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I. Wstęp 
 

 Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, 

prezydent miasta co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miasta raport o stanie miasta. Stanowi 

on podsumowanie działalności samorządu gminnego w roku poprzednim.  

 Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, 

programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. 

 Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą mieszkańcom Ciechanowa do 

zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu miejskiego, a także staną się 

podstawą do prowadzenia dialogu na temat przyszłości miasta.  

 Ciechanów jest gminą miejską, położoną w centralnej Polsce, na północnym Mazowszu 

w dolinie rzeki Łydyni, lewym dopływie Wkry. Miasto zajmuje powierzchnię 32,78 km2 i leży 

na skrzyżowaniu ważnych dróg komunikacyjnych: magistrali kolejowej łączącej Warszawę  

z Trójmiastem oraz drogi krajowej E60 wiodącej z zachodu Europy do krajów nadbałtyckich: 

Litwy, Łotwy, Estonii i Białorusi.  

 Ciechanów ma czyste środowisko naturalne, a wszystkie tereny zielone – lasy, 

zadrzewienia, parki, skwery i użytki rolne – zajmują obszar ok. 22 km2. Ogromnym atutem 

miasta są również wody, pokrywające 0,15 km2 powierzchni. To nie tylko rzeka Łydynia, 

przepływająca przez miasto na odcinku ponad 9 km, lecz również liczne wyrobiska 

poprzemysłowe, głównie pocegielniane oraz powstałe wskutek wcześniejszego wydobywania 

torfu. Rozrzucone w różnych punktach miasta, stanowią oazy wody i zieleni wykorzystywane 

w celach rekreacyjnych. Największym obszarem chronionym jest ustanowiony w 2015 roku 

zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina Rzeki Łydyni”. Jest to położony wzdłuż części 

koryta rzeki teren w środku miasta o powierzchni około 0,58 km2 (57,6295 ha). 

Teren zespołu jest niezabudowany, chociaż znajdują się w jego granicach jedne  

z najciekawszych obiektów zabytkowych, związanych z historią Ciechanowa. Jest to 

średniowieczny, obronny Zamek Książąt Mazowieckich, gotycki kościół farny i Farska Góra  

z dzwonnicą na szczycie wzniesienia.  

 W ostatnich latach miasto realizowało wiele inwestycji rewitalizacyjnych, 

współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć, 

przyczyniających się do wzrostu potencjału turystycznego miasta, jest oddana do użytkowania 

w 2019 roku zrewitalizowana wieża ciśnień wraz z obiektem ekspozycyjnym Parku Nauki 

Torus. W budynku prowadzone są zajęcia i warsztaty multimedialne rozwijające  

zainteresowania matematyką, techniką i innymi naukami ścisłymi. Park Nauki Torus poprzez 

nowe i atrakcyjne formy edukacji, skierowane do różnych grup odbiorców, stał się centrum 

transferu wiedzy z zakresu nauk ścisłych, tym samym zwiększając atrakcyjność turystyczną 

naszego miasta. Istotne są również przedsięwzięcia w rozwój infrastruktury drogowej.  

W minionym roku zakończono budowę nowej drogi gminnej łączącej dwie drogi krajowe, która 

pozwoliła na wyprowadzenie części ruchu samochodowego poza miasto. Konsekwentnie 

następuje budowa kolejnych ścieżek rowerowych tworzących miejską sieć przyjazną 

jednośladom. Miasto buduje swoją rozpoznawalność poprzez działania proekologiczne: 

instalacje paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz  

w gospodarstwach domowych mieszkańców, rozwój terenów zielonych czy termomodernizacje 

budynków komunalnych. 

 Ciechanów jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym w subregionie. Mieszkańcy mają 

dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej na różnych poziomach, od szkół podstawowych po 

szkoły wyższe.  
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II. Informacje ogólne 

2.1. Ogólna charakterystyka miasta 

 

Ciechanów pod względem administracyjnym jest gminą miejską, wchodzącą w skład 

powiatu ciechanowskiego, położoną w północnej części województwa mazowieckiego. Miasto 

sąsiaduje: od wschodu z gminą Opinogóra Górna, od północy, południa i zachodu  

z gminą wiejską Ciechanów. Miasto Ciechanów składa się z kilkunastu osiedli, dosyć luźno 

powiązanych ze sobą siecią komunikacyjną. Elementem komunikacji „zespalającej” jednostki 

osadnicze w ramach przestrzeni miasta jest tzw. „pętla miejska”, inwestycja przekazana do 

użytkowania w 2015 r. 

Rozległy obszar miasta pozwala na zachowanie stosunkowo niskiej gęstości 

zaludnienia. Ciechanów podzielony jest na części osadnicze i funkcjonalne zarówno w sposób 

naturalny – przez dolinę rzeki Łydyni, jak i przez przebiegającą przez środek miasta magistralę 

kolejową E65. 

Miasto położone jest pomiędzy Wzniesieniem Mławskim a Wysoczyzną Ciechanowską 

w makroregionie Niziny Północnomazowieckiej i usytuowane jest niemal centralnie na 

Wysoczyźnie Ciechanowskiej (120,0 m n. p. m.).  

Rzeka Łydynia dzieli miasto na dwie części:  

- lewobrzeżną, obejmującą centrum handlowo-administracyjne i spółdzielcze dzielnice 

mieszkaniowe,  

- prawobrzeżną, obejmującą zbudowaną w czasie II wojny światowej dzielnicę domów 

komunalnych oraz dzielnicę przemysłową w części południowej. 

Ciechanów położony jest poza istniejącymi i planowanymi do utworzenia obszarami 

europejskiej sieci obszarów NATURA 2000. Na terenie miasta znajduje się kilka form objętych 

ochroną przyrody: zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Dolina Rzeki Łydyni”, użytek 

ekologiczny „Bagry”, 5 pomników przyrody (4 pojedyncze drzewa, 1 głaz narzutowy). Miasto 

położone jest w południowo-zachodniej części obszaru „Zielone Płuca Polski”, który zaliczany 

jest do obszarów o najlepszym stanie środowiska w Polsce. 

Dla rozwoju miasta ważne jest wykorzystanie walorów wynikających z położenia, 

dogodnych powiązań komunikacyjnych oraz stworzenie warunków zamieszkania 

konkurencyjnych – w stosunku do obszaru sąsiednich gmin – o równie atrakcyjnym sąsiedztwie 

obszarów naturalnych, a lepszej dostępności do usług.  

Obszary inwestycyjne w obrębie miasta Ciechanów obejmują powierzchnię około 2266 

ha. Nowe obszary inwestycyjne są odpowiedzią na określone zapotrzebowanie na tereny 

mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne, mają przyczynić się do szybkiego rozwoju 

gospodarczego miasta. 

Na koniec 2019 roku w mieście Ciechanów zameldowanych było 43356 osób, w tym 

52,75% kobiet.  Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane. 
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Zameldowania osób na pobyt stały w CIECHANOWIE w 2019 roku 

Liczba osób 

zameldowanych 

 z innej gminy 

 

Liczba osób, które  

ponownie 

zameldowały się w 

Ciechanowie  

(powrót do 

Ciechanowa) 

 

Liczba dzieci 

urodzonych i 

zameldowanych  

   

Liczba osób, które  

zmieniły miejsce 

zameldowania   w 

obrębie miasta 

Ciechanowa 

471 169 423 552 

RAZEM: 1615  

 

 

 

Wymeldowania z pobytu stałego z CIECHANOWA w 2019 roku 

Liczba osób wymeldowanych  Liczba osób zmarłych  

566 510 

RAZEM: 1076 

 

 

 

 

Stan ludności – porównanie lat 2017 – 2018 - 2019 : 

 

Rok Liczba ludności na 31.12.  

zameldowanych w Ciechanowie 

Urodzenia 

dzieci , które są 

zameldowane 

w  Ciechanowie 

 

Zgony 

osób ostatnio 

zameldowanych 

w Ciechanowie 
pobyt stały pobyt 

czasowy 

 

2017 

 

43 250 

 

 

523 

 

453 

 

435 

 

2018 

 

 

42 992 

 

 

574 

 

419 

 

455 

 

2019 

 

42 792 

 

564 

 

423 

 

510 
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt stały) 
 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 663 611 1274 

3 210 205 415 

4-5 413 419 832 

6 212 217 429 

7 211 228 439 

8-12 1130 1000 2130 

13-15 535 507 1042 

16-17 378 347 725 

18 187 179 366 

19-65 13 447 0 13 447 

19-60 0 12 203 12 203 

> 65 2853 0 2853 

> 60 0 6637 6637 

ogółem 20 239 22 553 42 792 
 

 

 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt czasowy) 

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 12 13 25 

3 5 7 12 

4-5 9 10 19 

6 11 6 17 

7 5 9 14 

8-12 27 13 40 

13-15 9 17 26 

16-17 12 32 44 

18 8 11 19 

19-65 138 0 138 

19-60 0 182 182 

> 65 9 0 9 

> 60 0 19 19 

ogółem 245 319 564 
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2019 roku (pobyt stały i pobyt czasowy) 

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 675 624 1299 

3 215 212 427 

4-5 422 429 851 

6 223 223 446 

7 216 237 453 

8-12 1157 1013 2170 

13-15 544 524 1068 

16-17 390 379 769 

18 195 190 385 

19-65 13 585 0 13 585 

19-60 0 12 385 12 385 

> 65 2862 0 2862 

> 60 0 6656 6656 

ogółem 20 484 22 872 43 356 
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2.2. Pozycja i rozwój Miasta Ciechanów w ostatnich pięciu latach na tle 

grupy porównawczej miast: Kutno, Mikołów, Zduńska Wola, Mińsk 

Mazowiecki, Skarżysko Kamienna, Dębica i Żyrardów 

 

Budżet Miasta Ciechanów stanowi odzwierciedlenie sytuacji ekonomicznej oraz 

instrument lokalnej polityki finansowej. Analiza budżetu pokazuje źródła finansowania 

działalności miasta oraz kierunki jego rozwoju. Wiarygodne informacje o sytuacji finansowej 

pozwalają na racjonalne gospodarowanie publicznymi zasobami pieniężnymi w celu 

właściwego wypełniania zadań wobec mieszkańców. Przy ograniczonych zasobach 

finansowych, jakie są do dyspozycji po stronie dochodów, efektywne i sprawne zarządzanie 

finansami staje się jednym z najistotniejszych zadań umożliwiających realizację wytyczonych 

celów.   

Analiza porównawcza miast dokonywana na podstawie wskaźników służących do 

oceny sytuacji finansowej gmin, stanowi istotny element w procesach analitycznych, 

wspomagających proces podejmowania decyzji.  

W celu przeprowadzenia analizy, Ciechanów (43.356 mieszkańców) porównano  

z pięcioma miastami biorąc pod uwagę zbliżoną liczbę mieszkańców oraz różne położenie 

geograficzne (stan na dzień 31.12.2019 r.), tj. Skarżysko Kamienna – 44.232 mieszkańców, 

Kutno – 43.028 mieszkańców, Zduńska Wola – 40.915 mieszkańców, Mińsk Mazowiecki – 

40.153 mieszkańców, Mikołów – 40.621 mieszkańców, Dębica – 44.433 mieszkańców, 

Żyrardów – 37.303 mieszkańców. 

 

 

Dla celów przeprowadzenia analizy porównawczej wybrano następujące wskaźniki: 

 

1. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą. 

 

 
Tabela 1. 

 

Dla zobrazowania sytuacji gospodarczej w/w miast poddano analizie miernik liczby 

osób prowadzących działalność gospodarczą w latach 2018-2019, co obrazuje powyższy 

wykres. Aktywność przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w miastach jest 

na porównywalnym poziomie. W Ciechanowie w 2018 r. zarejestrowane były 3.360 podmioty, 

natomiast na koniec 2019 roku ich liczba wzrosła o 97 do 3.457 podmiotów.  

 

0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000

Liczba osób prowadzących działalność 
gospodarczą w latach 2018-2019

2018 rok 2019 rok
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2. Liczba osób bezrobotnych w latach 2015-2019. 

 

 
Tabela 2. 

 

W latach 2015-2019 odnotowano spadkową tendencję liczby osób bezrobotnych z terenu 

naszego miasta. W Ciechanowie z roku na rok następuje zmniejszenie liczby osób 

pozostających bez pracy. Istotne w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie 

powinno być włączenie w lokalny rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych, które 

najczęściej z braku odpowiednich kwalifikacji bądź zwykłej bierności zawodowej 

ukierunkowanej na czerpanie dochodu z pomocy społecznej nie podejmują aktywnych działań 

w staraniu o zatrudnienie.  

 

3. Dochody z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych z PIT w latach 2018-2019 

 

 
Tabela 3. 

 

Udziały w PIT stanowią jedną z największych pozycji strony dochodowej budżetu. 

Kwota szacowana jest przez Ministerstwo Finansów i uzależniona od  koniunktury 

gospodarczej oraz dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców z  tytułu zatrudnienia. W 2019 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

Kutno Mikołów Zduńska
Wola

Mińsk
Mazowiecki

Skarżysko
Kamienna

Dębica Żyrardów Ciechanów

Liczba osób bezrobotnych 2015-2019

2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok

0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

Kutno

Mikołów

Zduńska Wola

Mińsk Mazowiecki

Skarżysko Kamienna

Dębica

Żyrardów

Ciechanów

Tysiące

Udziały PIT 2018-2019

2019 rok 2018 rok
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roku do budżetu Ciechanowa wpłynęło 49.624.912 zł. Na tle grupy porównawczej widać 

wyraźnie, iż największe dochody uzyskują mieszkańcy Mikołowa, znajdującego się  

w województwie śląskim w bliskości dużych ośrodków, takich jak Katowice, Gliwice czy 

Tychy, gdzie lokalizacja w przemysłowo-usługowym regionie znacząco wpływa na wysokość 

zarobków, a to z kolei oddziałuje na wysokość udziału w PIT zasilającym budżet miasta.   

 

4. Skala wydatków budżetowych  w latach 2018-2019 na tle grupy analizowanych miast. 

 

 
Tabela 4. 

 

Z powyższego porównania wynika, iż wydatki w budżecie Ciechanowa w 2019 r. były 

jedne z wyższych w analizowanej grupie. Miało na to wpływ pozyskane dofinansowanie z Unii 

Europejskiej, co przełożyło się na możliwość realizacji kluczowych inwestycji miejskich,  

w tym budowy obwodnicy wschodniej Ciechanowa (aleja Unii Europejskiej), rewitalizację 

Krzywej Hali i pl. Piłsudskiego. 

 

5. Wydatki na inwestycje w 2019 r. w grupie analizowanych miast. 

 

 
Tabela 5. 

 

0,00

50 000 000,00
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Rok 2019 dla Ciechanowa był czasem finalizowania kluczowych inwestycji miejskich. 

Kwota jaka została przeznaczona na zadania wyniosła  blisko 47 mln zł. Realizacja działań była 

możliwa dzięki skuteczności w aplikowaniu o środki z UE, budżetu państwa oraz budżetu 

województwa mazowieckiego. W grupie porównawczej Ciechanów oraz Dębica przeznaczyły 

zdecydowanie najwięcej pieniędzy na rozwój inwestycyjny. To pokazuje priorytety obrane 

przez władze miasta, które każdą wolną kwotę przeznaczają w pierwszej kolejności na 

zabezpieczenie realizacji nowych działań inwestycyjnych. Dzięki temu możliwy jest szybki 

rozwój miejskiej infrastruktury w stosunku do podobnej wielkości miast w Polsce oraz stawia 

to Ciechanów w roli lidera subregionu ciechanowskiego, na który składają się takie ośrodki 

miejskie jak: Płońsk, Mława, Pułtusk czy Żuromin.   

 

6. Wydatki na projekty finansowane z UE w latach 2018-2019 

 

 
Tabela 6. 

Wśród grupy porównawczej Ciechanów plasuje się na drugim miejscu osiągając poziom 

wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej rzędu 20,2 mln zł, wielokrotnie 

wyprzedzając inne miasta. Należy zwrócić uwagę, iż zagrożeniem dla polityki inwestycyjnej 

miasta jest ewentualne zmniejszenie środków w kolejnej perspektywie finansowej UE na 

politykę spójności. Brak funduszy z UE może doprowadzić do znacznego zmniejszenia skali 

inwestycji.  

 

7. Wydatki na Budżet Obywatelski w latach 2017-2019. 

 

 
Tabela 7. 
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Powyższa tabela przedstawia wysokość środków, jakie analizowane samorządy 

przeznaczyły na realizację budżetu obywatelskiego. Ciechanów był jednym z pierwszych 

samorządów w regionie, który wyszedł z inicjatywą wprowadzenia i sformalizowania budżetu 

partycypacyjnego. Pierwsze projekty zostały zrealizowane w 2015 roku. Wysokość 

przeznaczanych środków jest zdecydowanie największa w grupie porównawczej. Pokazuje to 

dużą otwartość miasta na politykę współdecydowania mieszkańców o kierunkach działań  

i rozwoju. 

 

8. Wskaźnik zadłużenia w latach 2017-2019 

 

 
Tabela 8. 

 

Wykres obrazuje równomierną wielkość wskaźnika zadłużenia Miasta Ciechanów 

w analizowanych latach 2017 – 2019. Utrzymanie właściwej zdolności kredytowej umożliwia 

wykorzystanie określonych źródeł dochodów np. z Unii Europejskiej, które wymagają wkładu 

własnego miasta. Takie finansowanie nie może jednak doprowadzić do pogorszenia sytuacji 

ekonomicznej. Dlatego też miasto w trakcie 2019 r. zmniejszyło z wygospodarowanych 

oszczędności, pierwotnie planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych o 4,3 

mln zł, bez konieczności ograniczania realizowanych inwestycji. Taka praktyka stosowana jest 

od kilku lat. Wartości wskaźników, które określają sytuację finansową miasta ujęte są  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2032 i podlegają urealnieniu przy zmianie 

czynników mających wpływ na ich kształtowanie, tak aby zapewnić realność prognozy.  
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III. Informacje inwestycyjne i finansowe 
 

3.1. Wykonanie budżetu Miasta Ciechanów 

 

Budżet na 2019 rok przyjęty został Uchwałą Nr 11/II/2018 Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 29 listopada 2018 roku. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone 

zostały siedmioma Uchwałami Rady Miasta oraz dwudziestoma sześcioma Zarządzeniami 

Prezydenta Miasta. 

Budżet miasta za 2019 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości 

239.397.970,86 zł na plan 234.512.711,81 zł, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 

238.680.398,06 zł na plan 245.609.713,81 zł.  

Dynamikę budżetu 2019 r. w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższa 

tabela. 

DYNAMIKA BUDŻETU W LATACH 2018 / 2019 

 

 

Planowany deficyt budżetu za 2019 rok wynosił 11.097.002,00 zł, natomiast faktycznie 

na dzień 31.12.2019 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 717.572,80 zł, co jest 

wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. Dzięki czemu udało się 

uzyskać oszczędności po stronie wydatków. 

Na 2020 rok pozostają wolne środki w wysokości 12.584.110,37 zł; w tym: na 

gospodarkę odpadami kwota 1.348.056,34 zł. 

W ciągu analizowanego roku budżetowego  zostały wprowadzone przychody z tytułu 

wolnych środków z 2018 roku w wysokości 8.156.680,00 zł. 

Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu  za 

2019 roku obrazuje stabilną sytuację finansową Miasta Ciechanów. 

Nazwa 2018 2019 

DOCHODY      222 364 066,04          239 397 970,86     

w tym: dotacje UE na projekty        36 800 113,54            20 654 673,16     

             dotacje BP na zadania zlecone        44 567 037,84           55 734 848,66     

             udziały w PIT        44 451 677,00           49 624 912,00     

            podatek od nieruchomości        25 088 095,53           25 968 905,57     

            sprzedaż mienia          1 378 535,04             2 467 655,62     

WYDATKI      234 558 870,93          238 680 398,06     

w tym: wydatki majątkowe        66 771 424,96            50 182 863,48     

WYNIK (nadwyżka/deficyt) -      12 194 804,89                 717 572,80     

Wolne środki          8 875 173,57            12 584 110,37     
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Budżet omawianego roku pozwolił na realizację zaplanowanych w projekcie zadań. 

Osiągnięcie planowanych dochodów przekroczyło poziom 102% przy realizacji wydatków na 

97 %. 

 

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Miasta Ciechanów w 2019 r. 

 

 
 

Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły dochody własne w skład, których 

wchodzą m.in. podatek od nieruchomości (udział stanowi 11% w zrealizowanych dochodach 

ogółem), rolny, leśny, transportowy oraz opłaty lokalne, których realizacja wyniosła 

64.668.171,82 zł tj. 27 % dochodów ogółem. Z przeprowadzonej analizy spływu do budżetu 

dochodów wynikają wyższe ponadplanowe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości o ok. 

350 tys. zł. To pozytywny trend obrazujący rozwój gospodarczy miasta. Drugą co do wielkości 

pozycję dochodową stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, 

głównie na zasiłki i pomoc społeczną w kwocie 55.734.848,66 zł co stanowi 23% ogółem 

dochodów. Trzecia co do wielkości pozycja to udziały w podatku PIT. Do budżetu z tego tytułu 

wpłynęło w omawianym roku 49.624.912 zł tj. 21% dochodów ogółem. Pozyskane dotacje  

z UE oraz budżetu państwa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych oraz społeczno–

edukacyjnych wyniosły 33.776.397,38 zł, co stanowi 14% dochodów ogółem. Na podobnym 

poziomie 15% dochodów ogółem do budżetu spłynęły subwencje, których realizacja wyniosła 

35.593.641 zł, w tym subwencja oświatowa na kwotę 34.399.582 zł. 

