa mazowieckiego w ramach programu
„Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. W przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym wybrano wykonawcę usługi. Obecnie trwa procedura zawarcia
umowy. Planowany termin zakończenia prac to początek listopada 2022 r.

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP
Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz
połączeniem z siecią ścieżek rowerowych
Celem realizacji inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót budowanych związanych z budową
P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych
oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych. W przeprowadzonym kolejnym
postępowaniu przetargowym na realizację zadania wpłynęła jedna oferta.
Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak spełnienia wymogów
formalnych niezbędnych do poprawnego złożenia dokumentów. Postępowanie
zostało powtórzone. Oferty można składać w terminie do dnia 12 września 2022 r.
Budowa ul. Szwanke w Ciechanowie – Etap I - opracowanie dokumentacji
projektowej
Dokumentacja będzie dotyczyła przebudowy ul. Szwanke na odcinku od
skrzyżowania z ul. Ranieckiej do ul. Płońskiej wraz z budową/przebudową ścieżek
rowerowych, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz miejsc
postojowych. Na początku lipca została podpisana umowa z wykonawcą na
realizację zdania. Umowny termin zakończenia usługi to październik 2023 r.
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę alternatywnego dojazdu do
szpitala
Celem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót związanych z budową dwóch dróg
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dojazdowych do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie od
strony ul. Pułtuskiej i od ul. Opinogórskiej wraz z budową ścieżek rowerowych i
chodników oraz infrastruktury towarzyszącej. 27 czerwca została podpisana umowa z
wykonawcą na realizację zadania. Umowny termin zakończenia prac to lipiec 2023 r.
Modernizacja magistrali ciepłowniczej
Na ukończeniu jest modernizacja głównej magistrali ciepłowniczej, która zasila w
ciepło systemowe i ciepłą wodę około 40% obszaru miasta. Inwestycja PEC ma na
celu wprowadzenie oszczędności, poprzez ograniczenie strat przesyłu i dystrybucji
ciepła. Sfinalizowano już prace ingerujące w ruch kołowy na ul. Mikołajczyka.
Aby zminimalizować uciążliwość dla mieszkańców, roboty zaplanowano etapowo i
realizowano w okresie wakacyjnym. Całość zadania zakończy się w najbliższych
dniach. Miejska spółka pozyskała dofinansowanie na tę inwestycję z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
PEC odchodzi od wykorzystywania węgla
Spółka kontynuuje realizację zadań, których celem jest odejście od węgla w
wytwarzaniu ciepła w miejskiej sieci.
 Trwa budowa nowoczesnej elektrociepłowni OZE na biomasę. Paliwo w
postaci zrębki dla nowych jednostek OZE w PEC pozyskiwane będzie z
odpadów z okolicznych tartaków. Elektrociepłownia na biomasę jako źródło
OZE zastąpi część mocy węglowych i ograniczy istotnie zapotrzebowanie na
zakup uprawnień do emisji CO2. W wyniku realizacji inwestycji spółka
osiągnie wymierny efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii pierwotnej
oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Na terenie elektrociepłowni
zamontowano już większość urządzeń kotłowni biomasowej. We wrześniu
planowana jest dostawa turbiny parowej. Termin uruchomienia kotła
planowany jest na koniec I kwartału 2023 r., a elektrociepłowni
z turbiną parową - przed sezonem zimowym 2023/2024. Realizacja inwestycji
jest współfinansowana z NFOŚi GW.
 W lipcu Zarząd PEC podpisał z NFOŚiGW umowę na finansowanie kolejnej
inwestycji w źródła OZE z dotacją uzupełnioną pożyczką. Dzięki temu
powstanie drugi kocioł wodny na biomasę, który zajmie miejsce kotła
parowego na węgiel. Szacowana wartość inwestycji to ok. 33 mln zł brutto.
Kwota dotacji wynosi ponad 11 mln zł, co stanowi 42,34% wartości inwestycji.
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Rozpoczęcie realizacji zadania jest planowane w IV kwartale 2023 r.
Ma zakończyć się w 2025 r.
Wydział Inżynierii Miejskiej i Utrzymania Infrastruktury Drogowej
 Wykonano utwardzenie frezem asfaltowym oraz podwójne utrwalenie emulsją i
grysami ul. Św. Franciszka na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Anny do
skrzyżowania z ul. Rzeczkowską (dł. ok. 270,00 m.).
 Wykonano II etap modernizacji ul. Kolonijnej poprzez potrójne powierzchniowe
utrwalenie emulsją asfaltową i grysami. Zadanie stanowi kontynuację prac
prowadzonych na ul. Kolonijnej w ubiegłym roku.
 Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i powierzchniowo
utrwalonych między innymi: ul. Konopnickiej, ul. Towarowej, pętli miejskiej na
odc. od ul. Kargoszyńskiej do ul. Wierzbowej (naprawa nawierzchni po
remoncie kolektora kd), ul. Powstańców Warszawskich, ul. Narutowicza,
ul. Reutta, ul. Mleczarskiej, na skrzyżowaniu Armii Krajowej i Sikorskiego,
ul. Ułańskiej, ul. Św. Anny, ul. Jaśminowej.
 Wykonano remont cząstkowy chodnika w ul. Warszawskiej, ul. Kilińskiego,
ul. Orylskiej, ul. Smorawińskiego (poszerzenie istniejącego miejsca
parkingowego celem wyznaczenia dodatkowego miejsca dla pojazdów osób
niepełnosprawnych na łączniku z ul. Armii Krajowej), ul. Sikorskiego (remont
peronu przystanku), ul. Batalionów Chłopskich, ul. Gostkowskiej (utwardzenie
dojścia do planowanego przejścia dla pieszych).
 Wykonano równanie wraz z wałowaniem dróg gruntowych: ul. Krasińskiego,
ul. Husarskiej, ul. Kosynierów, odc. ul. Hubala, ul. Św. Rodziny, odc. ul. Św.