 

 

 

 

 

UE + BP na projekty 
14%

Pozostałe dochody 
własne

16%

Podatek od 
nieruchomości 

11%
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ŹRÓDŁA DOCHODÓW W 2019 R.
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Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu miasta w ujęciu procentowym 

za 2019 r. 

 

 
 

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetu 2019 roku stanowią wydatki na 

wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz zasiłków z pomocy społecznej ponad 

62 mln co stanowi 26% udziału w strukturze oraz wydatki na oświatę również ponad 62 mln 

zł. Łącznie wydatki tych dwóch działów stanowią ponad połowę całości rocznego budżetu 

naszego miasta. Trzecią co do wielkości grupę stanowią wydatki na modernizację dróg tj. 

14 %. Na ten cel z ubiegłorocznego budżetu przeznaczone zostały środki w wysokości przeszło 

33,7 mln zł. Kolejna co do wielkości pozycja wydatków stanowiąca 11 % w strukturze 

wydatków ogółem to kwota 26,6 mln zł na gospodarkę komunalną. Obsługa długu stanowi 1% 

wydatków ogółem tj. 1,8 mln zł. 

 

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości, tj. 50.182.863,48 zł, co stanowi 

98 % planu, w następującym podziale: 

 miejskie zadania inwestycyjne 46.848.990,20 zł 

 pomoc finansowa dla Powiatu Ciechowskiego na przebudowę   

ul. Kąckiej 700.000,00 zł 

 dotacja UE dla partnerów projektu OZE Gmin Opinogóra Górna,  

Ojrzeń, Glinojeck 2.483.873,28 zł 

 dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych 120.000,00 zł 

  dofinansowanie dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie  

na zakup oznakowanego samochodu        30.000,00 zł 

 

Łącznie w latach 2016-2019 Miasto Ciechanów udzieliło pomocy finansowej dla 

powiatu ciechanowskiego w kwocie 4,9 mln, co pozwoliło na realizację długo oczekiwanych 

przez mieszkańców inwestycji. 
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14%
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Ponadto w zakresie wydatków bieżących przekazano kolejny rok z rzędu środki dla 

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie w wysokości 200.000,00 zł, na 

zakup łóżek szpitalnych. 

 

Źródłem finansowania inwestycji miejskich były: 

 środki własne w wysokości 20.911.575,56 zł 

 środki z budżetu Unii Europejskiej 17.743.717,09 zł 

 środki z budżetu państwa stanowiące wkład krajowy 

projektów współfinansowanych z UE 2.712.327,75 zł 

 środki z budżetu państwa w formie dotacji 5.481.369,80 zł 

 

Realizacja zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na 

2018 rok wyniosła 1.881.794,06 zł. 

 Spółki miejskie wykonały inwestycje za ponad 19,9 mln zł. 

Spłaty zaciągniętych zobowiązań z lat 2012 - 2015 z tytułu kredytów, pożyczek oraz 

emisji obligacji w kwocie 8.208.636,00 zł zostały pokryte z przychodów z wolnych środków 

z lat ubiegłych. Spłacone w latach 2014 - 2019 raty wyniosły łącznie 45 mln zł.  

Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów, pożyczek obligacji i poręczeń na koniec 

2014 r. wynosił 84,9 mln zł, natomiast na koniec 2019 r. wynosi 74,9 mln zł, co oznacza 

zmniejszenie o kwotę 10 mln. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w trakcie 2019 r. udało się 

zmniejszyć pierwotnie planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych 

o 4,3 mln zł, bez konieczności ograniczania realizowanych inwestycji. Polityka ograniczania 

i zmniejszania zadłużenia  jest prowadzona od kilku lat, a w 2016 r. całkowicie zrezygnowano 

z emisji obligacji. Zobowiązania mogłyby być jeszcze mniejsze, jednakże skala działań 

inwestycyjnych wymaga chociażby zapewnienia przez miasto wkładu własnego do wielu zadań 

realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym głównie pieniędzy pozyskanych 

przez miasto z Unii Europejskiej. 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy  

o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 4,19 % i spełnia warunek 

określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań 

wynoszącego 10,56 %. 

 

W Y D A T K I    B U D Ż E T U    M I A S T A 

 

Zgodnie z analizą uchwały budżetowej  Rady Miasta Ciechanów na 2019 wraz ze zmianami 

oraz  

analizą sprawozdań budżetowych  według stanu na dzień 31.12.2019 r. wydatki wyniosły: 

1) wydatki bieżące plan 194.450.182,83 zł, wykonanie 188.497.534,58 zł, tj. 96,94 %, 

2) wydatki majątkowe plan 51.159.530,98 zł, wykonanie 50.182.863,48 zł, tj. 98,09 %. 
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Najważniejsze zadania realizowane w 2019 roku przedstawia poniższa tabela. 

 

Lp. Nazwa 
Plan 

(po zmianach) 

Wykonanie 

budżetu 
%  

1. Wydatki bieżące na zadania własne 142.207.513,11 136.376.455,65 95,9 

 

z tego finansowanie z UE i BP na realizację 

projektów: 

   

a) „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji”-II 

edycja 

Budżet UE 

Wkład krajowy (BP 24.072,67) 

b) „Podniesienie kompetencji cyfrowych 

mieszkańców województwa mazowieckiego” 

Budżet UE 

Wkład krajowy 

c) „Let’s learn English together through art” Budżet 

UE 

d) „From the Past to the Future” Budżet UE  

e) „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, 

ochrona środowiska. Pszczoły – ochrona 

różnorodności” UE 

485.875,18 

367.581,51 

118.293,67 

47.844,68 

 

40.897,74 

6.946,94 

78.900,00 

27 303,53 

8 400,00 

 

451.494,34 

340.083,54 

111.410,80 

47.841,40 

 

40.894,83 

6.946,57 

78.900,00 

27 303,53 

5 765,34 

 

92,9 

92,5 

94,2 

100 

 

100 

100 

100 

100 

68,6 

 

2. Wydatki bieżące na zadania zlecone 51.022.846,19 51.007.485,07 99,9 

3. 

Wydatki bieżące finansowane ze środków z tytułu 

wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

1.219.823,53 1.113.593,86 91,3 

 Razem wydatki bieżące 194.450.182,83 188.497.534,58 96,9 

1. Wydatki majątkowe w tym: 51.159.530,98 50.182.863,48 98,1 

wydatki majątkowe finansowane z dotacji: 27.283.282,36 26.980.825,94 98,9 

 UE, BP- budowy obwodnicy wschodniej 

Ciechanowa (aleja Unii Europejskiej) 

 BP Budowa dróg gminnych ul. Wesoła i Różana  

 Senior+ dotacja od Wojewody 

 ROD-dotacja z Województwa Mazowieckiego 

 Park Jeziorko dotacja z Woj. Mazowieckiego 

 UE Instalacje systemów OZE na terenie miasta 

Ciechanów, Gmin Glinojeck, Opinogóra Górna, 

Strzegowo 

 UE, BP Rewitalizacja obszarów 

zmarginalizowanych przez przywrócenie 

i nadanie nowych funkcji części obszaru 

dzielnicy „BLOKI” 

 UE Wzrost regionalnego potencjału 

turystycznego przez rewitalizację zabytkowej 

kamienicy i wierzy ciśnień 

 Rewaloryzacja budynków mieszkalnych 

w dzielnicy BLOKI 

11.973.624,47 

 

 4.000.0000,00 

249.988,36 

30.000,00 

200.000,00 

 

4.785.179,96 

 

5.588.093,24 

 

  

286.096,33 

 

170.300,00 

11.973,403,07 

 

4.000.000,00 

248.799,71 

30.000,00 

200.000,00 

 

4.518.349,45 

 

5.553.877,39 

 

 

286.096,32 

 

170.300,00 

99,9 

 

100 

99,5 

100 

100 

 

94,4 

 

99,4 

 

 

100 

 

100 
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2 Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego  

w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Ciechanowie 

30.000,00 30.000,00 100 

3. Dotacja dla Powiatu Ciechanowskiego 

przeznaczona na dofinansowanie zadania pn: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W 

Ciechanów – Opinogóra Górna – Długołęka - 

Zielona  na odcinku Ciechanów – Opinogóra” 

700.000,00 700.00,00 100 

4. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 

dla aktywacji społeczeństwa w zakresie e-

administracji 

i geoinformacji – Projekt Asi 

25.329,48 

 

- - 

 Razem wydatki majątkowe 51.159.530,98 50.182.863,48 98,1 

Ogółem 245.609.713,81  238.680.398,06 97,2 

 

 Zarządzanie finansami Gminy Miejskiej Ciechanów sprzyja racjonalnemu 

wydatkowaniu publicznych środków finansowych. Najważniejszą kwestią jest uzyskanie 

jakościowo najlepszych i najbardziej trafnych informacji, które pomagają w podejmowaniu 

właściwych decyzji w zakresie gospodarowania nimi.  

 Odpowiedzialne zarządzanie środkami własnymi oraz tymi pozyskanymi ze źródeł 

zewnętrznych pozwala na wygospodarowanie wolnych środków, które przeznaczane są na 

finansowanie zadań w kolejnym roku budżetowym.  

W analizowanym roku budżetowym 2019 miasto realizowało różnego rodzaju 

przedsięwzięcia inwestycyjne. Poziom wydatków inwestycyjnych uwarunkowany był przede 

wszystkim bieżącymi potrzebami mieszkańców zgłaszanymi m.in. na spotkaniach 

osiedlowych. Wydatki majątkowe kierowane były głównie na inwestycje w infrastrukturę 

drogową, budowę oświetlenia, utrzymanie zieleni, obiekty kultury. Miasto racjonalnie 

gospodarując posiadanymi środkami, stara się w jak najlepszy sposób zaspokoić zmieniające 

się i ewoluujące potrzeby i oczekiwania mieszkańców.  
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3.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych  

 

A. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 

 

• Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę   

w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo-kolejowego węzła  

przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca 

PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji 

w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby 

rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej 

 

                                                                                                     Plan 13 256 959,66zł 

w tym:  

wydatki inwestycyjne 12 842 959,66 zł 

odszkodowania 414 000,00 zł 

 

Zadanie inwestycyjne kontynuowane w 2019 r. w zakresie: 

Budowa nowej obwodowej drogi gminnej wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby 

rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej. 

W ramach zadania została wybudowana nowa obwodowa droga gminna wraz ze 

ścieżkami rowerowymi na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej. 

Zadanie miało na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza teren miasta. Droga  przebiega 

częściowo przez działki na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, a częściowo biegnie po 

gruntach na obszarze Gminy Opinogóra Górna. Trasa drogi poprowadzona została od ronda 

Solidarności do skrzyżowania z drogą krajową DK60 na wysokości centrum handlowego MMG 

CENTER Ciechanów. Wybudowane zostały ścieżki rowerowe o łącznej długości ok. 6,6 km, 

jezdna o długości 3,3 km,  chodniki, zatoki autobusowe, a także kanalizacja deszczowa  

i oświetlenie uliczne. Zadanie obejmowało również przebudowę sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu z droga krajową  nr 60.  

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2019 roku. 
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 Rozbudowa drogi gminnej – ul. Leśna 

Plan 0,00 zł 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Przewidywane łączne koszty 

finansowe to 6 900 000,00 zł. Na realizację zadania Gmina Miejska pozyskała w 2019 r. 

dofinansowanie z budżetu państwa udzielone przez Województwo Mazowieckie w ramach 

programu „Fundusz Dróg Samorządowych”.  

Całkowita kwota dofinansowania wyniesie 4 777 936,00 zł. 

 

Inwestycja obejmuje kompleksową przebudowę ul. Leśnej na odcinku od ul. 

Starowiejskiej do skrzyżowania z pętlą miejską (skrzyżowanie ulic Leśnej, Mieczysława 

Dziemieszkiewicza oraz Siewnej).  W ramach wprowadzanych środków w 2020 r. zostaną 

wykonane roboty związane z rozbudową istniejącej ulicy – budową chodników dwustronnych 

i ścieżki rowerowej dwukierunkowej, z budową kanalizacji ściekowej i odwodnienia jezdni 

oraz budową nowego oświetlenia drogowego. Realizacja zadania obejmuje również 

przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej oraz budowę sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie 

realizowane jest w oparciu o dokumentację techniczną i decyzję zezwalającą na realizację 

inwestycji drogowej z 2016 r.  

W grudniu 2019 r. została zawarta umowa na realizację inwestycji. Zadanie w trakcie 

realizacji. 

 

 
 

 

 Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych  

 

Plan 235 000,00 zł 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic: Andersena, 

Bartołda, Dygasińskiego (na odcinku od pętli miejskiej do ul. Kargoszyńskiej) oraz 

Opinogórskiej. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono 

wykonawcę, z którym w październiku 2018 r. została podpisana umowa na kwotę 235 000,00 

zł.  Przewidywany termin zakończenia zadania to I połowa 2020 r.  
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Zadanie w trakcie realizacji. Kwota 235 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr183/XV/2019 

Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019r. została wprowadzona do wydatków budżetu 

miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  

 

 Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linia kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii 

Skłodowskiej Curie i Ceramicznej w Ciechanowie  

Plan 0,00 zł 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2022 obejmuje zaprojektowanie  

i wybudowanie, przy wsparciu finansowym z PKP PLK S.A.,  przejścia dla pieszych  

i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Curie - Skłodowskiej i Ceramicznej. 

Określono warunki współpracy przy realizacji inwestycji, które zakładają opracowanie 

dokumentacji projektowej do końca III kwartału 2020 roku, a następnie wybudowanie obiektu  

do końca 2022 roku.  

Szacunkowa wartość zamierzenia inwestycyjnego wynosi 4 261 601,11 zł, z czego 

koszty leżące po stronie Miasta stanowić będą 1 186 601,11 zł. Pozostała kwota w wysokości 

nie wyższej  niż 3 075 000,00 zł. stanowić będzie wydatki PKP PLK S.A. Zadanie w trakcie 

realizacji. 

 

 Budowa parkingu w rejonie dworca PKP  

Plan 0,00 zł 

Inwestycja  przewidziana do realizacji w latach 2019-2020. Planowane łączne koszty 

realizacji inwestycji to 400 000,00 zł.  Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji 

technicznej i budowę miejsc postojowych w rejonie dworca PKP. Obecnie trwają uzgodnienia 

w zakresie możliwości przejęcia terenu od PKP pod planowaną przez Miasto inwestycję. 

Zadanie w trakcie realizacji. 

 

 Zagospodarowanie terenu ,,Kanały”- I etap` 

Plan 0,00 zł 

Zadanie  przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. Planowane łączne koszty 

realizacji inwestycji 250 000,00 zł.  W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja 

techniczna obejmująca zagospodarowania terenu położonego pomiędzy ulicami 

Kraszewskiego, Kargoszyńską i Gostkowską, poprzez m.in:  

 budowę amfiteatru dla występów artystycznych; 

 wykonanie ciągów komunikacyjnych;  

 wykonanie alejek wokół akwenu wodnego z bezpiecznymi zejściami w pobliże zbiornika 

w formie schodków;  

 wymianę istniejącej kładki; 

 budowę parkingu ze stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych; 

 wykonanie oświetlenia terenu wraz z iluminacją; 

 montaż elementów małej architektury. 

Zadanie w trakcie realizacji. 
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 Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej  

kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno 

-kulturalnych 

Plan 2 464 650,16 zł 

Zadanie stanowiło kontynuację inwestycji z 2018 r. i obejmowało wyposażenie wnętrz  

nowopowstałego budynku Parku Nauki Torus i zrewitalizowanej kamienicy przy  

ul. Warszawskiej. 

 

1)  Rewitalizacja wieży ciśnień  

 

Zadanie obejmowało  opracowanie projektu ekspozycji edukacyjnej o tematyce nauk 

ścisłych oraz dostawę wybranych eksponatów. Zostały opracowane założenia tematyczne oraz 

przygotowane 4 strefy ekspozycji: Iluzji, Matematyki i Fizyki, Techniki oraz Architektury,  

a także projekt identyfikacji wizualnej (m. in. logo). Zadanie obejmowało ponadto aranżację 

oraz wyposażenie pozostałych wnętrz budynku Parku Nauki Torus. Zadanie zakończone  

i rozliczone w 2019 roku. 
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2)  Rewitalizacja zabytkowej kamienicy przy ulicy Warszawskiej 18 

 

Po przebudowie (modernizacji) budynek zabytkowej kamienicy zyskał nowe funkcje 

edukacyjno-kulturalne. W obiekcie znajduje się klubokawiarnia, galeria artystyczna, Pracownia 

Dokumentacji Dziejów Miasta, Klub Młodego Odkrywcy, Klub Seniora. 

Zadanie miało na celu opracowanie projektu aranżacji wnętrz kamienicy oraz 

kompleksowe wyposażenie pomieszczeń. Zadanie zakończone i rozliczone w 2019 roku. 

 

 

  
 

 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych 

funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI”  

w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im.  

M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa 

Plan 6 938 246,74 zł 

Zadanie inwestycyjne kontynuowane w 2019 roku obejmowało: 

 

1) Rewaloryzację, adaptację i wyposażenie budynku przy Pl. Piłsudskiego 1 wraz 

z najbliższym otoczeniem (tzw. „Krzywa Hala”) 

 

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”.   

W ramach zadania wykonano: 

 dokumentację techniczną zezwalającą na rozpoczęcie robot budowlanych, 

 termoizolację ścian zewnętrznych budynku z tynku ciepłochronnego w celu poprawy 

efektywności energetycznej obiektu;  
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 nowe pokrycie dachowe wraz z uzupełnieniem i naprawą elementów konstrukcyjnych 

więźby dachowej oraz z izolacją połaci i lukarn wełną mineralną; 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku; 

 w częściach wspólnych - wymianę pionów kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz 

remont/dostosowanie instalacji elektrycznej, hydraulicznej i kanalizacyjnej;  

 remont klatek schodowych wraz z drewnianymi schodami;  

 nową nawierzchnię dojazdów i ciągów pieszych, zieleń i oświetlenie na trenie 

bezpośrednio przyległym do budynku.  

Budynek przeznaczony jest na cele społeczno – edukacyjno – kulturalno – mieszkalne.  

 

2) Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni miejskiej, tj. Placu Piłsudskiego  

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 

Zakres prac obejmował w szczególności: 

 utwardzenie ciągów komunikacyjnych; 

 wykonanie nowych nasadzeń roślinności, w tym roślinności ozdobnej; 

 oświetlenie przestrzeni placu oraz pomnika marszałka J. Piłsudskiego; 

 montaż elementów małej architektury.  

Inwestycja realizowana w latach 2016-2019, znajduje się w projekcie, na który  

w październiku 2017 r. roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE oraz 

BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wynosiła 7 701 682,34 zł, 

(obejmuje również dofinansowanie pasażu im. M. Konopnickiej – którego realizację 

zakończono w 2017 r.). 

 

  
 

Zadanie zakończone i rozliczone.  

 

 Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I 

Plan 170 300,00 zł 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Przewidywane łączne koszty 

finansowe to 7 447 666,00 zł.  

  Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót 

budowlanych związanych z termomodernizacją 7 budynków, zgodnie z przeprowadzonymi 

audytami energetycznymi oraz uzgodnieniami z konserwatorem zabytków. Budynki zostaną 

dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdów przy 

każdej klatce. Prace obejmą również odnowienie klatek schodowych, wymianę oświetlenia na 

energooszczędne w częściach wspólnych oraz wykonanie instalacji domofonowej. 
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Inwestycja mieści się w projekcie, na który w październiku 2017 roku  miasto złożyło      

w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek  

o dofinansowanie projektu ze środków UE oraz BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łącznie 

kwota dofinansowania wyniosła 4 636 101,45 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifiko-wanych 

projektu. 

Zadanie w trakcie realizacji. Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki  

w kwocie 93 000,00 zł. Kwota 77 300,00 zł. zgodnie z Uchwałą Nr183/XV/2019 Rady Miasta 

Ciechanów z dnia 19 grudnia 2019 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które 

nie wygasają z upływem roku budżetowego.  

 

 OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta 

Ciechanów, Gminy Glinojeck, Opinogóry, Strzegowo 

Plan   3 141 140,59 zł  

w tym wkład Mieszkańców 599 224,77zł 

 

Zadanie opiera się na projekcie partnerskim z Gminą Glinojeck, Gminą Opinogóra 

Górna oraz Gminą Strzegowo. Liderem partnerstwa jest Gmina Miejska Ciechanów.  

W czterech w/w gminach zaplanowano montaż: 

- 354 instalacji  fotowoltaicznych, w tym 125 szt. na terenie miasta Ciechanów, 

- 128 szt. instalacji kolektorów słonecznych, 

- 88 szt. powietrznych pomp ciepła, w tym 63 szt. w Ciechanowie, 

- 1 ładowarkę do samochodów elektrycznych w Ciechanowie. 

 

W dniu 07.01.2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu 

pt.  „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy 

Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo”. W projekcie łącznie 

uwzględnione zostały 444 gospodarstwa domowe, gdzie zamontowanych zostanie 555 

instalacji do produkcji energii odnawialnej. Montaż OZE nastąpi również na 16 obiektach 

użyteczności publicznej. W samym Ciechanowie zamontowanych zostanie 179 instalacji  

w 123 gospodarstwach domowych.  

 

Zadanie jest w trakcie realizacji. W pierwszej połowie sierpnia 2019 r. została podpisana 

umowa na zaprojektowanie, dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznych.  

W grudniu 2019 roku zakończyły się odbiory instalacji fotowoltaicznych u Beneficjentów 

prywatnych oraz w większości  budynków użyteczności publicznej tj: Szkole Podstawowej  

Nr 3, Nr 4 i Nr 7, Miejskim Przedszkolu Nr 10 oraz w spółkach miejskich: Zakładzie 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz w Zakładzie Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 

Wszystkie instalacje zostały zgłoszone do operatora systemu dystrybucyjnego - ENERGA-

OPERATOR SA. 
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Na terenie Ciechanowa pozostały do wykonania w 2020 roku trzy instalacje, które 

wymagają zgody konserwatora zabytków, z uwagi na lokalizację na obszarze objętym ochroną 

konserwatorską, w tym stacja ładowania samochodów elektrycznych oraz instalacje na dwóch 

budynkach Państwowej Uczelni Zawodowej przy ulicach Narutowicza i Wojska Polskiego. 

W grudniu 2019 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie, dostawę i montaż 

instalacji solarnych oraz pomp ciepła. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania – 

II połowa 2020 r.  

Zadanie jest w trakcie realizacji. Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu  poniesiono wydatki 

w wysokości  2 754 026,33 zł.  

Kwota 313 138,47 zł, zgodnie z Uchwałą Nr183/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów  

z dnia 19 grudnia 2019 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego. 

 

 

B. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 

 

 Budowa dróg gminnych – ul. Wesołej i Różanej 

                                                                                                           Plan 8 920 000,00 zł 

Zadanie ma na celu przebudowę ul. Wesołej (dł. 554 mb) i Różanej (dł. 828 mb) na 

podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. W ul. Wesołej projekt przewiduje 

wykonanie nowej jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę chodników z kostki 

betonowej, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Na ul. Różanej 

przewidziano budowę jezdni i chodnika z kostki brukowej betonowej oraz budowę kanalizacji 

deszczowej i oświetlenia.   

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – I połowa 2020 r. 

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu  poniesiono wydatki w kwocie 6 772 142,57 zł.  

Kwota 2 058 937,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr183/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 

grudnia 2019 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 
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 Opracowanie dokumentacji ul. Granicznej i Widnej 

Plan 230 000,00 zł 

Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Granicznej 

na odcinku od ul. Płockiej do ul. Widnej oraz ul. Widnej od skrzyżowania z ul. Graniczną do 

ul. Przytorowej. 

Projekt zakłada wykonanie nowej nawierzchni, budowę ścieżki rowerowej w ul. 

Granicznej oraz chodników po obydwu stronach ulic. W dokumentacji zostanie uwzględniona 

ponadto budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowa zjazdów. 

Istotną zmianą w organizacji ruchu mającą na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci 

uczęszczających do pobliskiej szkoły, która będzie uwzględniona w projekcie, jest 

wprowadzenie na skrzyżowaniu ul. Granicznej z ul. Czarnieckiego ruchu okrężnego.   

Umowa na opracowanie dokumentacji została zawarta w lutym 2019 r.  

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania to I kwartał 2020. 

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 347,52 zł.  

Kwota 226 301,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr183/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 

grudnia 2019 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 

 

 Drogi, chodniki 

                                                                                                             Plan 958 742,37 zł 

Zadanie obejmowało: 

 

1)  Budowę parkingu po kolumnie transportu sanitarnego 

W ramach inwestycji, na części terenu po byłej kolumnie transportu sanitarnego, 

powstał parking na 60 miejsc postojowych wraz z drogami manewrowymi,  dwoma zjazdami 

z dróg gminnych oraz oświetleniem. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostały 

skierowane do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej poprzez nowe wpusty deszczowe. Zakres 

robót zieleniarskich objął wyrównanie terenu naruszonego podczas prowadzenia robót wraz  

z jego humusowaniem i obsianiem mieszanką traw niskich odpornych na działanie czynników 

występujących w pasie drogowym. W celu możliwości realizacji zadania oraz uporządkowania 

terenu przyległego dokonano rozbiórki dwóch budynków garażowych.  

Zadanie zakończone i rozliczone w 2019 roku. 

 

2)  Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych ul. Ludowej, 

Wędkarskiej, Spacerowej, Wrzosowej i Kruczej 

Zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg 

gminnych ul. Ludowej, Wędkarskiej, Spacerowej, Wrzosowej i Kruczej. Projekt zakłada 

kompleksową przebudowę przedmiotowych ulic obejmującą budowę jezdni, chodników, 

kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego i brakujących odcinków kanalizacji ściekowej. 

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – I połowa 2020 r.  

 

3)  Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Marii Curie - 

Skłodowskiej 

Zadanie przewiduje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ul.  Marii 

Curie - Skłodowskiej, Zagrodowej i Nizinnej. Projekt zakłada przebudowę nawierzchni ulic, 

budowę chodników oraz budowę kanalizacji deszczowej.  

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – I połowa 2020 r.  
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4)  Przebudowę sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej i Wesołej 

Zadanie stanowiło kontynuację robót związanych z przebudową sieci wodociągowej  

w ulicach Wesołej i Wiśniowej rozpoczętych w 2017 r. W latach 2016-2018 przebudowany 

został wodociąg w ul. Wiśniowej oraz częściowo w ul. Wesołej.  Ostatni fragment wodociągu, 

od strony ul. Kwiatowej, został przebudowany w roku sprawozdawczym, z uwagi na 

konieczność skoordynowania robót z robotami związanymi z rozbudowa drogi. 

Zadanie zakończone i rozliczone w 2019 r. 

 

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 489 739,53 zł.  

Kwota 422 013,00 zł, wynikająca z zawartych umów na opracowanie dokumentacji 

technicznych, zgodnie z Uchwałą Nr183/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 grudnia 

2019 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

 

 Odwodnienie cmentarza komunalnego 

                                                                                                    Plan 380 000,00 zł 

Zadanie miało na celu budowę kanalizacji deszczowej umożliwiającej odprowadzenie 

wód opadowych z terenu cmentarza komunalnego. Zadanie realizowane było przez Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Inwestycja objęła wykonanie odwodnienia części 

cmentarza, która najbardziej podlegała zalewaniu. Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

 Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I 

                                                                                                            Plan 141 000,00 zł 

W ramach zadania objęto monitoringiem tereny na których w ostatnim czasie 

dochodziło do częstych aktów wandalizmu, kradzieży oraz zakłócania porządku. Nowe punkty 

kamerowe powstały na błoniach zamkowych (2 kamery), na terenie przy ul. M. Dąbrowskiej - 

skate-park i pumptrack (3 kamery), przy placu zabaw przy  ul. Harcerskiej (1 kamera), w parku 

miejskim Jeziorko (2 kamery) oraz skweru przy ul. Fabrycznej (2 kamery), na którym  

w ubiegłym roku ustawiony został zrewitalizowany parowóz. Zadanie objęło również zakup 

czterech nowych monitorów do centrum monitoringu.  

Dziewięć kamer zostało zamontowanych i podłączonych do miejskiej sieci monitoringu 

jeszcze w 2019r. Do podłączenia pozostała jedna z kamer obejmujących teren parku miejskiego 

Jeziorko. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania – I połowa 2020 r. 

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 5 321,49 zł.  

Kwota 135 503,84 zł, zgodnie z Uchwałą Nr183/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów  

z dnia 19 grudnia 2019 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego. 
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 Rozwój zieleni miejskiej 

                                                                                                              Plan 2 461 018,80 zł 

Zadanie miało na celu utworzenie nowego parku miejskiego na terenie zaniedbanego 

wyrobiska poprzemysłowego będącego pozostałością po kopalni surowców mineralnych.  

W ramach inwestycji zostały wybudowane alejki z kostki brukowej, schody oraz rampy dla 

niepełnosprawnych. Pojawiły się ławki parkowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci, a także 

hotele dla owadów. Teren został oświetlony lampami solarnymi (15 szt.) i lampami zasilanymi 

energią elektryczną (14 szt.). W ramach realizacji inwestycji zakupiono również ławko-leżaki 

(6 szt.), które zostaną zamontowanie na terenie parku wiosną 2020 r.  

W zakresie zieleni zadanie obejmowało wykonanie nasadzeń roślinności - drzew, 

krzewów, bylin i traw. Zorganizowana  przestrzeń zielona, pełnić będzie funkcje ekologiczne, 

hydrologiczne, wypoczynkowe i rekreacyjne. Zastosowane nasadzenia zostały dobrane tak aby 

zapewnić różnorodność biologiczną. Park stanowić będzie interesujący obiekt rekreacyjno – 

wypoczynkowy dla różnorodnych grup użytkowników. Proponowana zieleń została 

wkomponowana w istniejące otoczenie. 

 Na realizację zadania miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł.  

z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Zadanie zakończone i rozliczone w 2019 roku. 
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 Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta 

 

                                                                                                    Plan 463 380,00 zł 

 

1)  Budowa oświetlenia ulic Parkowej, Zamkowej i Gostkowskiej 

Zadanie realizowane na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. Przewiduje 

likwidację istniejących opraw oświetleniowych (zamontowanych na słupach energetycznych) 

na ulicach Parkowej, Zamkowej i Gostkowskiej w związku z kablowaniem przez gestora sieci  

istniejącej napowietrznej linii energetycznej oraz budowę nowego energooszczędnego 

oświetlenia drogowego z oprawami LED. Projekt zakłada także doświetlenie terenu Błoni 

Zamkowych.  

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – I połowa 2020 r.  

 

2) Budowa oświetlenia ul. Św. Franciszka , Św. Anny, Harcerskiej 

Zadanie obejmowało budowę oświetlenia ulicznego typu LED na ul. Św. Franciszka,  

Św. Anny, Harcerskiej oraz św. Stanisława Kostki. Roboty w zakresie wykonani oświetlenia 

ul. Św. Franciszka, Św. Anny i ul. Harcerskiej zostały zakończone i odebrane w 2018 r.  

W roku sprawozdawczym zakończono budowę słupów oświetleniowych na ulicy  

Św. Stanisława Kostki. 

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

3)  Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego ul. Gruduskiej 

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna budowy nowego 

oświetlenia ulicy Gruduskiej. Projekt przewiduje demontaż starych lamp oświetleniowych  

i montaż  25 nowych słupów wraz z energooszczędnymi oprawami typu LED. Konieczność 

opracowania dokumentacji i budowy oświetlenia wynika z planowanej przez Energa Operator 

S.A. likwidacji napowietrznej abonenckiej linii kablowej wraz ze słupami, na których 

zawieszone są obecnie oprawy oświetleniowe.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

4)  Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu  ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej 

W ramach zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna na budowę 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej. Realizacja zadania ma 

na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. 

Zadanie w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia – I połowa 2020 r. 

 

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu  poniesiono wydatki w wysokości 208 956,64 zł. 

Kwota 254 153,36 zł, zgodnie z Uchwałą Nr183/XV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 

grudnia 2019 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 
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 Inwestycje - zakup usług pozostałych 

 

1) Udzielenie pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego polegającego na 

opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie miasta Ciechanów (ul. Gruduska) 

                                                                                                        

Plan 79 950,00 zł 

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 

wojewódzkiej nr 616 na terenie Miasta Ciechanów – ul. Gruduska od km 45+390 do km 

46+263, wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami w zakresie koniecznym do 

uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyskanie 

w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID.   

Opracowany projekt zakłada na długości 0,889 km poszerzenie i wzmocnienie 

konstrukcji oraz wykonanie nowej nawierzchni drogi, budowę chodnika, ciągu pieszo-

rowerowego i zjazdów do posesji a także odwodnienia korpusu drogowego za pomocą 

kanalizacji deszczowej. 

Koszt opracowania dokumentacji to 159 900,00 zł. Kwota 79 500,00 zł została 

wydatkowana w 2018 r., pozostałą kwotę -79 500,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 

104/IX/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r . wprowadzono do budżetu miasta  do realizacji w II 

półroczu 2019 r.  

Zadanie zostało zakończone w 2019 roku. Dokumentacja, zgodnie z zawartym 

porozumieniem, została przekazana zarządcy drogi – Mazowieckiemu Zarządowi Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie.  

W oparciu o przekazaną przez miasto dokumentację MZDW w Warszawie 

przeprowadził postępowanie przetargowe i wyłonił wykonawcę robót. Za realizację rozbudowy 

drogi wojewódzkiej nr 616 zgodnie z przekazaną dokumentacją odpowiadał będzie MZDM  

w Warszawie. 

 

2)  Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na 

realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-Opinogóra 

Górna-Długołęka-Zielona na odcinku Ciechanów – Opinogóra w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-

gospodarczego regionu” (ul. Kącka) 

                                                                                                                  Plan 700 000,00 zł 

Zadanie inwestycyjne realizowane było wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Ciechanowie oraz Gminą Opinogóra Górna. Inwestycja obejmowała przebudowę 

nawierzchni, ułożenie chodników, budowę ciągu pieszo-jezdnego i ścieżki rowerowej oraz 

budowę kanalizacji deszczowej i oczyszczenie rowów.  

Miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 700 000,00 zł  

z przeznaczeniem na dofinansowanie niniejszego zadania.  
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 Inwestycje - zakup usług pozostałych 

 

nr rozrachunkowy 801 80104-4300-01 

Plan 90 671,00 zł 

Dotyczy: opracowania dokumentacji technicznej na budowę miejskiego przedszkola  

w technologii modułowej w standardzie niskoenergetycznym.      

  

W ramach realizacji zadania Wykonawca opracował dokumentację techniczną na 

budowę niskoenergetycznego miejskiego przedszkola w technologii modułowej oraz uzyskał 

pozwolenie na budowę budynku. Projekt uwzględnia w obiekcie pomieszczenia dla 6 

oddziałów przedszkolnych z zapleczem sanitarnym i magazynowym, pomieszczenia biurowe 

(pokój logopedii, pokój nauczycielski, dyrektora, intendenta,) a także szatnie, kuchnię i salę 

ruchową. Projekt zakłada również budowę parkingów, placu zabaw i zagospodarowanie terenu 

wokół. 

Łączny koszt opracowania dokumentacji to 117 342,00 zł. Kwota 58 671,00 zł została 

wydatkowana w 2018 r., pozostałą kwotę – 58 671,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 

104/IX/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r . wprowadzono do budżetu miasta  do realizacji w II 

półroczu 2019 r.  

Zadanie zakończone i rozliczone. 

 

nr rozrachunkowy 801 80104-4300        

                                                                                                                         Plan 32 000,00 zł 

W ramach zadania zostały poniesione koszty z tytułu wykonania przyłącza gazowego 

do nowoprojektowanego budynku przedszkola miejskiego (kwota 2 581,16 zł) oraz wyłączenia 

gruntów rolnych z produkcji rolnej na potrzeby realizacji inwestycji pn: ,,Opracowania 

dokumentacji technicznej na budowę miejskiego przedszkola w technologii modułowej  

w standardzie niskoenergetycznym.” (kwota 262,30 zł).     

Do dnia 31.12.2019 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 2 843,46 zł.          

 

 Inwestycje realizowane przez jednostki organizacyjne gminy w związku z uzyskanym 

przez gminę dofinansowaniem 

 

1) Utworzenie Dziennego Domu Senior + w Ciechanowie 

                                                                                                        

Plan 303.779,72 

 Miasto w 2019 roku (Porozumienie NR 33/MI/2019 z dnia 18.06.2019 r.) pozyskało 

dofinansowanie w ramach programu „SENIOR+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 Moduł I 

Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” /Klub „Senior +”z Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 Zadanie polegało na utworzeniu Dziennego Domu Senior + w budynku Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie na bazie istniejącego Dziennego Domu Seniora. 

Dotychczas obiekt nie spełniał standardów Dziennego Domu Senior + oraz nie zapewniał 

wystarczających warunków dla całodziennego pobytu osób starszych.  

 W ramach prac remontowych pomieszczeń po byłym Dziennym Domu Seniora 

wykonano szereg prac demontażowych, rozbiórki ścian, modernizacji instalacji elektrycznej  

i sanitarnej. Dokonano wymiany stolarki okiennej okien dachowych, drzwi wewnętrznych oraz 

posadzek ceramicznych w pomieszczeniach kuchennych i sanitariatach,  a w pozostałych 

pomieszczeniach paneli podłogowych. Pomalowano wszystkie pomieszczenia. W ramach 
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realizacji zadań zniesione zostały bariery architektoniczne, zmodernizowano dźwig osobowy, 

usunięto progi, dostosowano sanitariaty do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 Zgodnie z wymogami Programu, doposażono pomieszczenia Dziennego Domu „Senior 

+”, w salę rehabilitacji/aktywizacji ruchowej w dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny, 

pomieszczenie klubowe w telewizor, nowe meble, pomieszczenia kuchenne w nową zabudowę 

i sprzęt AGD. 

      Dzienny Dom „Senior+” zyskał wyposażony pokój pielęgniarski, kącik komputerowy, 

pomieszczenia pełniące funkcję pralni i szatni z indywidualnymi szafkami dla seniorów .                                                                   

W pomieszczeniach zamontowano klimatyzatory.  

  Dzięki realizacji zadań w ramach Programu z pozyskanych środków utworzono nowe, 

bezpieczne i przyjazne  seniorom miejsce dziennego pobytu.  

 Oferta Dziennego Domu Seniora + skierowana jest do osób nieaktywnych zawodowo 

w wieku 60+, zarówno kobiet jak i mężczyzn. Wsparciem objętych zostało 30 seniorów – 

mieszkańców miasta Ciechanów w wieku powyżej 60 lat. 

 Inwestycję realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie. 

  

 W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych powstały oszczędności  

w kwocie 3.082,14 zł, które w dniu 31.12.2019 r. zostały zwrócone na rachunek bankowy 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a kwota dofinansowania została adekwatnie 

pomniejszona. Zadanie zakończone w 2019 r. 

Kwota dofinansowania: 296.856,22 zł. 

 

 
 

2) Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 

 

Plan 4.150,000,00 

Projekt pn. „Budowa kompleksu sportowego wraz z towarzyszącym 

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 7 przy ul. 

Czarnieckiego 40 w Ciechanowie zakładał budowę bieżni okrężnej 4 – torowej, bieżni prostej 

na 100 m, dwóch skoczni w dal, rzutni do pchnięcia kulą, boiska do piłki nożnej  

z nawierzchnią z trawy syntetycznej, budowę boiska wielofunkcyjnego. W 2019 roku  

wykonano w całości zaplanowane zadanie, nastąpiła przebudowa i rozbudowa istniejącego 
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boiska z nawierzchnią sportową na boisko o nawierzchni poliuretanowej. Cały obiekt został 

oświetlony, powstała wiata na rowery oraz pochylnia dla niepełnosprawnych. 

Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa 

Mazowieckiego w wysokości 95.250,00 zł. 

Projekt realizowany był  przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
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3.3. Realizacja budżetu obywatelskiego  

 

Na projekty do ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 mieszkańcy złożyli 28 

propozycji. Projekty zostały poddane analizie merytorycznej i formalno-prawnej. W jej 

wyniku 21 zadań zyskało ocenę pozytywną, a 7 zadań odrzucono. Głosowaniu zostało 

poddanych 11 projektów osiedlowych i 10 ogólnomiejskich. Wśród projektów ogólnomiejskich 

znalazło się 5 „twardych” i  5 „miękkich”.  

 

Po przeprowadzeniu głosowania do realizacji wybrano 5 projektów osiedlowych oraz 

8 projektów ogólnomiejskich: 5 „twardych” i 3 „miękkie”.  
 

A. Projekty osiedlowe 

 

BLOKI 

 

Łąkowy zakątek na Blokach przy ul. Wyzwolenia, Okrzei i Spółdzielczej 
Inwestycja zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania została 

opracowana dokumentacja, na podstawie której wykonano roboty budowlane. Na terenie 

objętym inwestycją (działka nr ew. 30-1439/50 położona między ulicami Wyzwolenia, Okrzei 

i Spółdzielczej) została wymieniona nawierzchnia istniejących ciągów komunikacyjnych. 

Alejki o nawierzchni bitumicznej zostały zastąpione płytami betonowymi o wym.30x30cm  

z eksponowanym kruszywem, nawiązujące wizualnie do alejek występujących na placu przed 

Krzywą Halą. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Koszt: 166 627,20 zł. 