Antoniego, ul. Św. Jadwigi, ul. Polnej, ul. Andersena, droga wewnętrzna
między ul. Podleśną a ul. Dobrą, odc. ul. Podleśnej, odc. ul. Rzeczkowskiej.
Po wyrównaniu część dróg gruntowych miejscowo podsypano tłuczniem
kamiennym: ul. Św. Rodziny, ul. Św. Jadwigi, ul. Rzeczkowska, ul. Św.
Antoniego. Ponadto podsypano tłuczniem kamiennym ul. Św. Floriana przy
skrzyżowaniu z ul. Św. Anny.
 Wykonano remonty na sieci kanalizacji deszczowej na: rondzie Gen. Augusta
Emila Fieldorfa „Nila” – wymiana włazu i regulacja studni, ul. Głowackiego przy
skrzyżowaniu z ul. Narutowicza – naprawa kolektora kd, ul. Bony - remont
wpustu, pętli miejskiej/Al. Niepodległości - naprawa i regulacja wpustów, pętli
miejskiej na odc. od ul. Kargoszyńskiej do ul. Wierzbowej – remont studni,
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ul. Mleczarskiej – naprawa kolektora kd., ul. Starowiejskiej - wymiana i
regulacja włazu na studni rewizyjnej, ul. Księdza Piotra Ściegiennego wymiana i regulacja włazu na studni rewizyjnej, ul. Mleczarskiej i ul Tysiąclecia
- wymiana i regulacja wpustów na studzienkach ściekowych.
 Wyczyszczone zostały odcinki sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowane w
ulicach: Sienkiewicza, 3 Maja, Kolbe, Sońskiej, Działkowej, Rumiankowej,
Astrowej, Lawendowej, Konwaliowej, Starowiejskiej, Śmiecińskiej, Bohaterów
Westerplatte, Wesołej, Różanej.
 Odnowiono oznakowanie poziome w pasach dróg gminnych.
 Wymieniono 10 tablic z nazwami przystanków w istniejących wiatach
przystankowych. Wiele przystanków nosiło nazwy przypisane ze względu na
istniejący obiekt użyteczności publicznej, a który aktualnie już nie istnieje bądź
zmienił swoją nazwę wobec powyższego dokonano zmiany ich nazwy.
 Zamontowano wiatę przystankową na przystanku Gostkowska Rondo 01 –
przystanek zlokalizowany przy rondzie Meudon.
 W ramach przygotowania do sezonu jesiennego, dokonano zakupu 7 700 szt.
worków na liście. Będą wykorzystane do zbierania i wywozu liści z terenów
należących do Gminy Miejskiej Ciechanów, w tym z chodników, placów i
parkingów. Worki wydawane są również mieszkańcom miasta, których
posesje „zanieczyszczane” są przez liście opadające z drzew rosnących na
przyległych działkach należących do gminy.
 Zakupiono dwa słupy ogłoszeniowe. Zostały zamontowane przy ul.
Sienkiewicza (przy dawnym dworcu PKS oraz przy skwerze W.
Bartoszewskiego przed dworcem PKP).
Ogród społeczny w Miejskim Parku Ojców
Infrastrukturę parku wzbogacą nowe alejki gruntowe, obiekty małej architektury (stoły
piknikowe, kosze, ławki i pergole). Teren zostanie ogrodzony i doświetlony poprzez
montaż latarni. W pierwszym postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta.
Wykonawca jednak uchylił się od podpisania umowy. Postępowanie zostało
powtórzone. Oferty można było składać do 24 sierpnia br.
Zadanie obejmuje także wykonanie nasadzeń drzew i krzewów owocowych oraz
bylin i ziół i stworzenie warzywniaka. Na ten zakres prac, miasto otrzymało dotację
celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla klimatu 2022 w
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kwocie 100 tys. zł.
Zieleń miejska
 12 sierpnia dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej na zadanie pn. „Ogród
Społeczny na terenie Parku Miejskiego przy ul. Augustiańskiej w Ciechanowie
- I etap". Złożyło ją Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w
Ciechanowie. Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń drzew i krzewów
owocowych, bylin i ziół.
 W okresie letnim realizowano prace pielęgnacyjne zieleni miejskiej.
W szczególności zadbano o centrum miasta, gdzie wiosną na ul.
Warszawskiej i placu Jana Pawła II nasadzono pelargonie w wieżach
kwietnych, a w gazonach kompozycje wieloletnich bylin i ziół oraz o
pielęgnację konturu Polski w Parku Marii Konopnickiej.
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego –
Kąpieliska Krubin – etap V
Inwestycja obejmuje budowę linii oświetlenia terenu wzdłuż głównego ciągu
komunikacyjnego wokół zbiornika wodnego. Zostaną zamontowane 22 szt. słupów ze
źródłem światła LED. Na skarpie od ul. Sońskiej zostaną wykonane nasadzenia
roślin gatunku buk stożkowy. 6 lipca została podpisana umowa z wykonawcą na
realizację zadania. Wykonawca opracował dokumentację, na podstawie której będzie
realizował roboty budowlano-montażowe. Umowny termin zakończenia prac to
grudzień br.
Modernizacja placów zabaw
 Przy Miejskim Przedszkolu nr 8 na osiedlu „Przemysłowe" zamontowano nowe
urządzenia do zabaw, ustawiono ławki i kosze na odpady. Uzupełniono ziemię
i zamontowano nowe krawężniki.
 Plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu 3 został wyposażony w dwa drewniane
zestawy do zabaw, mini park linowy, moduł ze zjeżdżalnią i ścianką
wspinaczkową. Teren do rekreacji urozmaica też edukacyjna tablica
muzyczna i tablica do rysowania kredą. Dzieciom i opiekunom udostępniono
dwie ławki z oparciem.
 W ramach realizacji projektu „Figloraj – edukacja i zabawa” na terenie ogrodu
przy Miejskim Przedszkolu nr 6 zamontowano wiatę ekologiczną z eko kołem i
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dziewięć gier edukacyjnych.
 Na osiedlu „Kargoszyn” zakończono projekt Edukacyjny plac zabaw
„Piąteczka”. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 wyposażono m.in. w
stację meteorologiczną i karuzelę, ustawiono podwójną metalową karuzelę,
zadaszoną dreanianą piaskownicę i urządzenie siłowni zewnętrznej.
Wszystkie zadania wykonano w ramach Ciechanowskiego Budżetu
Obywatelskiego.