 

 
 

KWIATOWE 

 

Siłownia zewnętrzna na placu zabaw przy ul. Wesołej 
Zadanie zrealizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres inwestycji obejmował 

rozbudowę istniejącego placu zabaw o urządzenia siłowni zewnętrznej oraz montaż elementów 

małej architektury. W ramach zawartej umowy wykonawca dostarczył i zamontował pięć 

podwójnych urządzeń siłowych z pylonami wraz z zestawem drążków do ćwiczeń, 3 stoliki  

i 12 półokrągłych ławek. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Koszt: 39 975,00 zł. 
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PŁOŃSKA 

 

Eko-klasa – plenerowe lekcje przy SP nr 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych 
Celem zadania było opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót 

budowlanych związanych z budową nowych miejsc postojowych oraz utworzeniem miejsca do 

prowadzenia lekcji plenerowych.  W ramach „Eko - Klasy” teren przeznaczony pod inwestycję 

zyskał nowe nasadzenia roślinności (krzewy liściaste, iglaste, trawy ozdobne), została 

wykonana również nawierzchnia trawiasta, zamontowane zostały elementy małej architektury 

(stoliki, ławki, kosz na śmieci, karmniki i budki lęgowe dla ptaków) oraz przyrządy edukacyjne 

(tablica kredowa zewnętrzna, stacja meteorologiczna wraz  z wyposażeniem, deszczomierz). 

Zadanie zakończone i rozliczone. Koszt:  105 764,40 zł. 

 

 
 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

FIGLORAJ – modernizacja placu zabaw przy M. P. Nr 6 w Ciechanowie                                                                                                               
  Inwestycja zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Realizacja przedsięwzięcia 

przewidywała dostawę i montaż dwóch urządzeń zabawowych, domku dla dzieci oraz 

elementów malej architektury (ławki, kosze na śmieci). W ramach zadania w strefach 

bezpiecznych urządzeń o powierzchni ok. 51 m2 wykonana została nawierzchnia  

z wykorzystaniem mat gumowych, na pozostałym terenie obejmującym urządzenia zabawowe 

(ok. 600 m2) wykonano nawierzchnię trawiastą. Zadanie zakończone i rozliczone.  

Koszt: 69 473,17 zł. 
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B. Projekty ogólnomiejskie  

 

 Projekty twarde 

 

1. Brzozowy zakątek – skwer sensoryczny 

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania powstały 

miejsca postojowe (7 szt.), ciągi komunikacyjne z kostki i alejki sensoryczne z różnych 

nawierzchni (żwirek, kamienie, kora). Teren zyskał nowe oświetlenie (10 szt. lamp niskich i 5 

szt. lamp ogrodowych)   Pojawiły się elementy małej architektury: ławki, kosze, stojak na 

rowery, tablica informacyjna, samoobsługowa stacja naprawy rowerów a także dzwonki 

wietrzne i budki lęgowe dla ptaków. Urządzony został teren zielony. Zadanie zostało 

zakończone i rozliczone. Plan 146 370,00 zł. 

 

 

 
 

2. Kajaki na Łydyni 

W wyniku realizacji projektu został uruchomiony w Ciechanowie na  Łydyni spływ 

kajakowy na odcinku o długości ok. 4 km, od ulicy Rybnej do ulicy Augustiańskiej. Zakupione 

i zamontowane zostały pomosty pływające w miejscu startu i mety odcinka spływu. Kupione 

zostały narzędzia i wyposażenia do obsługi spływu. Oczyszczone zostało koryto rzeki  

w zakresie umożliwiającym przepłynięcie kajakiem na odcinku spływu. Po zakończeniu sezonu 

spływu 2019 uporządkowano koryto rzeki. Wykonano w porozumieniu z Wodami Polskimi 

oraz Ciechanowskim kołem PZW, spiętrzeń wody na odcinku spływu. Zadanie zostało 

zakończone i rozliczone. Koszt: 129 951,84 zł. 
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3. Remont, modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów 
Realizacja zadania poprawiła funkcjonalność oraz bezpieczeństwo sal treningowych. 

Projekt zakłada remont 3 sal: montaż klimatyzacji i rolet, remont pomostów treningowych, 

wykonanie zabezpieczeń na grzejniki, malowanie ścian i sufitów oraz zakup sztang. Zadanie 

zakończone i rozliczone. Koszt: 197 847,22 zł. 

 

4. Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców Ciechanowa 
W ramach realizacji projektu wyremontowane zostało pomieszczenie przeznaczone na 

magazyn. Zakupionych zostało 10 wózków inwalidzkich, 10 par kul łokciowych, 2 par kul 

pachowych, 10 balkoników, 10 chodzików, 2 łóżka rehabilitacyjne i 2 materace 

przeciwodleżynowe. Wypożyczalnia mieści się w siedzibie MOPS i zakresem swojego 

działania obejmuje miasto Ciechanów. Czynna jest od 8.00 do 16.00. Koszt realizacji projektu: 

28.590,12 zł. 

 

5. Strefa malucha – montaż plenerowych przewijaków oraz przewijaków w instytucjach 

publicznych                                                                                                          
W ramach zamówienia zostały zamontowane przewijaki stacjonarne w czterech 

instytucjach publicznych, tj, w Urzędzie Miasta – 2 szt.,  na Hali Sportowej przy ul. 17 Stycznia 

– 1 szt., na Hali Sportowej przy ul. Kraszewskiego – 1 szt.,  w budynku COEK Studio – 1 szt. 

Zadanie obejmowało również wykonanie i montaż 4 przewijaków plenerowych w pobliżu 

istniejących placów zabaw: przy ul. Harcerskiej i ul. Kraszewskiego, w obrębie kąpieliska 

Krubin oraz na pasażu im. M. Konopnickiej. Zadanie zakończone i rozliczone. Koszt: 32 691,60 

zł. 
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 Projekty miękkie 

 

1. II Ciechanowski zlot rodzin dzieci z zespołem Downa oraz Gala Niepełnosprawności 

W ramach projektu zorganizowano w marcu 2019 roku II Ciechanowski Zlot Rodzin 

Dzieci z Zespołem Downa oraz Galę Niepełnosprawności. Wydarzenie połączone było  

z obchodami „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie”. W ramach imprezy 

plenerowej na scenie wystąpili artyści, przeprowadzono m.in. pokazy i szkolenia oraz zajęcia 

dogoterapii.  

Koszt: 20 000,00 zł. 

 

2. „Zaświeć się na niebiesko” – Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu  

w Ciechanowie 
Założeniem projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów „Światowego 

Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączonych z  konferencją na temat artyzmu.  

W ramach imprezy plenerowej na scenie wystąpili artyści, rozstrzygnięto konkursy 

zaplanowane w ramach obchodów, rozegrany został turniej w piłkę nożną, odbędzie się 

Niebieski Maraton Zumby. Koszt: 30 000,00 zł. 

 

3. Bezpieczna ciechanowianka 4.0 – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet 

początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia 

Wniosek dotyczył przeprowadzenia kolejnej edycji kursu samoobrony dla kobiet 

(powyżej 16 roku życia). Zajęcia miały na celu podniesienie sprawności fizycznej uczestniczek, 

poprawę stanu zdrowia oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa i wiary we własne siły. Oprócz 

zajęć praktycznych, kurs obejmował zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologiem, 

dietetykiem oraz z pierwszej pomocy. Koszt: 30 000 zł. 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

IV. Informacje o stanie mienia komunalnego  
  

Znaczącą część zasobów w budynkach wielomieszkaniowych miasta stanowią 1774 

lokale komunalne znajdujące się w 200 budynkach, którymi zarządza i administruje 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Ciechanowie. 

 Dane dotyczące zasobów mieszkaniowych w budynkach, stanowiących własność lub 

współwłasność Gminy, wg. stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawiają poniższe tabele: 

 

Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Ciechanów 

 

Lp. Lata budowy / rodzaj lokalu 

Ilość Powierzchnia Ilość 

budynków użytkowa mieszkań 

  (w m2)   

1.        Wybudowane przed I i II Wojną Światową, w 

tym: 
26 5 427,51 131 

-        lokale mieszkalne, komunalne 5 1 195,31 27 

-        lokale socjalne 17 3.015,67 78 

-        wspólnoty mieszkaniowe, w tym: 8 2 524,05 59 

-        współwłasność Gminy   1 832,35 45 

-        lokale wykupione   691,70 14 

2.        1941 – 1950, w tym: 89 41 582,85 847 

-        lokale mieszkalne, komunalne 42 1.964,65 373 

-        lokale socjalne 5 1 776,44 43 

-        wspólnoty mieszkaniowe, w tym: 42 21 841,76 431 

-        współwłasność Gminy   16 144,62 341 

-        lokale wykupione   5 697,14 90 

3.        1951 – 1960, w tym: 14 10 000,50 240 

-        lokale mieszkalne, komunalne 0 0,00 0 

-        lokale socjalne 0 0,00 0 

-        wspólnoty mieszkaniowe, w tym: 14 10 000,50 240 

-        współwłasność Gminy  4 644,29 115 

-        lokale wykupione   5 356,21 125 

4.        1961 – 1970, w tym: 29 17 148,64 433 

-        lokale mieszkalne, komunalne 15 2 305,11 67 

-        lokale socjalne 0 0,00 0 

-        wspólnoty mieszkaniowe, w tym: 14 14 843,53 366 

-        współwłasność Gminy  5 325,93 129 

-        lokale wykupione   9 517,60 237 

5.        1971 – 1980, w tym: 22 21 088,30 514 

-        lokale mieszkalne, komunalne 1 47,10 1 

-        lokale socjalne 3 1 748,30 68 

-        wspólnoty mieszkaniowe, w tym: 18 19 292,90 445 

-        współwłasność Gminy  6 196,33 149 

-        lokale wykupione   13 096,57 296 

6.        1981 – 2008, w tym: 20 30 619,54 645 

-        lokale mieszkalne, komunalne 0 0,00 0 

-        lokale socjalne 5 2 809,56 91 



 

41 

-        wspólnoty mieszkaniowe, w tym: 15 27 809,98 554 

-        współwłasność Gminy  13 758,94 280 

-        lokale wykupione   14 051,04 274 

  

Stan na 31 grudnia 2019 r., w tym: 200 125 867,34 2810 

-        lokale mieszkalne, komunalne 63 21 512,17 468 

-        lokale socjalne w budynkach Gminy 26 8042,45 147 

-        wspólnoty mieszkaniowe, w tym: 111 96 312,72 2095 

-        współwłasność Gminy   47 902,46 1059 

-        lokale wykupione   48 410,26 1036 

 

 

Zasoby mieszkaniowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy - 

stan na dzień 31 grudnia 2019 r. 

 

Lp. Wyszczególnienie 2019 r. 

1. Liczba budynków ogółem 

w tym: 

- stanowiących własność Gminy (nie objęte wspólnotami 

mieszkaniowymi) 

- stanowiących współwłasność Gminy (w których występują 

wspólnoty mieszkaniowe) 

200 

 

89 

 

111 

2. Liczba lokali mieszkalnych i socjalnych ogółem 

w tym: 

- stanowiących własność Gminy 

- stanowiących własność osób fizycznych 

2810 

 

1774 

1036 

3. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych ogółem (m2) 

w tym: 

- stanowiących własność Gminy 

- stanowiących własność osób fizycznych 

125 867,34 

 

77 457,08 

48 410,26 

4. Liczba budynków mieszkalnych z administracją sprawowaną przez: 

- jednostki Gminy: 

- inne jednostki, w tym osoby fizyczne 

200 

193 

7 

5. Liczba lokali socjalnych 280 

6. Powierzchnia użytkowa lokali socjalnych (m2) 9 349,97 

7. Liczba wspólnot mieszkaniowych, powstałych w budynkach 

komunalnych 

109 
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Wykaz budynków stanowiących w całości własność Gminy Miejskiej Ciechanów 

L.p. Adres L.p. Adres 

1 17 Stycznia 19 33 Nadrzeczna 28a 

2 17 Stycznia 21 34 Sienkiewicza 32c 

3 17 Stycznia 23 35 Narutowicza 6/12 

4 17 Stycznia 25 36 Nowozagumienna 13 

5 17 Stycznia 48 37 Okrzei 1 

6 17 Stycznia 50 38  Okrzei 5 

7 Augustiańska 6 39 Okrzei 12 

8 Augustiańska 8 40 Okrzei 13 

9 Augustiańska 10 41 Okrzei 16 

10 Augustiańska 12 42 Okrzei 22 

11 Augustiańska 14 43 Parkowa 37 

12 Augustiańska 16 44 Parkowa 37a 

13 Augustiańska 18 45 Plac Piłsudskiego 1 

14 Augustiańska 20 46 Powstańców Warszawskich 7 

15 Augustiańska 22 47 Sienkiewicza 7 

16 Augustiańska 24 48 Sienkiewicza 17/19 

17 Augustiańska 26 49 Sienkiewicza 34/36 

18 Graniczna 43 50 Sienkiewicza 35 

19 Gwardii Ludowej 6 51 Sienkiewicza 38/40 

20 Hallera 13/15 52 Sienkiewicza 46/48 

21 Hallera 19 53 Sienkiewicza 47 

22 Hallera 21 54 Sienkiewicza 53/55 

23 Hallera 5 55 Sienkiewicza 56 

24 Hallera 9 56 Sienkiewicza 57/59 

25 Moniuszki 1/3 57 Sienkiewicza 74 

26 Moniuszki 13 58 Ściegiennego 5 

27  Moniuszki 16 59 Ściegiennego 7 

28 Moniuszki 2/4 60 Fabryczna 32 

29 Moniuszki 5/7 61 Wojska Polskiego 28 

30 Moniuszki 8 62 Wyzwolenia 7 

31 Moniuszki 9/11 63 Wyzwolenia 13 

32 Nadrzeczna 28 64 Wyzwolenia 17 
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Blisko 70% budynków będących własnością Gminy Miejskiej Ciechanów położonych 

jest w dzielnicy „Bloki”. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 

z uwagi na poniemiecką zabudowę, cała dzielnica objęta jest ochroną konserwatorską. Toteż 

prace remontowe dotyczące budynków z okresu II Wojny Światowej muszą być każdorazowo 

uzgadniane i opiniowane z konserwatorem zabytków. 

 Powyższe znacznie utrudnia zarządcy realizację prac remontowych oraz znacznie 

zwiększa koszty eksploatacji budynków i ich remontów. 

 W większości budynków „poniemieckich” występują lokale ze wspólnym korytarzem  

i wspólną łazienką. Spowodowane jest to faktem, że lokale zasiedlane były większą ilością 

najemców niż projektowana ilość lokali w budynkach. Najwięcej problemów związanych jest 

ze wspólnymi łazienkami. Z uwagi na układ instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach 

oraz brak przewodów wentylacyjnych, trudno jest wyposażyć każdy ponownie zasiedlany lokal 

w samodzielne łazienki.  

 W kolejnym wykazie budynków z lokalami socjalnymi wykazano również budynki, 

które ze względu na stan techniczny, zostały wyłączone z użytkowania, tj. budynek przy  

ul. Sienkiewicza 23c, ul. 3 Maja 8, natomiast budynek przy ul. 3 Maja 10 został rozebrany. 

Zgodnie z założeniami planu gospodarowania zasobem mieszkaniowym, zmieniony 

został status budynków, zlokalizowanych przy ul. Krubińskiej 51, 53, 56 oraz Dobrej 16 –  

z budynków z lokalami socjalnymi na budynki z lokalami komunalnymi. 

 

Wykaz budynków z lokalami socjalnymi 

L.p. Adres 
Ilość 

lokali 
Pow. użytkowa 

1 3 Maja 8- wyłączony z użytkowania w 2019 r. 2 70,41 

2 3 Maja 10- rozebrany w listopadzie 2019 roku 1 52,30 

3 Ceramiczna 3 5 216,35 

4 Ceramiczna 6a 12 452,47 

5 Dobra 18 6 234,37 

6 Grodzka 3a 8 345,73 

7 Komunalna 7 6 137,60 

8 Komunalna 7a 32 1269,40 

9 Komunalna 7b 48 1271,20 

10 Kraszewskiego 4 4 116,40 

11 Księcia Konrada II 5 7 301,13 

12 Małgorzacka 14 2 130,69 

13 Nadrzeczna 8 3 97,98 

14 Nadrzeczna 9 i 9a 4 167,16 

15 Niechodzka 3 16 611,72 

16 Niechodzka 3 A 14 637,09 

17 Orylska 3 4 153,85 
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18 Osada Fabryczna 14 1 37,00 

19 Płońska 59/1 i 59/2 13 440,67 

20 Powstańców Wielkopolskich 12a 1 20,80 

21 Sienkiewicza 146 4 143,42 

22 Sienkiewicza 23c- wyłączony z użytkowania 2 83,08 

23 Szumna 2a 3 95,96 

24 Wojska Polskiego 12 10 404,33 

25 Wojska Polskiego 28a 20 500,00 

26 Wojska Polskiego 28b 20 498,30 

27 Wojska Polskiego 28c 28 750,00 

28 Wyspiańskiego 44b 4 110,56 

Razem 280 9349,97 

  

W niektórych budynkach z lokalami socjalnymi występują trudne warunki 

zamieszkiwania, a nieopłacalność remontów kapitalnych części tych budynków powoduje 

konieczność ich wysiedlenia i rozbiórki. 

 Powyższe uwarunkowania oraz stan techniczny budynków uzasadniają pilną potrzebę 

angażowania znacznie większych środków finansowych, niezbędnych do utrzymania tych 

zasobów. 

 

STAN MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - GMINY 

MIEJSKIEJ CIECHANÓW na dzień 31 grudnia 2019 roku 

 

Lp. 
 

STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

wynikający z: 

 

 

DANE 

 

 
RZECZOWO (ha) FINANSOWO (zł.) 

 Własności praw majątkowych: poz. 1. ,  

poz.2. 

  

1. Grunty komunalne 519,9090 176 561 568,38  

a) - pozostające w zasobie 503,2330 169 358 448,38 

b) - przekazane w trwały zarząd 16,6760 7 203 120,00 

 

Lp. 
 

STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

wynikający z: 

 

 

ZMIANY NA STANIE MIENIA w okresie  

1 roku  (w stosunku do 31.12.2018) 

 

 
RZECZOWO (ha ) FINANSOWO (zł.) 

 Własności praw majątkowych: poz. 1. ,  

poz.2. 

  

1. Grunty komunalne               + 4,5371     + 633 763,32 
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a)  pozostające w zasobie               + 4,5371     + 633 763,32 

b)  przekazane w trwały zarząd                --------         ------------ 

2. Budynki i budowle   

a)  lokale mieszkalne  

w roku 2019 sprzedane zostały 3 lokale 

mieszkalne o pow. użytkowej 173,65 m2  

i wartości łącznie z udziałem w gruncie – 

406 595,00 zł.  

 
b) inne sprzedany został 1 lokal użytkowy 

 o pow. 63,99 m2 i wartości łącznie  

z udziałem w gruncie – 67 800,00 zł  

 

Uwaga: w poz. 1a ujęte są również grunty położone we wsi Kargoszyn gmina Ciechanów  

o pow. 2,4437 ha i wartości 1 277 385,00 zł., położone we wsi Chrzanówek gmina Opinogóra 

Górna o pow. 6,7091 ha i wartości 2 485 526,00 zł. oraz udział w nieruchomości położonej we 

wsi Strzegowo Osada o powierzchni 1,6975 ha i wartości 7 314,75 zł. 

  

 Z dniem 1 stycznia 2019 r. część gruntów gminnych, będących w użytkowaniu 

wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe, przekształciła się w prawo własności. 

Ogólna ich pow. na dzień 31.12.2018 r. wynosiła 163,2635 ha. W roku 2019 wydane zostały 

zaświadczenia potwierdzające obowiązek wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej dla 

nieruchomości o łącznej powierzchni 11,4039 ha. 

Powierzchnia ewidencyjna miasta, zgodnie z ewidencją gruntów m. Ciechanów wynosi: 

32,78 km2. 
  

INFORMACJA O STANIE LOKALI UŻYTKOWYCH / BUDYNKÓW przekazanych  

w użytkowanie w formie użyczenia bądź nieużytkowanych, stanowiących mienie Gminy 

Miejskiej Ciechanów na dzień 31 grudnia 2019 roku 

1. Lokale/ budynki nieużytkowane: 

 budynek przy ul. Fabrycznej 2 (działka nr 30-1733), była funkcja handlowa; w 2020 r. 

planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej dla rewitalizacji budynku, celem 

nadania mu w przyszłości nowych funkcji użytkowych; 

 lokal na górze w budynku przy ul. Warszawskiej 10 (działki nr 10- 295/2, 301/2), 

budynek na nieruchomości gruntowej, której Gmina Miejska Ciechanów jest 

współwłaścicielem 645/1000 części, była funkcja administracyjna, w zasobie; 

 budynek po starym młynie przy ul. Nadrzecznej 17 (działka nr 10-35), w 2020 r. 

planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej dla rewitalizacji budynku, celem 

nadania mu w przyszłości nowych funkcji użytkowych; 

 budynek przy ul. Powstańców Warszawskich 22 – miasto jest w trakcie rozmów  

z potencjalnym podmiotem, który może zagospodarować budynek bez angażowania 

środków miasta;  

 lokale w budynku przy ul. 17 Stycznia 30 (działka nr 30-1190), była funkcja 

administracyjna, w zasobie; 

 budynek przy ul. 3 Maja 8 – w styczniu 2020 r. na zlecenie TBS została opracowana 

ekspertyza budynku, która zostanie przekazana do nadzoru budowlanego. 



 

46 

 

2. Lokale/budynki przekazane w użytkowanie w formie użyczenia: 

 umowa użyczenia dla COEK Studio budynku przy ul. Warszawskiej 18 (działka nr 10-

304/2), po rewitalizacji pełni funkcję klubokawiarni i galerii artystycznej; swoją 

siedzibę ma w nim Klub Seniora, Klub Młodego Odkrywcy, Pracownia Dokumentacji 

Dziejów Miasta; 

 umowa użyczenia dla COEK Studio budynku przy ul. 17 Stycznia 56A –  

z przeznaczeniem na cele kulturalno – edukacyjne – obowiązująca do 01.09.2022 r.; 

 umowa użyczenia dla MOPS w Ciechanowie części budynku przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 1A (266,66 m2) z przeznaczeniem na Placówkę Wsparcia Dziennego – 

umowa na czas nieokreślony; 

 umowa użyczenia dla Województwa Mazowieckiego – części budynku przy ul. Wodnej 

1 – od dnia 01.09.2016 r. do 31.08.2022 r. (660 m2); 

 umowa użyczenia dla Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Mazowiecka ZHP, 

Komenda Hufca Ciechanów, budynek przy ul. Słońskiego 19 (funkcja administracyjno-

biurowa), obowiązuje od 11.02.2013 r. do 31.12.2026 r., powierzchnia zabudowy: 75 

m2; 

 umowa użyczenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie, lokal  

w budynku na Placu Piłsudskiego 1 (funkcja usług oświaty), okres obowiązywania 

umowy użyczenia  do 19.02.2023 r. (pow. 396,78m2); 

 umowa użyczenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie, lokal  

w budynku przy ul. Kicińskiego 21/23 (funkcja usług oświaty), obowiązuje do 

31.11.2022r., powierzchnia użytkowa lokalu: 130 m2; 

 umowa użyczenia dla Ciechanowskiego Klubu Motocyklowego „WOLNY WYDECH” 

w Ciechanowie, budynek przy ul. Pułtuskiej 49 (funkcja administracyjno-biurowa), 

obowiązuje od 01.08.2015 r. do 31.07.2028 r., powierzchnia zabudowy 85 m2; 

 umowa użyczenia dla Stowarzyszenia Motocyklistów „OLE KARTER KLUB”  

w Szczecinku, budynek przy ul. Bielińskiej 65 (funkcja administracyjno-biurowa), 

obowiązuje od 01.04.2015 r. do 31.03.2028 r., powierzchnia zabudowy: 114 m2; 

 umowa najmu lokalu użytkowego dla Zakładu Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.  

w Ciechanowie, lokal użytkowy w budynku przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 

14 (funkcja usługowo-handlowa), obowiązuje od 10.02.1998 r. na czas nieokreślony, 

powierzchnia użytkowa 6,36 m2, administratorem budynku jest TBS Sp. z o.o. 

w Ciechanowie; 

 umowa najmu lokalu użytkowego dla Ciechanowskiego Stowarzyszenia dla 

Niepełnosprawnych w Ciechanowie, lokal użytkowy w budynku przy ul. 17 Stycznia 

37 (funkcja opieki społecznej i administracyjno-biurowa), obowiązuje od 01.07.2005r.  

na czas nieokreślony, powierzchnia użytkowa 115 m2, administratorem budynku jest  

TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie; 

 umowa użyczenia dla PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie – budynek na działce nr 431, pow. 

157 m2 – ul. 3 Maja – park, obowiązująca do 05.09.2021 r. 

 

 

 

 

 



 

47 

INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW przekazanych w dzierżawę, użyczenie 

stanowiących mienie Gminy Miejskiej Ciechanów na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

 

1. Grunty przekazane w dzierżawę o powierzchni  0,5070 ha, w tym: 

 na cele usługowo-handlowe (pod pawilony handlowe, ogródki gastronomiczne), 

parkingi, pod tymczasowe garaże, wynajem garaży przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich  –  miesięczny dochód  brutto 24 840,00 zł; 

 na własny użytek dzierżawcy (ogródki kwiatowe, warzywne, zbiorniki wodne) – roczny 

dochód brutto 7 344,00 zł; 

2. Grunty przekazane w dzierżawę pod uprawy polowe 21,8266 ha, roczny dochód  

10 378,00 zł. 

3.  Grunty przekazane w ramach umów użyczenia: 

- umowy użyczenia gruntu pod ogródki działkowe przy ul. Augustiańskiej – działka nr 

4/67 o powierzchni 1,3933 ha, obowiązują do 31.12.2023r.; 

- umowa użyczenia dla ŚDS Typu AiB w Ciechanowie – cz. działki nr 429 o powierzchni 

738 m2 – Park Jarosława Dąbrowskiego, obowiązująca do 31.10.2026r. 

- umowa użyczenia STO w Ciechanowie dz. 304/8 o pow. 494m2 – ul. 

Sygietyńskiego/Wyspiańskiego – obowiązująca do 31.12.2028 r. 

 

INFORMACJA O UŻYCZENIU GRUNTÓW od innych podmiotów: 

 

1. Parafia Katolicka pw. Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników w Ciechanowie: 

    - obręb KRUBIN, ul. Ludowa, część działki nr 46/1 obejmująca powierzchnię 1100 m2, 

umowa obowiązuje do 31 grudnia 2028 r.; 

2. Parafia Katolicka pw. Św. Józefa w Ciechanowie: 

    - obręb ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Ściegiennego, część działek nr 430 i 464/2 obejmujące     

powierzchnię 1193 m2, umowa obowiązuje do 31 grudnia 2027 r.; 

3.  Żbikowscy Wanda i Kazimierz: 

     - obręb PODZAMCZE, ul. Sienkiewicza 70A, część działki nr 1390 obejmująca      

powierzchnię 2,80 m2, umowa obowiązuje do 31 grudnia 2028 r.; 

4. Parafia Katolicka pw. Św. Józefa w Ciechanowie: 

    - obręb ŚRÓDMIEŚCIE, ul. Ściegiennego, działka nr 433 o powierzchni 4321 m2, umowa 

obowiązuje do 31 grudnia 2024 r.; 

5. Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie: 

   - obręb ŚMIECIN, ul. Płocka, część działki nr 946/2 obejmująca powierzchnię 1200 m2,    

umowa  obowiązuje do końca 13 marca 2023 r. 
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V. Informacja o realizacji polityk, programów, strategii 

5.1. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Ciechanów do 

2023 roku 

 

Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Miasta Ciechanów do 2023 roku, 

przyjęta przez Radę Miasta Ciechanów w kwietniu 2004 roku, w szerokim zakresie 

zaktualizowana uchwałą Nr 257/XXI/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku jest podstawowym 

instrumentem długofalowego zarządzania jednostką samorządu terytorialnego, 

określającym wizję i strategiczne kierunki rozwoju gminy.  

Zapewnia ona ciągłość i trwałość działań władz gminy, niezależnie od zmieniających 

się uwarunkowań politycznych. W sposób istotny strategia umożliwia efektywne 

gospodarowanie własnymi zasobami, takimi jak środowisko przyrodnicze, zasoby ludzkie, 

istniejąca i rozbudowywana infrastruktura komunalna przy uwzględnieniu dostępnych środków 

finansowych.  

W pracy samorządu Gminy Miejskiej Ciechanów nadrzędna jest realizacja zasad 

zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miasta, zapisana w Strategii rozwoju społeczno-

gospodarczego, prowadząca konsekwentnie do poprawy jakości życia mieszkańców i szeroko 

rozumianego rozwoju lokalnego. Takie podejście do planowania rozwoju miasta wymaga 

uwzględnienia w zamierzeniach wszystkich dziedzin: środowiska społecznego, gospodarczego 

i przyrodniczego, aby osiągnąć zrównoważony, trwały rozwój. 

 W celu urzeczywistnienia zapisów zawartych w wizji miasta oraz efektywnej realizacji 

misji sformułowano cztery cele strategiczne, spójne z celami określonymi  

w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Każdemu celowi 

strategicznemu przypisano cele operacyjne oraz zadania, spodziewane efekty i mierniki 

realizacji im przypisane. 

 Poniższe cele strategiczne: 

1. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu przedsiębiorczości, 

2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 

3. Podnoszenie poziomu życia mieszkańców, 

4. Kreowanie i promowanie wizerunku miasta 

są elementem kompleksowej polityki rozwoju miasta. W pierwszej kolejności wskazano 

gospodarkę, ponieważ jest ona motorem napędowym rozwoju. Drugim obszarem kluczowym 

jest rewitalizacja. Opiera się ona na podejmowaniu systemowych działań pobudzających 

aktywność środowisk lokalnych, modernizację tkanki miejskiej, współpracę na rzecz rozwoju 

społeczno-gospodarczego, a także przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego. 

Realizacja zadań w tych dwóch obszarach to również podstawowy warunek do zaspokojenia 

potrzeb mieszkańców oraz do podniesienia poziomu ich życia, na co wpływa również wiele 

pozaekonomicznych czynników, które są uwzględnione w celu trzecim. Czwartym elementem 

uwzględnionym w strategii jest promocja miasta, która ma również ogromny wpływ na jego 

rozwój i atrakcyjność w oczach mieszkańców oraz odwiedzających. 

 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów uszczegóławia w horyzoncie 

średniookresowym długofalową Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta 

Ciechanów do 2023 roku. Wskazuje on cele i kierunki zaangażowania środków własnych oraz 

przewidywane możliwości pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego. Plan Rozwoju 

Lokalnego nie określa ogólnych, nadrzędnych celów, lecz definiuje konkretne zadania służące 

osiągnięciu postawionych celów, terminy ich realizacji, sposoby finansowania i szacowane 
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koszty w celu skutecznej realizacji strategii. Obecnie obowiązujący Plan Rozwoju Lokalnego  

odnosi się do realizacji zaplanowanych zadań w latach 2016-2020. 

 Poniżej przedstawiono w sposób hasłowy najważniejsze kierunki i obszary rozwoju 

Ciechanowa w najbliższej przyszłości. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoring strategii, zgodnie z zapisami w analizowanym dokumencie jest prowadzony 

w układzie: 

- rocznym – dla realizacji zadań wynikających z Planu Rozwoju Lokalnego  

- pięcioletnim – dla oceny realizacji celów operacyjnych i strategicznych. 
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Poniższe zestawienie przedstawia w układzie tabelarycznym zrealizowane w 2018 roku 

zadania w odniesieniu do punktu 9. Realizacja zadań i projektów (Plan Rozwoju Lokalnego 

Miasta Ciechanów 2016-2020). 

 

l.p. Zadanie, lokalizacja, 
Planowane rezultaty / 

efekty 

Planowany 

termin 

realizacji 

Sposób finansowania 

Realizacja zadania 

Rozwój przestrzenny miasta i tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego 

1. 

Opracowanie zmiany 

Studium 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Ciechanów 

Pozyskanie nowych 

terenów pod duże 

inwestycje oraz pod 

zabudowę 

mieszkaniową 

jednorodzinną, 

wielorodzinną i 

usługową 

2016-

2017* 
Budżet gminy 

Zrealizowane w 2016 

r. 

2. 

Zakończenie 

procedury 

opracowania mpzp,  

w tym:  

- MPZP Trakt 

Rzeczkowska 

Pozyskanie terenów 

pod nowe inwestycje, 

porządkowanie ładu 

przestrzennego 2016-2020 Budżet gminy 

- Uchwała Nr 

629/XLVI/2018 Rady 

Miasta Ciechanów z 

dnia 30.08.2018 r. w 

sprawie MPZP 

„SZWANKE” – 

2018. 

3. 

Opracowanie i 

zmiany 

dostosowujące do 

potrzeb mpzp zgodnie 

z wieloletnim 

programem 

sporządzania planów, 

w tym:  

- zmiana MPZP 

Bloki; 

- zmiana MPZP 

Dolina Łydyni 

Plany aktualizujące i 

regulujące ład 

przestrzenny, 

przygotowujące tereny 

pod zabudowę 

mieszkaniową i 

usługową, pod 

inwestycje, ochrona 

terenów zalewowych 

2016-2020 Budżet gminy 

W trakcie: 

1. MPZP Bloki I – 

część A; 

2.MPZP Bloki I – 

część B; 

3. MPZP Dolina 

Łydyni; 

4. MPZP Płocka; 

5. MPZP Zagumienna 

– Powstańców 

Wielkopolskich; 

6. MPZM Bloki II; 

7. MPZP Andersa. 

4. 

Aktualizacja projektu 

założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i 

paliwa gazowe miasta 

Ciechanów 

Wytyczenie 

kierunków rozwoju 

sektora 

energetycznego w 

mieście. Projekt 

założeń wymaga 

uaktualnienia wg 

wymagań ustawowych 

co najmniej raz na 3 

lata 

2016-2020 Budżet gminy 

Aktualizacja: 

Uchwała nr 

50/IV/2019 Rady 

Miasta Ciechanów z 

dnia 31.01.2019 roku. 

5. 

Przygotowywanie 

terenów pod 

inwestycje – 

prowadzenie analiz, 

dostosowywanie 

zgodnie z 

możliwościami do 

potrzeb planów 

rozwoju infrastr. 

Wzrost atrakcyjności 

inwestycyjnej miasta, 

możliwość pozyskania 

inwestorów;  
Zadanie 

ciągłe 
Budżet gminy 

Zadanie realizowane 

na bieżąco. 
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technicznej, 

porządkowanie stanu 

prawnego gruntów, 

oferty inwestycyjne 

6. 

Poprawa warunków 

funkcjonowania 

przedsiębiorczości 

przez powiększanie 

specjalnej strefy 

ekonomicznej 

Ożywienie 

przedsiębiorczości, 

zwiększenie 

inwestycji, 

zwiększenie 

atrakcyjności terenów 

miejskich dla 

potencjalnych 

inwestorów 

2016-

2020* 
Budżet gminy 

W 2016 roku 

włączono do 

warmińsko – 

mazurskiej specjalnej 

strefy ekonomicznej 5 

działek gminnych  o 

powierzchni 4,24 ha. 

Na stronie 

internetowej znajdują 

się informacje nt. 

proponowanych 

działek. 

7. 

Opracowanie i 

stosowanie systemu 

ulg i preferencji dla 

podmiotów 

tworzących nowe 

miejsca pracy, 

inwestujących lub 

wprowadzających 

nowoczesne 

technologie 

Zwiększenie 

zatrudnienia, 

ożywienie 

przedsiębiorczości 

Zadanie 

ciągłe 
Budżet gminy 

Od 2019 roku 

obowiązuje Uchwała 

Nr 70/V/2019 Rady 

Miasta Ciechanów z 

dnia 28 lutego 2019 r. 

- w sprawie zwolnień 

od podatku od 

nieruchomości w 

ramach pomocy de 

minimis na 

wspieranie nowych 

inwestycji i tworzenie 

nowych miejsc pracy 

na terenie Miasta 

Ciechanów. 

W 2019 roku nie 

wpłynął żaden 

wniosek 

przedsiębiorcy. 

8. 

Modernizacja 

targowiska w 

Ciechanowie poprzez 

budowę zadaszonych 

obiektów handlowych 

– opracowanie 

dokumentacji i 

realizacja 

Poprawa warunków 

dla wykorzystania 

działalności 

gospodarczej, 

promocja handlu dla 

rolników, poprawa 

warunków życia 

mieszkańców i 

wizerunku miasta 

2016-2017 Budżet gminy 

W 2018 r. 

zakończono 

inwestycję. 

Wybudowano i 

oddano do 

użytkowania 

zadaszone targowisko 

miejskie oraz halę 

targową. 

9. 

Informacje 

gospodarcze w 

Gazecie 

Samorządowej Miasta 

Ułatwienie kontaktów 

między lokalnymi 

przedsiębiorcami i 

samorządem 

gospodarczym 

Zadanie 

ciągłe 
Budżet gminy 

Zadanie realizowane 

na bieżąco. 

*Zadanie kontynuowane  
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l.p. Zadanie, lokalizacja, 
Planowane rezultaty / 

efekty 

Planowany 

termin 

realizacji 

Sposób finansowania 

Realizacja zadania 

Rewitalizacja obszarów problemowych 

1. 

Rewitalizacja 

obszarów 

zmarginalizowanych 

przez przywrócenie  

i nadanie nowych 

funkcji społeczno – 

gospodarczych części 

dzielnicy BLOKI 

Poprawa wizerunku 

miasta, stworzenie 

przestrzeni publicznej, 

odnowa tkanki 

mieszkaniowej oraz 

użyteczności 

publicznej 

2016-

2020** 

Budżet gminy, RPO 

WM 2014-2020 

2019 r.  

– zakończona 

rewitalizacja budynku 

„krzywej hali” wraz z 

otoczeniem; 

- opracowana 

dokumentacja 7 

wielorodzinnych 

budynków 

mieszkalnych. 

2. 

Poprawa dostępności 

do zasobów kultury 

poprzez remont, 

zagospodarowanie i 

efektywne 

wykorzystanie 

zabytku techniki 

„Wieża ciśnień” w 

Ciechanowie – I etap  

Poprawa wizerunku 

miasta, promocja 

dziedzictwa 

kulturowego oraz 

wykorzystanie jego 

zasobów w promocji 

miasta, stworzenie 

nowej przestrzeni 

publicznej, nadanie 

nowych funkcji 

użytkowych 

2016-

2018** 

Budżet gminy, RPO 

WM 2014-2020 

2019 r. – 

wyposażenie 

budynku, montaż 

ekspozycji, oddanie 

do użytkowania Parku 

Nauki Torus wraz z 

„wieżą ciśnień”. 

3. 

Wzrost regionalnego 

potencjału 

turystycznego poprzez 

renowację  

i modernizację 

zabytkowej kamienicy 

w Ciechanowie (ul. 

Warszawska), 

stanowiącej element 

zabudowy 

średniowiecznego 

traktu 

Poprawa wizerunku 

miasta, promocja 

dziedzictwa 

kulturowego, 

wykorzystanie jego 

zasobów na działania 

edukacyjno – 

kulturalne 

2016-

2018** 

Budżet gminy, RPO 

WM 2014-2020 

2019 r.: 

- wyposażenie 

obiektu i 

uruchomienie 

zaplanowanych 

działalności. 

 

4. 

Ożywienie 

zmarginalizowanego 

obszaru pasażu im. M. 

Konopnickiej w 

centrum Ciechanowa 

poprzez przywrócenie 

wartości 

historycznych i 

kulturowych oraz 

nadanie nowych 

funkcji społeczno - 

gospodarczych 

Poprawa wizerunku 

miasta, promocja 

dziedzictwa 

kulturowego oraz 

wykorzystanie jego 

zasobów w promocji 

miasta, stworzenie 

nowej przestrzeni 

publicznej, nadanie 

nowych funkcji użytk. 

2016-

2020** 

Budżet gminy 

RPO WM 2014-2020 

Zadanie zrealizowane 

w 2017 roku. 

W 2018 r. otrzymano 

dofinansowanie 

zadania w wysokości 

2.146.870,16 zł. 

5. 

Rewitalizacja 

zdegradowanego 

obszaru rekreacyjnego 

przy ul. 17 Stycznia 

celem przywrócenia 

funkcji sportowo – 

rekreacyjno – 

Ożywienie 

przestrzenno – 

społeczne, poprawa 

wizerunku miasta, 

stworzenie nowej 

przestrzeni publicznej 

2017-

2020** 

Budżet gminy, RPO 

WM 2014-2020 

2019 r.: 

- ogłoszony kolejny 

przetarg, wybór 

wykonawcy, montaż 

zjeżdżalni na basenie 

krytym i sezonowym; 

- prace porządkowe; 
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kulturalnej (teren przy 

MOSIR)  

 

- ogłoszony I przetarg 

na opracowanie 

dokumentacji 

technicznej 

zagospodarowania 

terenu. 

6. 

Rewitalizacja 

zbiornika wodnego 

„Jeziorko” w 

Ciechanowie poprzez 

budowę Parku 

Miejskiego 

Powstanie nowych 

terenów zielonych.  

Zagospodarowanie 

zdegradowanego 

obszaru i nadanie mu 

nowych funkcji 2017-

2020** 
Budżet gminy 

2019 r.: 

- pozyskane 

dofinansowanie z 

budżetu 

województwa 

mazowieckiego (200 

tys. zł.) na realizację 

zadania – Budowa 

Parku Miejskiego 

„Jeziorko” – II etap – 

zadanie zrealizowane 

i rozliczone. 

7. 

Opracowanie 

dokumentacji 

budynku Młyna  

w Ciechanowie –  

ul. Nadrzeczna 

Zakończenie prac 

przygotowawczych do 

rewitalizacji, 

pozwolenie na budowę 

2016-2017 Budżet gminy 

2019 r.: 

- przygotowywanie 

do ogłoszenia 

konkursu 

architektonicznego 

oraz do ogłoszenia 

przetargu na 

dokumentację 

techniczną – 

wykonanie 2020 r. 

8. 

Realizacja projektu 

pn. „Dzieci – nasza 

wspólna sprawa” 

Wsparcie rodzin i 

dzieci, podopiecznych 

MOPS w 

Ciechanowie, w tym 

zamieszkującym na 

terenach 

rewitalizowanych 

2016-

2018** 

Budżet gminy, RPO 

WM 2014-2020  

2018 r. – realizacja, 

zakończenie i 

rozliczenie projektu.  

2019 r. – 

funkcjonowanie 

Placówki Wsparcia 

Dziennego w ramach 

środków własnych 

gminy. 

9. 