Kącik rekreacyjno - zabawowy oraz sportowy na Zachodzie - etap II
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonawca rozpoczął prace związane z montażem
nowych urządzeń na placu zabaw u zbiegu ulic L. Solskiego, H. Wieniawskiego, M.
Ogińskiego, J. Osterwy. Nawierzchnia zostanie wykonana z piasku i trawy. Umowny
termin zakończenia zadania to koniec sierpnia br.
Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców
Wielkopolskich
W ramach inwestycji, zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna typu EPDM na
placu zabaw pod urządzeniami zabawowymi, natomiast pod urządzeniami siłowymi
zostanie ułożona nawierzchnia trawiasta. 4 lipca podpisano umowę z wykonawcą na
realizację zadania. Wykonawca opracował koncepcję przestrzenną ułożenia
nawierzchni, na podstawie której będzie wykonywał roboty. Planowany termin
rozpoczęcia prac to początek września.
Dofinansowanie do zwiększenia efektywności energetycznej mieszkań w
budynkach wielorodzinnych
Miasto ogłosiło nabór ankiet mieszkańców zainteresowanych dofinansowaniem
obejmującym wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali
mieszkalnych. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających tytuł
prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do
lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na
terenie miasta.
Porozumienie międzygminne
11 lipca podpisano porozumienie międzygminne w celu przygotowania i realizacji
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Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla partnerstwa Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Ciechanowa. Przystąpiły do niego gminy: miejska Ciechanów,
wiejska Ciechanów, Opinogóra Górna oraz Sońsk. Liderem Porozumienia jest Miasto
Ciechanów. Gmina Regimin nie zdecydowała się przystąpić do porozumienia.

Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia upamiętniona została 78. rocznica wybuchu powstania. Tradycyjnie w
godzinę „W” w mieście zawyły syreny alarmowe. Następnie pod pomnikiem
Powstańców Warszawskich delegacje złożyły kwiaty. Uczniowie szkół mundurowych
pełnili wartę. W kościele Św. Piotra odbyła się Msza Św.
Zaginiona zabytkowa tablica wróciła do Ciechanowa
16 sierpnia w ratuszu odbyło się przekazanie miastu zabytkowej tablicy z 1932 roku
poświęconej poległym bohaterom walk 1918-1920, pochodzącym z terenu ziemi
ciechanowskiej.

Wakacyjne atrakcje w Ciechanowie
 W lipcu i sierpniu w Kamienicy W18 zorganizowano 5 koncertów plenerowych.
 Do Ciechanowa w tym roku przyjechali wystawcy i muzealnicy z całego
Mazowsza.
 9 lipca na błoniach odbył się pierwszy z cyklu MAZOpikników.
 W lipcu na plenerowej scenie przy budynku COEK Studio wystawiono cztery
spektakle teatralne dla dzieci.
 W okresie wakacji odbywa się druga edycja „Letniego koncertowania pod
chmurką”. Koncerty w centrum miasta dają muzycy Miejskiej Orkiestry Dętej
OSP Ciechanów. Cykl kulturalny wybrano do realizacji w ramach konkursu
ofert miasta na realizację zadań publicznych. Koncerty dofinansowane przez
Urząd Miasta Ciechanów stanowią element przedsięwzięć
międzypokoleniowych integrujących społeczność lokalną z wykorzystaniem
przestrzeni miejskiej.
 Przed ratuszem zaprezentowano wystawę plenerową „70 lat Muzeum z pasji
do sportu”. Przygotowało ją Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, które
w tym roku obchodzi swoje 70-lecie.
 Na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich w czasie lata organizowane są
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imprezy, których celem jest popularyzacja historii i promocja Ciechanowa. W
organizację projektu „Zamkowe podróże w czasie” włączyło się miasto,
wspierając finansowo Muzeum Szlachty Mazowieckiej w ich realizacji.
 W sierpniu odbywa się II edycja projektu „Otwórz się na Musical!”. Projekcje
filmowe urozmaicą występy aktorskie, muzyczne, wokalne i taneczne
mieszkańców miasta.
 W okresie wakacyjnym mieszkańcy mogą bezpłatnie wypożyczać kajaki na
Łydyni oraz kajaki i rowery wodne na Krubinie. Na otwartym basenie przy ul.
Kraszewskiego udostępniony jest wodny tor przeszkód. Całe wakacje działa
kryta pływalnia. Sezon kąpielowy będzie w tym roku przedłużony do 4
września.

Otwarte Warsztaty Obywatelskie
Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego i Fundacji Konrada
Adenauera przeprowadziły w Ciechanowie warsztaty obywatelskie. Otwarte
spotkanie odbyło się 10 sierpnia w Paku Nauki Torus.
Wspólny bilet do atrakcji Ciechanowa
Park Nauki Torus podjął współpracę z Muzeum Szlachty Mazowieckiej oraz Hopa
Parkiem w celu promocji miasta i okolic. Od 9 sierpnia można zakupić jeden bilet
uprawniający do odwiedzenia pięciu atrakcji turystycznych.
Półkolonie organizowane przez Park Nauki Torus
Placówka w lipcu i sierpniu przygotowała 5 turnusów półkolonii dla dzieci. W wakacje
w Parku Nauki Torus odbywają się też zajęcia weekendowe.

Wakacyjna oferta Miejskiej Biblioteki Publicznej
W lipcu odbyły się dwa spotkania autorskie oraz zajęcia dla dzieci, w tym o tematyce
ekologicznej. W sierpniu dzieci mogły skorzystać z warsztatów literackokrajoznawczych i czytanek w plenerze. Dla dorosłych przygotowano spotkania
autorskie.