Aktualizacja 

Lokalnego Programu 

Rewitalizacji miasta 

Ciechanów 

Inwentaryzacja 

obszarów i 

opracowywanie, 

aktualizacja planów 

rewitalizacyjnych 2016 
Budżet gminy, PT 

RPO WM 2014-2020 

2019 r. – aktualizacja 

dokumentu, podjęcie 

uchwały przez Radę 

Miasta, dalsza 

procedura w Urzędzie 

Marszałkowskim 

WM – wpis do 

wykazu programów – 

marzec 2020 r.. 

10. 

Zagospodarowanie 

„Doliny rzeki 

Łydyni” 

Ożywienie i ochrona 

obszaru cennego 

przyrodniczo, nadanie 

nowych funkcji 

edukacyjno - 

rekreacyjnych 

2016-2019 Budżet gminy 

2019 r. – bieżące 

prace porządkowe. 
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l.p. Zadanie, lokalizacja 
Planowane rezultaty 

efekty 

Planowany 

termin 

realizacji 

Sposób finansowania 

Realizacja zadania 

Infrastruktura komunikacyjna i gospodarka wodno – ściekowa 

1. 

Stworzenie warunków 

do wykorzystania 

transportu 

multimodalnego przez 

budowę w rejonie 

dworca kolejowego w 

Ciechanowie drogowo 

– kolejowego węzła 

przesiadkowego wraz 

z przebudową ul. 

Sienkiewicza  i 

rozbudową sieci dróg 

dla rowerów – 

opracowanie 

dokument.  i 

realizacja 

Ograniczenie 

zanieczyszczeń 

powietrza i rozwój 

mobilności miejskiej, 

poprawa wizerunku 

miasta poprzez 

zagospodarowanie 

zdegradowanego 

obszaru i nadaniu mu 

funkcji węzła 

przesiadkowego, 

parkingu dla 

samochodów i 

rowerów wraz z 

powstaniem nowych 

połączeń ścieżek 

rowerowych 

2016-

2020** 

Budżet gminy, 

RPO WM 2014-2020 

2018 r.: 

- zakończono zadanie 

polegające na 

przebudowie placu 

przed dworcem 

kolejowym oraz 

budowie drogowo-

kolejowego węzła 

przesiadkowego park 

& ride. 

2019 r. – zakończenie 

i rozliczenie projektu. 

2. 

Ograniczenie niskiej 

emisji w Ciechanowie 

poprzez budowę 

nowej obwodowej 

drogi gminnej na 

potrzeby rozbudowy 

miejskiego systemu 

komunikacji 

zbiorowej– 

opracowanie 

dokument.  i 

realizacja 

Udrożnienie sieci 

komunikacyjnej, 

wybudowanie drogi w 

rejonie Ronda 

„Solidarności” 

(kierunek do drogi na 

Pułtusk) wraz z 

chodnikami, ścieżkami 

rowerowymi, zakup 

dwóch ekologicznych 

autobusów, poprawa 

warunków życia 

mieszkańców i 

wizerunku miasta 

2016-

2020** 

Budżet gminy, RPO 

WM 2014-2020 

2019 r.: 

- oddano do 

użytkowania drogę 

gminną – Aleję Unii 

Europejskiej; 

- zakończenie i 

rozliczenie projektu. 

 

3. 

Wsparcie transportu 

multimodalnego i 

ograniczenie niskiej 

emisji w Ciechanowie 

poprzez przebudowę 

dwóch dróg gminnych 

ze ścieżkami 

rowerowymi, 

łączących tereny 

dzielnicy 

przemysłowej z 

układem obwodowym 

miasta (ul. 

Mazowiecka i 

Niechodzka) – 

opracowanie 

dokumentacji i 

realizacja 

Udrożnienie sieci 

komunikacyjnej, 

ograniczenie 

zanieczyszczeń 

powietrza, rozwój 

sieci ścieżek 

rowerowych, poprawa 

warunków życia 

mieszkańców i 

wizerunku miasta 

2016-

2020** 

Budżet gminy, RPO 

WM 2014-2020 

2018 r.: 

- zadanie 

zrealizowane i 

rozliczone. 

W ramach projektu 

pozyskano z UE 

6.985.284,99 zł. 

4. 

Przebudowa ul. 

Sońskiej (partnerstwo 

z Powiatem 

Ciechanowskim), w 

tym chodniki, 

Udrożnienie sieci 

komunikacyjnej 

centrum miasta, 

poprawa warunków 

2016-

2017** 

Budżet gminy, budżet 

powiatu, PRGiPID 

2016-2019 

Zadanie zrealizowane 

w 2017 roku, 

współfinansowane ze 

środków PRGiPID. 
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oświetlenie i ścieżka 

rowerowa– 

opracowanie 

dokumentacji i 

realizacja 

życia mieszkańców  

i wizerunku miasta 

5. 

Budowa ulic 

łączących pętlę 

miejską z ulicą 

Powstańców 

Wielkopolskich  

w Ciechanowie 

Udrożnienie sieci 

komunikacyjnej 

centrum miasta, 

poprawa warunków 

życia mieszkańców  

i wizerunku miasta 

2016-2017 
Budżet gminy, 

PRGiPID 2016-2019 

Zadanie zrealizowane 

w 2016, rozliczone w 

2017 roku, 

współfinansowane ze 

środków PRGiPID. 

 

6. 

Budowa ul. Z. 

Morawskiej z 

chodnikami, 

oświetleniem i 

odwodnieniem 

Uporządkowanie 

odpływu wód 

opadowych, poprawa 

standardu i rozbudowa 

sieci drogowej 

2016 Budżet gminy 

Zadanie zrealizowane 

zgodnie z planem w 

2016 r. 

7. 

Budowa ul. B. Prusa  

oraz ul.  A. 

Dygasińskiego 

Uporządkowanie 

odpływu wód 

opadowych, poprawa 

standardu i rozbudowa 

sieci drogowej 

2016 Budżet gminy 

Zakończono 

inwestycję w 2017 

roku. 

8. 

Budowa ulic na 

Osiedlu Słoneczne – 

Bielin – I etap, 

Uporządkowanie 

odpływu wód 

opadowych, poprawa 

standardu i rozbudowa 

sieci drogowej 

2016-2017 Budżet gminy 

2018 r.:  budowa ul. 

Łukasiewicza. 

2019 r.:  złożony 

wniosek do 

wojewody o 

dofinansowanie 

budowy ulic: 

Malinowej, 

Jaśminowej i 

Okopowej – brak 

oceny wniosku. 

9. 

Budowa ulicy Leśnej, 

w tym kanalizacja 

sanitarna, oświetlenie, 

telekomunikacja, 

ścieżka rowerowa 

Uporządkowanie 

odpływu wód 

opadowych, poprawa 

standardu i rozbudowa 

sieci drogowej 
2016-2020 

** 

Budżet gminy, 

PRGiPID 2016-2019 

2019 r.: 

- złożony wniosek do 

wojewody o 

dofinansowanie 

zadania; 

- pozytywna ocena 

oraz podpisanie 

umowy – 

dofinansowanie 

4.777.936,00 zł.  - 

realizacja 2020 r.  

10. 

Przebudowa ulicy 

Kargoszyńskiej, w 

tym kanalizacja 

sanitarna, oświetlenie, 

ścieżka rowerowa 

Uporządkowanie 

odpływu wód 

opadowych, poprawa 

standardu i rozbudowa 

sieci drogowej 

2016-

2020** 

Budżet gminy, 

PRGiPID 2016-2019 

Zadanie zrealizowane 

w 2018 r. 

11. 

Opracowanie 

dokumentacji 

budowy/ przebudowy 

ul. Gruduskiej. 

Realizacja przez 

Mazowiecki Zarząd 

Dróg Woj. 

Uzyskanie pozwolenia 

na 

budowę/przebudowę 

2016-2017 

Budżet gminy – 

dokumentacja/MZDW 

- realizacja 

2019 r.: wykonanie 

dokumentacji oraz 

uzyskanie pozwolenia 

na budowę. 

Mazowiecki Zarząd 

Dróg wyłonił 
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wykonawcę zadania. 

Realizacja 2020 r.  

12. 

Budowa chodnika w 

ulicy Kasprzaka od 

wiaduktu w kierunku 

ronda przy ul. 

Skłodowskiej i 

Bielińskiej 

Poprawa warunków 

życia mieszkańców i 

wizerunku miasta 
2016-2017 Budżet gminy 

Zadanie zakończone 

w 2017 r. 

13. 

Opracowanie 

dokumentacji i 

budowa parkingów w 

mieście w 

porozumieniu z 

innymi zarządcami 

nieruchomości 

Poprawa warunków 

życia mieszkańców 

2016-2020 

Budżet gminy, 

zarządcy 

nieruchomości 

2019 r.: 

- brak zadań. 

 

14. 

Budowa nowych i 

wymiana istniejących 

wiat przystankowych 

komunikacji miejskiej 

Realizacja obowiązku 

ustawowego, poprawa 

wizerunku miasta 

2016-2020 Budżet gminy 

2019 r.: 

zamontowano 6 wiat 

przystankowych 

komunikacji 

miejskiej: 

- ul. Bat. Chłopskich 

– 1 szt.; 

- ul. 

Kasprzaka/kolonijna 

– 1 szt.; 

- ul. Ranieckiej – 1 

szt.; 

- ul. Tatarska – 1 szt.; 

- Aleja Unii 

Europejskiej – 2 szt.  

15. 

Przebudowa 

kanalizacji 

deszczowej ulicy 

Bony i ulicy 

Waryńskiego 

Uporządkowanie 

odpływu wód 

opadowych, poprawa 

standardu i rozbudowa 

sieci drogowej 

2016-2017 Budżet gminy 

Zakończona w 2017 

roku 

16. 

Dokumentacja i 

rozbudowa kolejnych 

dróg, chodników, 

ścieżek rowerowych 

w mieście wraz z 

infrastrukturą 

Rozbudowa i poprawa 

stanu układu 

komunikacyjnego, 

wzrost bezpieczeństwa 

Zadanie 

ciągłe 

Budżet gminy, środki 

zewnętrzne  

2019 r.:  

Budowa ścieżek 

rowerowych: 

- Aleja Unii 

Europejskiej – 6,67 

km; 

- Park Miejski 

Jeziorko – 1,1 km 

Budowa chodników: 

- teren za Rossmanem 

(przy ul. 

Mikołajczyka) – 220 

m; 

- Park Miejski 

Jeziorko – 1,1 km; 

- Aleja Unii 

Europejskiej – 6,89 

km; 

- ul. Spokojna – 170 

m; 

- ul. Krasickiego – 

140 m; 
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- chodnik przy ul. 

Sierakowskiego (przy 

kamienicy) – 30 m; 

- ul. Reutta – 170 m; 

- skwer sensoryczny – 

180 m; 

- łąkowy zakątek – 

225 m; 

- Plac J. Piłsudskiego 

230 m. 

Budowa dróg: 

- Aleja Unii 

Europejskiej – 3,3 

km. 

17. 

Zakup 5 nowych 

autobusów dla 

świadczenia usług 

komunikacji miejskiej 

Poprawa jakości 

świadczonych usług 

komunikacji miejskiej 

poprzez posiadanie 

autobusów z silnikiem 

zgodnym z 

obowiązująca normą 

EURO, wycofywanie 

wyeksploatowanych 

autobusów. 

2016-2020 Budżet ZKM 

2019 r. – zakup przez 

ZKM 1 autobusu z 

silnikiem Euro VI 

18. 

Budowa kolektora 

kanalizacji sanitarnej 

w ulicy Tatarskiej do 

ulicy Fabrycznej z 

przepompownią 

Budowa ma na celu 

rozwiązanie stałego 

problemu z nadmierną 

ilością ścieków 

kierowanych 

dotychczasowym 

kolektorem D 

kanalizacji sanitarnej 

na istniejącą 

przepompownię 

zlokalizowaną przy 

ulicy Tatarskiej. 

2016-2018 Budżet ZWIK 

Zadanie przesunięte 

do realizacji na lata 

2019-2020. 

2019 r.: wykonano I 

etap sieci kanalizacji 

sanitarnej o śr. 

315mm, L=420 m; 

- 2020 r. – 

kontynuacja budowy. 

19. 

Budowa sieci 

kanalizacyjno 

sanitarnej: 

Dygasińskiego, 

Bartolda, Prusa, Z. 

Morawskiej, ul. M. 

Konopnickiej, 

Krasińskiego 

W ulicach 

Dygasińskiego, 

Bartolda, Prusa Z. 

Morawskiej brak jest 

sieci kanalizacji 

sanitarnej. Z 

budynków ścieki 

bytowo – gospod. 

odprowadzane są do 

zbiorników 

bezodpływowych. 

Natomiast w ul. M. 

Konopnickiej istnieje 

2016 Budżet ZWIK 

Zadanie zrealizowane 

w 2016 r. 
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sieć kanaliz.sanitarnej 

wybudowana ok. 35 

lat temu. Jest ona w 

bardzo złym stanie 

technicznym 

20. 

Modernizacja sieci 

kanalizacji sanitarnej 

ul. Powstańców 

Wielkopolskich 9 

Zły stan techniczny 

sieci jest potwierdzony 

przeprowadzoną 

inspekcją TV, 

Natomiast przebudowa 

kolektora usprawni 

funkcjonalność sieci 

kanalizacji sanitarnej 

zapewniającej obsługę 

znacznego rejonu 

budynków 

wielorodzinnych przy 

ulicy Powstańców 

Wielkopolskich. 

2016 Budżet ZWIK 

Zadanie zrealizowane 

w 2016 r. 

21. 

Modernizacja 

przepompowni 

kanalizacji sanitarnej  

ul. H. Sienkiewicza 

Istniejąca 

przepompownia 

ścieków przy ulicy H. 

Sienkiewicza 

wybudowana w latach 

60-tych nie spełnia 

warunków 

bezpieczeństwa, zły 

stan techniczny i 

korozja jest wynikiem 

wielu lat eksploatacji 

przepompowni, mając 

na uwadze budowę 

sieci kanalizacji 

sanitarnej w pobliskim 

rejonie, a także 

zwiększającą się ilość 

pompo-wanych 

ścieków należy 

przystąpić do 

przebudowy istniejącej 

prze-pompowni 

ścieków. 

2016-2017 Budżet ZWIK 

Zadanie zrealizowane 

w 2017 r. 

22. 

Budowa kolektora 

kanalizacji sanitarnej 

w ul. H. Sienkiewicza  

[na odcinku ul. 

Spółdzielcza – do 

dworca PKP] 

Budowa zapewni 

połączenie nowo 

wybudowanego 

odcinka sieci 

kanalizacji sanitarnej 

od przepompowni w 

ulicy Sienkiewicza do 

Dworca PKP z 

kolektorem D 800mm 

w ulicy Sienkiewicza 

na wysokości ul. 

Spółdzielczej 

2016-2018 Budżet ZWIK  

Zadanie zrealizowane 

w 2017 r. 

23. 

Budowa sieci 

wodociągowej ul. 

Kolonia Niechodzka 

Do wykonania jest 

sieć wodociągowa z 

rur PE 160 mm o 

długości około L= 

2016-2017 Budżet ZWiK 

Zadanie zrealizowane 

w 2017 r. 
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1300 mb. W chwili 

obecnej gospodarstwa 

domowe położone 

przy ul. Kolonia 

Niechodzka w 

Ciechanowie 

zaopatrywane są w 

wodę z własnych ujęć 

wody (tj. studni 

kopanych). W wyniku 

znacznego obniżenia 

się poziomu wód 

gruntowych w 

studniach brakuje 

wody 

24. 

Budowa odcinka sieci 

kanalizacji sanitarnej  

w ul. Granicznej 

[odcinek długości 

około 200mb od ulicy 

Spokojnej do ul. 

Lelewela ] 

Inwestycja dotyczy 

brakującego odcinka 

sieci kanalizacji 

sanitarnej w ul. 

Granicznej na odcinku 

od skrzyżowania z ul. 

Spokojną do 

skrzyżowania z ul. 

Lelewela. Inwestycja 

realizowana na 

wielokrotny wniosek 

mieszkańców składany 

przez okres kilku lat.  

Do sporządzenia 

dokumentacja 

projektowa, następnie 

wykonawstwo. 

Długość planowanego 

odcinka kolektora 

kanalizacji sanitarnej 

wynosi około 200mb 

średnicy 200mm. 

2016 Budżet ZWiK 

Zadanie zrealizowane 

w 2017 r. 

25. 

Budowa odcinka sieci 

kanalizacji sanitarnej 

w: ul. Gruduskiej 

[odcinek długości 

około 470mb od ul. 

Bukietowej do granic 

miasta] 

Inwestycja dotyczy 

brakującego odcinka 

sieci kanalizacji 

sanitarnej w ul. 

Gruduskiej na odcinku 

od skrzyżowania z ul. 

Bukietową do granic 

miasta. Łączna 

długość brakującego 

odcinka sieci 

kanalizacji sanitarnej 

wynosi 470mb 

planowana średnica 

200mm. Termin 

realizowanej 

inwestycji wynika z 

planowanego remontu 

drogi wojewódzkiej nr 

616.  

W latach poprzednich 

zrealizowano odcinek 

2016-2017 Budżet ZWiK 

Zadanie zrealizowane 

w 2018 r. 
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sieci kanalizacji 

sanitarnej w ul. 

Gruduskiej od ul. 

Wojska Polskiego do 

ul. Bukietowej, 

natomiast wielokrotne 

wnioski mieszkańców 

stanowią o potrzebie 

budowy sieci 

kanalizacji sanitarnej 

na całej długości ul. 

Gruduskiej 

26. 

Budowa odcinków 

sieci wod-kan w roku 

2016 w ulicach: 

Różana, Św. 

Mateusza, Os. 

Jeziorko, w roku 2017 

w ulicach: Ułańska, 

Złota, Rowerowa, 

Plenerowa. Budowa 

sieci wodociągowej 

od ul. Pułtuskiej do 

budynku 

wielorodzinnego ul 

Powstańców 

Wielkopolskich 26, 

tereny inwestycyjne 

Budowa odcinków 

sieci wod-kan 

stanowiąca 

zapotrzebowanie 

poszczególnych grup 

mieszkańców, 

realizacja  na 

podstawie złożonych 

wniosków.   
2016-2017 Budżet ZWiK 

2016 r. – 2017 r. - 

zadanie zrealizowane 

w całości zgodnie z 

planem. 

27. 

Przebudowa sieci 

wodociągowej w 

pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej  nr: 615  

ul. 17 Stycznia 

 [na odcinku od ul. 

Tatarskiej do ul. H. 

Sienkiewicza] 

Inwestycja dotyczy 

wymiany najbardziej 

skorodowanych 

odcinków sieci 

wodociągowej w ul. 

17 Stycznia od 

skrzyżowania z ul. 

Tatarską do ul. H. 

Sienkiewicza.  

Zadanie inwestycyjne 

jest bezpośrednio 

związane z 

planowanym 

remontem drogi 

wojewódzkiej nr 615 

na powyższym 

odcinku. Sporządzona 

dokumentacja 

projektowa w 

nawiązaniu do 

planowanego remontu 

ul. 17 Stycznia zakłada 

wymianę sieci z 

powodu złego stanu 

technicznego 

istniejącej sieci 

wodociągowej. Łączna 

długość sieci 

wodociągowej 

planowanej do 

2016 Budżet ZWiK 

2016 r. – 2017 r. - 

zadanie zrealizowane 

w całości zgodnie z 

planem.   
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przebudowy wynosi 

około 661mb 

28. 

Przebudowa sieci 

wodociągowej w 

pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr: 615  

ul. H. Sienkiewicza 

 [na odcinku od ul. 17 

Stycznia do Ronda 

Pętli Miejskiej] 

Zadanie dotyczy 

przebudowy istniejącej 

sieci wodociągowej z 

lat 60 tych w ul. H. 

Sienkiewicza na 

odcinku od 

skrzyżowania z ul. 17 

Stycznia do Ronda 

Pętli Miejskiej, 

Inwestycja jest 

bezpośrednio 

związana z 

planowanym 

remontem drogi 

wojewódzkiej nr 615. 

Dodatkowo należy 

także uwzględnić 

wysoko awaryjny stan 

istniejącej sieci w 

pasie drogi 

wojewódzkiej 

planowanej do 

remontu w okresie 

obowiązującego planu. 

Łączna długość sieci 

wodociągowej 

planowanej do 

przebudowy wynosi 

około 611mb, 

natomiast łączna 

długość przyłącz 

wodociągowych do 

przebudowy wynosi 

około 310mb 

2017 Budżet ZWiK 

2019 r.: 

- wykonano 

przebudowę sieci 

wodociągowej DN 

225m o długości 

586m; 

Planowana 

kontynuacja budowy 

w 2020 r. 

29. 

Przebudowa sieci 

wodociągowej w 

pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr: 615 

ul. Mławskiej 

 [na odcinku od 

Ronda Pętli Miejskiej 

do granic miasta] 

Inwestycja jest 

bezpośrednio 

związana z 

planowanym 

remontem drogi 

wojewódzkiej nr 615. 

Dodatkowo należy 

także uwzględnić 

wymianę sieci z 

powodu złego stanu 

technicznego 

istniejącej sieci 

wodociągowej. 

2019-

2020** 

Budżet ZWiK, 

dofinansowanie ze 

środków 

zewnętrznych 

2019 r.: zadanie 

zrealizowane w 

całości zgodnie z 

planem. 

 

30. 

Wymiana magistrali 

wodociągowej 

d=300mm na odcinku 

od pętli miejskiej ul. 

Wojska Polskiego do 

wzdłuż ul. 

Powstańców 

Wielkopolskich do ul. 

Pułtuskiej   

Inwestycja 

modernizacji mająca 

na celu poprawę 

parametrów  

i jakości dostarczanej 

wody do mieszkańców 

miasta Ciechanowa, 

eliminacja wysoko 

2019-

2020** 

Budżet ZWiK, 

dofinansowanie ze 

środków 

zewnętrznych 

Zadanie planowane 

do umieszczenia w 

Wieloletnim Planie 

po 2021 r. pod 

warunkiem uzyskania 

dofinansowania. 
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awaryjnych odcinków 

sieci wodociągowej   

31. 

Budowa magistrali 

wodociągowej 

d=225mm w ul. 

Leśnej na odcinku od  

ul. Starowiejskiej do 

ul. Siewnej 

Poprawa ciśnienia w 

sieci wodociągowej, 

dla odbiorców z 

pobliskich terenów. 2019-

2020** 

Budżet ZWiK, 

dofinansowanie ze 

środków 

zewnętrznych 

2019 r. – rozpoczęta 

realizacja prac przez 

Urząd Miasta w 

ramach inwestycji 

dofinansowanej ze 

środków wojewody, 

kontynuacja 2020 r. 

 

32. 

Budowa magistrali 

wodociągowej 

d=300mm na odcinku 

od ul. 17-go Stycznia 

Kraszewskiego do ul. 

Sienkiewicza wzdłuż  

ul. Spółdzielczej 

Inwestycja 

modernizacji mająca 

na celu poprawę 

parametrów  

i jakości dostarczanej 

wody do mieszkańców 

miasta Ciechanowa, 

eliminacja wysoko 

awaryjnych odcinków 

sieci wodociągowej   

2019-

2020** 

Budżet ZWiK, 

dofinansowanie ze 

środków 

zewnętrznych 

Zadanie planowane 

do umieszczenia w 

Wieloletnim Planie 

po 2021 r. pod 

warunkiem uzyskania 

dofinansowania. 

 

33. 

Wykonanie 3 studni 

głębinowych ujęcie 

Gostkowo 

Zapotrzebowanie na 

wodę wzrasta, 

szczególnie w 

okresach letnich. 

Rozbudowa stacji 

uzdatniania wody jest 

na etapie rozruchu i w 

związku z tym wzrasta 

zapotrzebowanie na 

pobór wody z ujęcia. 

W ostatnich latach 

odwiercono jedną 

studnię zastępczą - w 

2012 r. oraz trzy 

studnie w 1997 r.  

Wiek pozostałych 

studni oscyluje ok. 40 

lat. 

2016-2017 Budżet ZWiK 

2019 r.: wykonana 

sieć wodociągowa 

DN 250 mm do 

projektowanych 

studni. 

Planowane 

wykonanie 3 studni w 

2020 r. 

34. 

Modernizacja dużych 

zbiorników na wodę 

ul. Gostkowska 

Zakres modernizacji 

obejmuje wymianę 

rurociągu wraz z 

uzbrojeniem i 

uszczelnieniem przejść 

przez ścianę w 

komorze zbiorników 

dużych rurociąg. ze 

stali nierdzewnej DN 

500 mm o długości 

L=15mb oraz 6 kpl. 

zasuw DN 500 mm z 

przekładnią ślimakową 

ręczną. 

Zabezpieczenie ścian 

przed przemarzaniem 

oraz zapewnienie 

dostatecznej wymiany 

powietrza w 

2018 Budżet ZWiK 

Zadanie planowane 

do umieszczenia w 

Wieloletnim Planie 

po 2021 r  
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pomieszczeniu 

komory zasuw 

35. 

Wykonanie 1 studni 

głębinowej ul. 

Tysiąclecia 

Do 2010 r. korzystano 

dla potrzeb tej stacji z 

dzierżawionego ujęcia 

na bazie PKS, umowa 

wygasła i dalsza 

propozycja nowego 

właściciela nie była 

korzystna dla ZWiK.   

W związku w 

powyższym należy 

wykonać odwiert 

zastępczy za studnię 

PKS. 

2016 Budżet ZWiK 

Inwestycja 

zrealizowana zgodnie 

z planem. 

36. 

Modernizacja filtrów 

Dyna Sand do II-

stopniowej filtracji 

SUW ul. Gostkowska 

Przystosowanie filtrów 

DS do filtracji 

dwustopniowej 

pozwoli osiągnąć 

jakość uzdatnianej 

wody na poziomie 

zgodnym z 

rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia w 

sprawie jakości wody 

przeznaczonej do 

spożycia bez 

stosowania KMnO4. 

W wyniku 

przystosowania filtrów 

DynaSand do pracy 

dwustopniowej, 

zmniejszy się ich 

wydajność, lecz po 

wykonaniu 

modernizacji filtrów 

otwartych wydajność 

całej stacji uzdatniania 

wody zwiększy się o 

450 m3/h do 750 

m3/h. 

Wyeliminowanie 

stosowania 

nadmanganianu potasu 

KMnO4 z procesu 

oczyszczania wody 

obniży koszty bez 

pogorszenia jakości 

wody 

2017 Budżet ZWiK 

Inwestycja została 

usunięta z planu. 

Wykonano 

doświadczenie 

pilotażowe, które 

pokazało brak 

zasadności 

wykonania tego 

zadania. 

37. 

Modernizacja 

rurociągu tłocznego z 

ujęcia Kalisz-

Przedwojewo do 

SUW Gostków   

W ostatnim czasie 

awaryjność tych 

rurociągów znacznie 

wzrosła, szczególnie 

tych stalowych. Każda 

awaria wykonywana 

jest w trudnych 

warunkach 

gruntowych – grunt 

2018 Budżet ZWiK 

Zadanie planowane 

do umieszczenia w 

Wieloletnim Planie 

po 2021 r.  
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silnie nawodniony. 

Układ rurociągów oraz 

mało sprawne 

uzbrojenie (zasuwy 

odcinające, 

odwadniaki i brak 

odpowietrzników) 

utrudniają sprawne 

usunięcie awarii. 

Każda awaria 

powoduje wyłączenie 

większości całego 

ujęcia. Bez czynnego 

ujęcia istnieje 

niebezpieczeństwo 

wystąpienia niedoboru 

wody na stacji 

uzdatniania, a zatem i 

dla odbiorców 

38. 

Modernizacja studni 

głębinowych 3 szt. 

Ujęcie Kalisz – 

Przedwojewo 

W okresie 

podwyższonego stanu 

wód gruntowych, 

obudowy są zalewane 

przez te wody. Każde 

zalanie skutkuje 

wykonywaniem 

dodatkowych 

czynności 

eksploatacyjnych i 

stanowi potencjalne 

źródło 

zanieczyszczenia 

wody. Ze względów 

sanitarnych wskazana 

jest modernizacja 

wymienionych 

obudów. 

2018 Budżet ZWiK 

Zadanie planowane 

do umieszczenia w 

Wieloletnim Planie 

po 2021 r.  

 

39. 

Modernizacja 

przewodów 

elektrycznych 

zasilających pompy 

głębinowe ujęcie 

Gostkowo 

Modernizacja 

przewodów 

zasilających pompy 

głębinowe zgodnie z 

pozwoleniem na 

budowę znak 

UAN.7351-299/98 z 

uwzględnieniem 

bieżących potrzeb 

wydajności studni i 

zatwierdzonych 

zasobów 

2016-2017 Budżet ZWiK 

2019 r.: opracowano 

projekt, planowana 

realizacja 2020-2021. 

40. 

Modernizacja pól 

zasilających w 

rozdzielni głównej 

Ob. Nr. 13, 12, 11-04 

Oczyszczalnia 

ścieków 

Obiekty oddane do 

użytku w latach 1995-

1997. Obecnie pracuje 

wyłącznik APU wraz z 

rozłącznikami, 

zabudowane w 

rozdzielni głównej 

niskiego napięcia. Są 

bardzo 

2016-2017 Budżet ZWiK 

Zadanie zrealizowane 

zgodnie z założeniami 

w 2016 r. 
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wyeksploatowane w 

wyniku, czego 

występują bardzo 

poważne problemy 

związane z 

czynnościami 

łączeniowymi. 

Mechanizmy 

zabudowane w 

wyłącznikach zacinają 

się, a elementy 

sterowania 

elektrycznego są 

niesprawne. Dalsza 

eksploatacja w/w 

urządzeń jest bardzo 

niebezpieczna i w 

skrajnym przypadku 

może dojść do 

sytuacji, w której cała 

oczyszczalnia zostanie 

pozbawiona zasilania 

elektrycznego 

41. 

Montaż krat w kanale 

otwartym z 

automatyką lokalną 

na Oczyszczalni 

ścieków 

Kraty są pierwszym 

obiektem w ciągu 

oczyszczania ścieków. 

Montaż nowej kraty 

gęstej o prześwicie 

s=3 mm wraz z prasą z 

kratek poprawi pracę 

instalacji obiektów 

gospodarki osadowej.  

2017-2018 Budżet ZWiK 

Realizacja zadania 

przesunięta na rok 

2019 z powodu pilnej 

potrzeby 

wybudowania placu 

czasowego 

magazynowania 

ustabilizowanego 

komunalnego osadu 

ściekowego. 

2019 r.: wybrany 

wykonawca, 

realizacja w 2020 r. 

 
** Zadania do realizacji w czasie obowiązywania Planu pod warunkiem uzyskania dofinansowania 

zewnętrznego  

 

l.p. Zadanie, lokalizacja 
Planowane rezultaty 

/efekty 

Planowany 

termin 

realizacji 

Sposób 

finanso-wania 

Realizacja zadania 

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

1. 

Opracowanie i 

przyjęcie do realizacji 

Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla 

Miasta Ciechanów 

Możliwość aplikowania o 

środki zewnętrzne, w tym 

unijne na działania pro 

ekologiczne, określenie 

planu działań i ich 

realizacja 2016* 

Budżet gminy, 

WFOŚiGW w 

Warszawie 

Zadanie zrealizowane 

zgodnie z planem. 

W 2018 r. wykonano 

aktualizację Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej 

dla Miasta Ciechanów – 

aktualizacja przyjęta 

Uchwałą Rady Miasta nr 

47/IV/2019 z dnia 

31.01.2019 r. 

2. Zwiększenie poziomu 

instalacji OZE na 

Zwiększenie liczby 

instalacji OZE (m.in. 
2017-2020** Budżet gminy, 

RPO WM 

2019 r.: wybór wykonawcy i 

montaż instalacji paneli 
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terenie Miasta 

Ciechanów 

fotowoltaika, pompy 

ciepła) w budynkach 

użyteczności publicznej 

oraz budynkach 

mieszkańców 

2014-2020, 

wkład 

mieszkańców 

fotowoltaicznych u 116 

mieszkańców i na 9 

budynkach użyteczności 

publicznej; 

Planowany montaż pomp 

ciepła w 2020 roku. 

3. 

Termomodernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej 

Osiągnięcie wskaźnika 

efektywności 

energetycznej powyżej 

25%, zmniejszenie emisji 

CO2 

2017-2020** 

Budżet gminy, 

RPO WM 

2014-2020 

2019 r.: oddanie do 

użytkowania poddanych 

termomodernizacji: 

kamienicy przy ul. 

Warszawskiej 18 oraz 

pomieszczeń w tzw. 

„krzywej hali”. 

4. 

Realizacja programu 

usuwania wyrobów 

zawierających azbest z 

terenu miasta 

Ciechanowa na lata 

2016-2032 

Likwidacja zagrożenia dla 

zdrowia mieszkańców i 

środowiska; usunięcie 

niebezpiecznych wyrobów 

zawierających azbest w 

zinwentaryzowanej ilości 

ponad 136 tys. m2 

2016-2020 

Budżet gminy, 

WFOŚiGW w 

Warszawie 

2019 r. – 6.840 m2  

5. 

Edukacja ekologiczna Wiedza mieszkańców w 

zakresie dotyczącym 

ochrony środowiska i 

gospodarki odpadami. 

2016-2020 

Budżet gminy, 

WFOŚiGW w 

Warszawie 

2019 r.: 

- wspieranie mieszkańców w 

punkcie wsparcia inicjatyw 

lokalnych – wypełnianie 

wniosków w ramach 

programu „Czyste 

powietrze” na wymianę 

kotłów, termomodernizację 

budynków; 

- edukacja ekologiczna – 

media; 

- Straż Miejska – rozmowy z 

mieszkańcami, kontrole. 

Dodatkowe akcje: 

1. Akcja „Sadzonka za 

odpady”; 

2. Sprzątanie świata z 

piknikiem ekologicznym; 

3. Zakup książeczek 

ekologicznych z serii „KICI 

KOCIA” pt. „Co z tymi 

śmieciami?”; 

4. Druk kolorowanki 

„Segregacja jest dziecinnie 

prosta”; 

5. Zakup gadżetów 

ekologicznych dla 

mieszkańców w związku z 

Programem Pilotażowego 

Systemu Indywidualnej 

Segregacji Odpadów w 

Ciechanowie; 
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6. Akcja „Choinka za 

odpady”. 

6. 

Opracowanie 

dokumentacji na 

rewitalizację Parku im. 

Jarosława 

Dąbrowskiego oraz 

jego realizacja 

Zadbany i 

zagospodarowany teren 

parku, sprzyjający 

ochronie środowiska i 

spełniający potrzeby 

rekreacyjne 

2016-2020 Budżet gminy 

Zadanie częściowo 

zrealizowane w 2017 roku. 

2019 r.: 

- naprawa schodów od ul. 3 

Maja; 

- prace porządkowe, bieżące 

nasadzenia. 

7. 

Rozbudowa sieci 

deszczowej kanalizacji 

miejskiej z 

separatorami do 

podczyszczania wód 

opadowych w ramach 

realizowanych 

inwestycji drogowych 

Poprawa stanu środowiska 

przyrodniczego, 

zmniejszenie ilości 

zanieczyszczeń 

opadowych  
2016-2020 

Budżet gminy, 

środki 

zewnętrzne 

2019 r.: 

- Aleja Unii Europejskiej, ul. 

Spokojna, ul. Krasickiego. 

8. 

Modernizacja kotła 

wodnego WR25 nr 2 z 

zastosowaniem 

technologii ścian 

szczelnych i 

zmniejszeniem 

nominalnej mocy 

cieplnej wraz z 

modernizacją instalacji 

odpylającej 

Modernizacja ma na celu 

zapewnienie 

bezpieczeństwa dostaw 

energii cieplnej dla miasta 

do 2030 roku 
2016 

Budżet PEC, 

WFOŚiGW w 

Warszawie 

Zadanie zrealizowane  

zgodnie z planem – 

2016 r. 

 

 

9. 

Budowa kogeneracji 

gazowej o mocy max 

do 6 MW e 

Inwestycja jest pierwszym 

elementem spełnienia 

definicji 

wysokoefektywnej sieci 

cieplnej 

2016-2017** 
Budżet PEC, 

NFOŚ 

Zadanie zrealizowane   

w 2017 r. 

 

10. 

Instalacja 

rozproszonych źródeł 

ciepła (kogeneracja 

gazowa, kotłownie 

gazowe) na sieci 

dystrybucji 

 

 

 

Ograniczenie efektów 

ewentualnej awarii 

magistrali oraz 

zapewnienie mocy 

szczytowych 

2016-2017 Budżet PEC 

Zadanie wydłużone w 

realizacji. 

2018 r. – 2019 r.: 

- budowa kogeneracji 

gazowej jedna jednostka o 

mocy  1 MWe oraz druga 

jednostka o mocy 1,86 

MWe;  dokumentacja w 

opracowaniu, pozyskane 

zostały aportem tereny pod 

lokalizację inwestycji, 

planowana kontynuacja 

budowy nowych jednostek 

rozproszonych od roku 

2020, uzyskano 

dofinansowanie z  

NFOŚiGW  w ramach 

programu 1.6.1. 

Zakończenie planowane na 

2022 r. 

Zadanie zaniechane: 
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- kotłownia gazowa w 

lokalizacji Witosa 7, 

opracowanie dokumentacji 

projektowej, realizacja 

zadania przesunięta w czasie 

jako nie priorytetowa. 

11. 

Przebudowa sieci 

ciepłowniczych  

z zastosowaniem rur 

preizolowanych  

w miejsce sieci 

cieplnych kanałowych,  

w tym odcinek od ul. 

Mleczarskiej do ul. 

Robotniczej oraz 

odcinek od ul. 

Robotniczej do ul.  

Niechodzkiej 

Poprawa efektywności 

energetycznej poprzez 

obniżenie strat ciepła na 

przesyle oraz zwiększenie 

bezpieczeństwa 

dostarczania ciepła 

2017-2020** 
Budżet PEC, 

NFOŚ 

Zadanie realizowane 

zgodnie z planem. 

W 2019 przygotowano 

dokumentację projektową na 

część zadań z zakresu 

modernizacji  sieci 

ciepłowniczej zawartej w 

strategii spółki na lata 2017-

2022 , złożono wniosek o 

dofinansowanie inwestycji w 

formie dotacji z NFOŚiGW 

z programu 1.5 w kwocie 9 

mln. Wniosek po ocenie 

merytorycznej. 

12. 

Budowa nowych 

odcinków sieci 

ciepłowniczej w celu 

przyłączenia nowych 

odbiorców ciepła 

Poprawa stanu środowiska 

poprzez przyłączanie 

owych odbiorców, 

likwidujących własne 

nieekologiczne źródła 

ciepła w mieście 

2016-2020 
Budżet PEC, 

NFOŚ 

Zadanie realizowane 

zgodnie z planem. 

W 2019 r. podłączono: 

- 6 istniejących budynków; 

- 13 nowobudowanych 

obiektów. 

13. 

Sporządzenie 

dokumentacji 

związanej z budową II 

kwatery składowiska 

odpadów w Woli 

Pawłowskiej 

Uzyskanie pozwolenia na 

budowę 

2016 Budżet PUK 

Zadanie zrealizowane 

zgodnie z planem w 2016 r. 

14. 

Budowa II kwatery 

składowiska odpadów 

w Woli Pawłowskiej 

Możliwość składowania 

odpadów balastowych z 

sortowni i odpadów 

budowlanych 

2019-2020** 

Budżet 

PUK/środki 

zewnętrzne 

Zadanie zrealizowane w 

2019 roku – budżet PUK. 

15. 

Rozbudowa RZGOK II 

etap 

- boxy na surowce, 

- magazyn RDF, 

- plac rozdrabniania 

odpadów 

wielkogabarytowych, 

- myjnia kół 

samochodów i podwozi 

Uzyskanie powierzchni 

magazynowych na odpady. 

Mycie i dezynfekcja 

pojazdów wyjeżdżających 

z RZGOK w Woli 

Pawłowskiej 
2019-2020** 

Budżet 

PUK/środki 

zewnętrzne 

W 2019 roku zrealizowano 

zadania (budżet PUK): 

- boxy na surowce; 

- magazyn RDF. 

Pozostałe zadania 

planowane do realizacji pod 

warunkiem uzyskania 

dofinansowania. 

16. 

Zakup samochodu 

śmieciarki z przednim 

załadunkiem 

Zebranie z terenu miasta 

ok. 5 tys. ton odpadów 

komunalnych rocznie 

2016 Budżet PUK 

Zrealizowano w 2017 r. 

* Zadanie kontynuowane  

** Zadania do realizacji w czasie obowiązywania Planu pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego  
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l.p. Zadanie, lokalizacja 
Planowane rezultaty 

/efekty 

Planowany  

termin 

realizacji 

Sposób 

finansowania 

Realizacja zadania 

Oświata i wychowanie 

1.  

Modernizacja kompleksu 

sportowego przy 

Gimnazjum nr 3 w 

Ciechanowie 

Modernizacja bazy 

edukacyjno – 

rekreacyjnej, stworzenie 

warunków do rozwoju 

sprawności ruchowej 

2016** 
Budżet gminy, 

środki MSiT 

Zadanie zrealizowane 

i rozliczone w latach 

2016-2017  

2.  

Budowa bieżni 

lekkoatletycznej systemu 

nawadniania boiska 

piłkarskiego na Stadionie 

Miejskim w Ciechanowie 

Modernizacja bazy 

oświatowej, stworzenie 

warunków do rozwoju 

sportu 
2016-2017** 

Budżet gminy, 

środki MSiT 

Zadanie zrealizowane 

i rozliczone w latach 

2017-2018. 

W 2018 r.  uzyskano 

certyfikat PZLA. 

3.  

Budowa i modernizacja 

wielofunkcyjnych boisk 

szkolnych oraz placów 

zabaw przy szkołach i 

przedszkolach, w tym 

boisko do gry w plażową 

piłkę ręczną w MZS nr 2 

przy ul. Czarnieckiego 

Modernizacja bazy 

oświatowej, edukacyjno 

– rekreacyjnej, 

stworzenie warunków do 

rozwoju sportu i do 

rozwoju sprawności 

ruchowej 

2016-2020 
Budżet gminy, 

MSiT 

2019 r.: pozyskanie 

dofinansowania z 

budżetu 

Województwa 

Mazowieckiego na 

budowę boiska 

wielofunkcyjnego 

przy Sz. P. nr 7. 