Najlepsi uczniowie na koloniach w Niemczech
W lipcu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 w nagrodę za osiągnięcia edukacyjne
wyjechali na kolonie do Haldensleben - miasta partnerskiego Ciechanowa. Młodzież
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zwiedzała m.in. Magdeburg oraz Park Safari Serengeti w Hodenhagen. W programie
znalazły się również zajęcia kreatywne, sportowe i edukacyjne.

Sportowe wakacje z dofinansowaniem ratusza
Organizacje pozarządowe zrealizowały letnią ofertę wakacyjnych turnusów dla dzieci
i młodzieży z Ciechanowa. Na współpracy miasta z NGO skorzystali uczniowie
miejskich szkół, którzy wyjechali na sportowo-rekreacyjne obozy nad morze, w góry i
nad jeziora. Kluby sportowe umożliwiły też dzieciom uczestniczenie w półkoloniach
na terenie miasta.
„Bezpieczny rodzic i dziecko” – bezpłatne szkolenia WOPR
Od 15 do 19 sierpnia WOPR we współpracy z miastem przeprowadził cykl spotkań
szkoleniowych dla dzieci i opiekunów dotyczących bezpieczeństwa podczas
korzystania z akwenów i obsługi sprzętu wodnego. Zadanie wybrano do realizacji w
ramach otwartego konkursu ofert, do którego przystąpiły organizacje pozarządowe.
Aktywni seniorzy tworzą Eko Farmę
Ciechanowscy seniorzy tworzą na działce miejskiej uprawę bez pestycydów. Farmę
miejską uprawiają członkowie Klubu Seniora STUDIO. Zadanie „Aktywny Senior II”
obejmuje też regularne zajęcia rekreacyjne na krytej pływalni. Realizację
ekologicznego pomysłu, który umożliwia integrację i aktywizację osób dojrzałych
wsparł finansowo ratusz w ramach konkursu ofert dla NGO.
Miasto z pieniędzmi dla OSP i seniorów
13 lipca podpisano z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowy na
dofinansowanie nowych zadań, które wesprą działalność OSP Ciechanów oraz
organizację święta seniorów. Jednostka Operacyjno-Techniczna reaktywowana po
42 latach przez Miejską Ochotniczą Straż Pożarną w Ciechanowie otrzymała
wsparcie na zakup umundurowania niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych
w wysokości 20 tys. zł.
Samorząd województwa pomoże finansowo w organizacji tegorocznych IV
Ciechanowskich Senioraliów. Święto tradycyjnie odbędzie się w październiku
wpisując się w obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.
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Aparaty medyczne dla Ukrainy
Miasto zorganizowało dziewiąty transport pomocy humanitarnej dla objętej wojną
Ukrainy. Tym razem do partnerskiego miasta Chmielnicki trafił profesjonalny sprzęt
medyczny (aparat RTG i ultrasonograf), który przekazała fundacja. Wraz ze sprzętem
na Ukrainę zawieziono również środki higieniczne.
Konsultacje programu współpracy z NGO. Nabór do rady pożytku publicznego
Ratusz zachęca organizacje pozarządowe do współtworzenia programu współpracy
miasta z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok. Program umożliwia m.in.
wsparcie wybranych zadań na rzecz mieszkańców z zakresu: edukacji, kultury,
sportu, zdrowia, pomocy społecznej, ekologii czy ochrony zwierząt. Wnioski można
składać pisemnie od 19 sierpnia do 19 września 2022 r. Równocześnie miasto
uruchomiło procedurę związaną z wyborem członków IV kadencji Ciechanowskiej
Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Bezdomne psy ze wsparciem od miasta
W zarządzanym przez miejską spółkę Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w
Pawłowie po raz kolejny zrealizowano projekt, którego celem jest podniesienie
standardu opieki nad psami. Tym razem ratusz wsparł zakup obroży
przeciwkleszczowych, klatki kennelowej i transportera dla czworonogów. Miasto
przyznało środki finansowe na ten cel w ramach otwartego konkursu ofert dla
organizacji pozarządowych, które corocznie realizują między innymi zadania w
zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Zadanie „Bezpieczny pies” przy wsparciu miasta wykonało Stowarzyszenie
Wolontariuszy Schroniska w Pawłowie.

/-/Krzysztof Kosiński
Prezydent Miasta Ciechanów
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