Realizacja, 

zakończenie i 

rozliczenie inwestycji. 

4.  

Termomodernizacja 

bloku sportowego 

Gimnazjum nr 1 i bloku 

dydaktyczno – 

sportowego MZS Nr 2 

Podniesienie standardu i 

estetyki placówki, 

oszczędność energii 

cieplnej 

2017-2020** 

Budżet gminy, 

RPO WM 2014-

2020 

 

Brak środków 

dofinansowania. 

** Zadania do realizacji w czasie obowiązywania Planu pod warunkiem uzyskania dofinansowania 

zewnętrznego  

 

 

l.p. 

Zadanie, 

lokalizacja 
Planowane rezultaty /efekty 

Planowany 

termin 

realizacji 

Sposób 

finansowania 

Realizacja zadania 

Gospodarka mieszkaniowa 

1. 

Budowa budynku 

mieszkalnego 

Zaspokojenie oczekiwań 

mieszkaniowych 

2016-2018 TBS 

2019 r. 

- zakończenie budowy – 

oddanie do użytkowania 

48 mieszkań przy ul. K. 

Szwanke; 

- rozpoczęcie budowy 

budynku z 36 

mieszkaniami przy ul. K. 

Szwanke. 

2. 
Budowa obiektów 

socjalnych w 

Realizacja obowiązku 

ustawowego zapewnienia 

lokali socjalnych. 

2016-2020 Budżet gminy 
2016 r.: ze względu na 

protesty mieszkańców, 

związane z lokalizacją 
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technologii 

modułowej 

Zaspokojenie oczekiwań 

mieszańców 

obiektów - odstąpiono od 

realizacji zadania 

3. 

Sukcesywne 

remonty i 

modernizacje 

budynków 

będących 

własnością 

Wspólnot 

Mieszkanio-wych 

administrowa-

nych przez TBS  

Poprawa bezpieczeństwa, 

podniesienie standardu 

zamieszkiwania, docieplenie i 

odnowienie elewacji, wymiana 

pokryć dachowych, remont 

kominów i instalacji c.o., 

przyłączanie budynków do 

sieci c.o 

2016-2020 

Koszty 

wspólnot 

mieszkaniowyc

h 

Zadanie sukcesywnie 

realizowane 

4. 

Sukcesywne 

remonty i 

modernizacje 

budynków 

komunalnych w 

zarządzie TBS  

Podniesienie standardu 

zasobów mieszkaniowych 

gminy, odnawianie i 

docieplanie elewacji, 

malowanie klatek 

schodowych, wymiana pokryć 

dachowych, przyłączanie 

budynków do sieci c.o. 

2016-2020 Budżet gminy 

Zadanie sukcesywnie 

realizowane 

 

 

l.p. Zadanie, lokalizacja 
Planowane rezultaty 

/efekty 

Planowany 

termin 

realizacji 

Sposób 

finansowania 

Realizacja zadania 

Kultura i współpraca zagraniczna oraz sport i rekreacja 

1. 

Budowa, modernizacja 

placów zabaw, siłowni 

zewnętrznych i parków 

rekreacyjnych 

Stworzenie warunków 

do aktywnego 

odpoczynku i rekreacji 

dla osób w różnym 

wieku, poprawa 

wizerunku miasta 

2016-2020 Budżet gminy 

Zadanie sukcesywnie 

realizowane, w tym w 

ramach budżetu 

obywatelskiego 

2. 

Zagospodarowanie 

„Doliny rzeki Łydyni”  

Ożywienie i ochrona 

obszaru cennego 

przyrodniczo, nadanie 

nowych funkcji 

edukacyjno - 

rekreacyjnych 

2016-2019 

Budżet gminy, 

WFOŚiGW w 

Warszawie 

2019 r. – bieżące prace 

porządkowe 

3. 

Zagospodarowanie 

pasażu im. M. 

Konopnickiej  

Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej, 

poprawa wizerunku 

miasta 

2016-2017 

Budżet gminy, 

RPO WM 2014-

2020 

Inwestycja zrealizowana 

w latach 2016-2017 przy 

współfinansowaniu ze 

środków RPO WM 2014-

2020 

4. 

Budowa parku 

miejskiego i 

zagospodarowanie 

rekreacyjno – sportowo 

– turystyczne terenu 

„Jeziorko” 

Planowe 

zagospodarowanie 

przestrzeni miejskiej, 

poprawa wizerunku 

miasta 
2017-2020** 

Budżet gminy, 

środki RPO WM 

2014-2020 

W 2019 r.: pozyskane 

dofinansowanie z budżetu 

Województwa 

Mazowieckiego, 

realizacja i rozliczenie 

inwestycji. 

 



 

71 

5. 

Poprawa dostępności 

do kultury przez 

dostosowanie budynku 

mieszczącego 

Ciechanowski Ośrodek 

Edukacji Kulturalnej 

„Studio”, pozwalające 

na wprowadzenie 

nowych funkcji 

kulturalnych, w tym 

edukacyjnych   

Zwiększenie dostępu 

do kultury i edukacji, w 

tym dla osób 

niepełnosprawnych, 

zwiększenie 

efektywności 

energetycznej 

budynku, stworzenie 

nowych form edukacji. 

2017-2019** 

Budżet gminy, 

środki RPO WM 

2014-2020 

Zadanie zrealizowane i 

rozliczone w 2018 roku 

przy dofinansowaniu ze 

środków RPO WM 2014-

2020. 

6. 

Rozbudowa sieci 

ścieżek rowerowych 

Wybudowanie w czasie 

obowiązywania Planu 

co najmniej 10 km 

ścieżek rowerowych 

2016-2020** 

Budżet gminy/ 

środki RPO WM 

2014-2020 

2019 r.: 

- wybudowano i oddano 

do użytkowania 7,77 km 

ścieżek rowerowych 

7. 

Modernizacja i 

rozbudowa bazy 

sportowej: 

modernizacja zaplecza 

technicznego Krytej 

Pływalni, budowa 

bieżni oraz budynku 

zaplecza technicznego 

ul. 3 Maja 7 

Podniesienie standardu 

obiektów sportowych 

w mieście, rozwijanie 

aktywności sportowo - 

rekreacyjnej 
2016-2020** 

Budżet gminy, 

środki zewnętrzne 

MSiT 

Zakończona w 2018 roku 

inwestycja budowy bieżni 

lekkoatletycznej na 

stadionie miejskim – przy 

współfinansowaniu z 

MSiT. 

Opracowana 

dokumentacja techniczna 

budowy budynku 

zaplecza technicznego. 

8. 

Termomodernizacja 

Hotelu Olimpijskiego 

wraz z remontem pokoi 

hotelowych 

Poprawa standardu 

miejskiego obiektu 

hotelowego 
2017-2020** 

Budżet gminy/ 

środki RPO WM 

2014-2020 

Brak możliwości 

pozyskania 

dofinansowania – brak 

konkursu.  

** Zadania do realizacji w czasie obowiązywania Planu pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego  

 

L.p. Zadanie, lokalizacja 
Planowane rezultaty 

/efekty 

Planowany  

termin 

realizacji 

Sposób 

finansowania 

Realizacja zadania 

Bezpieczeństwo 

1.  

Modernizacja i budowa 

oświetlenia ulicznego i 

drogowego w mieście, 

w tym montaż 

solarnych słupów 

oświetleniowych, lamp 

w technologii solar 

Wzrost bezpieczeństwa 

użytkowników dróg, 

poprawa efektywności 

energetycznej 

2016-2020 Budżet gminy 

2019 r.: 

Budowa oświetlenia: 

Aleja Unii Europejskiej 

(121 szt.), 14 lamp 

zasilanych z sieci w Parku 

Miejskim Jeziorko, Plac 

Piłsudskiego (10 szt.), ul. 

Stanisława Kostki. 

Lampy fotowoltaiczne: 

- 15 szt. w Parku 

Miejskim Jeziorko. 
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2.  

Budowa oświetlenia 

ulicznego zgodnie z 

harmonogramem 

budowy dróg, w tym 

montaż solarnych 

słupów 

oświetleniowych, lamp 

w technologii solar 

Wzrost bezpieczeństwa 

mieszkańców, niższe 

koszty eksploatacji 

2016-2020 
PKP, środki 

zewnętrzne 

Zadanie realizowane na 

bieżąco. 

3.  

Rozbudowa 

monitoringu miasta – 

opracowanie 

dokumentacji 

modernizacji i 

rozbudowy oraz 

wdrożenie 

Wzrost bezpieczeństwa 

mieszkańców 

2016-2020 Budżet gminy 

2019 r.  

- wyłoniono wykonawcę 

montażu 10 kamer na 

podstawie wniosków 

mieszkańców – oddanie 

do odbioru  2020 r. 

4.  

Modernizacja – remont 

Systemu Wczesnego 

Ostrzegania i 

Alarmowania ludności 

o zagrożeniach dla 

miasta Ciechanów 

Wzrost bezpieczeństwa 

mieszkańców 

2016-2020 

Budżet gminy 

RPO WM 2014-

2020 

Zadanie zrealizowane i 

rozliczone w 2018 r.  

5.  

Wyposażenie w 

niezbędny sprzęt, 

środki techniczne i 

umundurowanie 

formacji obrony 

cywilnej 

przewidzianych do 

realizacji działań 

ratowniczych na terenie 

Gminy Miejskiej 

Ciechanów, 

wyposażenie 

miejskiego magazynu 

obrony cywilnej w: 

sprzęt do 

zabezpieczenia 

ewakuacji ludności i 

mienia na wypadek 

masowego zagrożenia 

oraz w sprzęt 

przeciwpowodziowy 

Wzrost bezpieczeństwa 

mieszkańców 

2017-2020 Budżet gminy 

2019 r.: 

- zakupiono kurtynę 

wodną wraz z przyłączem 

i akcesoriami, sorbent, 

drogowe słupki 

ostrzegawcze i opaski 

zaciskowe. 
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l.p. Zadanie, lokalizacja 
Planowane rezultaty 

/efekty 

Planowany  

termin 

realizacji 

Sposób 

finansowania 

Realizacja zadania 

Strefa Społeczna 

1. 
Rozwój Centrum 

Wolontariatu 

Aktywizacja środowisk 

lokalnych, wsparcie 

inicjatyw społecznych 

2016-2020 Budżet gminy 

- realizacja działań w 

ramach konkursów na 

realizację zadań 

publicznych, 

- promocja wolontariatu. 

Stowarzyszenie 

Ciechanowski 

Wolontariat organizowało 

w 2019 r.: 

- działania na rzecz 

promocji wolontariaty, w 

tym: prowadzenie biura 

pośrednictwa pracy 

wolontariackiej, wsparcie 

4 organizacji 

pozarządowych w 

całorocznym prowadzeniu 

księgowości organizacji, 

organizację Gali 

Wolontariatu. 

2. 

Utworzenie Placówki 

wsparcia Dziennego 

dla dzieci i rodzin 

borykających się z 

problemami 

opiekuńczo – 

wychowawczymi z 

terenu Ciechanowa  

Element systemu 

wspomagającego 

wychowanie i 

aktywizację dzieci i 

młodzieży, zwłaszcza z 

rodzin dysfunkcyjnych, 

stworzenie warunków 

dostępu do usług 

środowiskowych 

2016-2018** 

Budżet gminy – 

wkład rzeczowy, 

środki RPO WM 

2014-2020 

Placówka utworzona przy 

współfinansowaniu 

środków EFS w ramach 

RPO WM 2014-2020. Od 

2019 r. prowadzona w 

oparciu o środki budżetu 

gminy.  

3. 

Aktywizacja osób 

bezrobotnych przy 

wsparciu instrumentów 

rynku pracy 

wdrażanych przez PUP 

oraz w ramach innych 

projektów 

Zwiększenie 

aktywności osób 

bezrobotnych, powrót 

na rynek pracy 2016-2020 
Budżet gminy, 

PUP 

2019 r.: 

1) 11 osób - roboty 

publiczne; 

2) 3 osoby praktyki 

zawodowe; 

3) 6 osób – praktyki 

studenckie. 

4. 

Aktywizacja społeczno 

– zawodowa osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

społecznym z terenu 

Miasta Ciechanów w 

ramach partnerskiego 

projektu pn. „Aktywna 

integracja drogą do 

zatrudnienia” 

(partnerstwo z PCK) 

Nabycie nowych 

kwalifikacji przez 

osoby zagrożone 

wykluczeniem 

społecznym, integracja 

społeczno – zawodowa, 

wsparcie integracyjne 

dla dzieci (kolonie)  

2016-2017 

Budżet gminy – 

wkład rzeczowy, 

środki RPO WM 

2014-2020 

Zadanie zrealizowane i 

rozliczone zgodnie z 

założeniami. 

5. Wspieranie działań 

skierowanych do 

Aktywizowanie 

środowiska seniorów i 
2016-2020 Budżet gminy 2019 r.: rozpoczęcie 

nowej kadencji Rady 
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seniorów oraz do osób 

niepełnosprawnych 

osób 

niepełnosprawnych, 

wspieranie działań 

służących integracji 

społecznej 

Seniorów, odbyły się II 

Ciechanowskie Senioralia 

połączone z bezpłatnymi 

badaniami seniorów, 

udostępnione miejsce w 

kamienicy  przy ul. 

Warszawskiej 18 dla 

seniorów, modernizacja 

pomieszczeń 

przeznaczonych na 

Dzienny Dom Senior+ 

(środki dofinansowania 

od wojewody). 

6. 

Edukacja kulturalna i 

integracja społeczna 

mieszkańców 

Podniesienie poziomu 

życia mieszkańców, 

zwiększenie integracji 

mieszkańców, 

tożsamość lokalna 

2016-2020 Budżet gminy 

Działalność COEK Studio 

oraz realizacja działań 

przez NGO w ramach 

konkursów na realizację 

zadań publicznych. 

** Zadania do realizacji w czasie obowiązywania Planu pod warunkiem uzyskania dofinansowania 

zewnętrznego  

l.p. Zadanie, lokalizacja 
Planowane rezultaty 

/efekty 

Planowany  

termin 

realizacji 

Sposób 

finansowania 

Realizacja zadania 

Urząd Miasta 

1. 
Instalacja paneli 

fotowoltaicznych na 

budynku Urzędu Miasta 

Obniżenie kosztów 

energetycznych, ochrona 

środowiska 

2017-2020** 

Budżet gminy, 

środki RPO 

WM 2014-

2020 

2019 r.: montaż 

instalacji 

fotowoltaicznych na 

budynkach 

użyteczności 

publicznej: S.P. nr 3, 

S.P. nr 4, S.P. nr 7, MP 

nr 10, MOSiR. Brak 

możliwości 

technicznych dla 

montażu na budynku 

UM. 

  

2. 

Kontynuacja 

wprowadzania 

najlepszych praktyk 

informatycznych w 

Urzędzie, utrzymanie i 

rozwój rozwiązań 

informatycznych w 

mieście – strefy WiFi, 

Info kioski 

Poprawa jakości 

funkcjonowania urzędu i 

podniesienie poziomu 

obsługi klienta, dostęp do 

bezpłatnego Internetu dla 

mieszkańców i turystów 

2016-2020 Budżet gminy 

Zadanie realizowane 

zgodnie z planem. 

3. 

Funkcjonowanie Punktu 

Wsparcia Inicjatyw 

Lokalnych „Rozwój 

przez projekty” 

Wsparcie lokalnych 

organizacji 

pozarządowych, 

lokalnych 

przedsiębiorców, 

jednostek 

organizacyjnych urzędu 

miasta przy aplikowaniu o 

środki zewnętrzne 

2016-2020 

Budżet 

gminy/pracow

nicy urzędu 

Zadanie realizowane 

zgodnie z planem. 
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4. 
Funkcjonowanie Punktu 

wsparcia 

przedsiębiorców 

Wsparcie osób 

planujących założyć 

działalność gospodarczą 

oraz prowadzących 

działalność gospodarczą 

2016-2020 

Budżet 

gminy/pracow

nicy urzędu 

Zadanie realizowane 

zgodnie z planem. 

5. 

Powstanie i 

funkcjonowanie 

Pracowni Dokumentacji 

Dziejów Miasta 

Dokumentowanie i 

archiwizowanie 

materiałów dotyczących 

dziejów miasta oraz 

promowanie dziedzictwa 

kult. 

2016-2020 

Budżet 

gminy/pracow

nicy urzędu 

Zadanie realizowane 

zgodnie z planem. 

6. 
Utrzymanie certyfikatu 

ISO 9001 i 

doskonalenie systemu 

Doskonalenie metod 

zarządzania w oparciu o 

normy systemu jakości, 

zapewnienie 

przejrzystości i jakości 

usług i pracy urzędu 

miasta na rzecz klientów 

2016-2020 Budżet gminy 

Wewnętrzny system 

zarządzania jakością w 

urzędzie jest utrzymany 

i doskonalony w 

ramach Kontroli 

Zarządczej.  

7. Współpraca regionalna i 

ponadregionalna 

Podejmowanie wspólnych 

inicjatyw, rozwiązywanie 

problemów społecznych, 

gospodarczych poprzez 

wykorzystywanie dobrych 

praktyk przy 

wykorzystaniu 

doświadczeń partnerów 

2016-2020 Budżet gminy 

Utrzymywanie 

współpracy z  miastami 

partnerskimi . 

Współpraca o 

charakterze sportowym, 

kulturalnym, wymiana 

doświadczeń w 

zakresie 

funkcjonowania 

administracji lokalnej i 

komunalnej (targi, 

spotkania, zawody 

sportowe, kolonie dla 

dzieci, forum miast 

partnerskich).  

2019 r.: podpisanie 

listu intencyjnego z 

Bułgarią. 

** Zadania do realizacji w czasie obowiązywania Planu pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego  
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5.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ciechanów  

 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Ciechanów, uchwalone Uchwałą Rady Miasta Ciechanów Nr 309/XXIV/2016 z dnia 27 

października 2016 r., uwzględniając krótki okres obowiązywania oraz brak uwag zgłaszanych 

przez mieszkańców miasta do jego zapisów, można uznać za aktualne. Dokładna analiza 

dokumentu zostanie dokonana podczas sporządzenia Oceny aktualności Studium  

i planów miejscowych miasta Ciechanów, która to będzie obejmować lata 2016-2019.  

Należy zauważyć, iż w związku z decyzją Ministra Obrony Narodowej w sprawie 

ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej, kompleks wojskowy położony 

na działce nr ew. 20-4859/1, ponownie został ustanowiony terenem zamkniętym resortu obrony 

narodowej. Wobec powyższego przy sporządzaniu zmiany Studium zasadne jest dokonanie 

jego aktualizacji w wyżej wymienionym zakresie. 

W obowiązującym Studium wskazuje się na działania mające wpływ na rozwój 

Ciechanowa, do których w szczególności należy zaliczyć: 

 Wyznaczanie nowych obszarów rozwojowych dla funkcji zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i jednorodzinnej. 

Obszary te pozwolą na realizację zabudowy mieszkaniowej – co poprawi warunki 

zamieszkania mieszkańców; wskazane tereny stwarzają możliwość osiedlania zarówno 

blisko centrum miasta, jak i w sąsiedztwie obszarów o naturalnej przyrodzie, położonych 

blisko usług (tereny te stanowić mają alternatywę dla inwestowania na obszarach 

wiejskich). 

 Wyznaczanie nowych obszarów dla rozwoju funkcji produkcyjnych, baz, składów  

i magazynów, które stwarzają możliwość lokalizacji nowych firm i zakładów, tworzących 

miejsca pracy i przyczyniających się do rozwoju gospodarczego miasta. 

 Wyznaczanie nowych obszarów dla rozwoju usług, umożliwiające rozwój miasta 

Ciechanów jako ośrodka usług powiatowych i regionalnych oraz stwarzające warunki do 

wzrostu liczby miejsc pracy, poprawy stanu wyposażenia w usługi i do rozwoju 

gospodarczego. 

 Wyznaczanie obszarów dla rozwoju funkcji wypoczynkowej, sportu i rekreacji, 

wykorzystujące na te funkcje naturalne tereny przyrodnicze oraz tereny poprodukcyjne – co 

umożliwi rewitalizację tych terenów zaniedbanych i przywrócenie im walorów 

przyrodniczych przy jednoczesnym umożliwieniu wykorzystania na rzecz funkcji 

poprawiających warunki życia mieszkańcom. 
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5.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

 

Na terenie miasta obowiązuje 41 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które obejmują swym zasięgiem 965,6 ha, co stanowi 29,5 % powierzchni 

miasta. Obowiązujące plany, zgodnie z opracowaną Oceną aktualności Studium i planów 

miejscowych miasta Ciechanów, sporządzoną w 2016 roku i obejmującą lata 2012-2015, 

uchwalane były w różnych stanach prawnych, część z nich wymagać może aktualizacji. Fakt 

ten jednak nie powoduje nieważności tych dokumentów, a sama ich aktualizacja jest 

sukcesywnie dokonywana. 

 

Granice terenów objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 
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Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

                  nazwa planu                                          rok wejścia w życie           pow. w ha 
p
la

n
y
 o

b
o
w

ią
zu

ją
ce

 

Mpzp terenu mieszkaniowego „Płońska” 1995 1,5 

Mpzp terenu mieszkaniowego „Przasnyska” 1995 7,1 

Mpzp „Zespół garaży przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich” 
1996 0,8 

Mpzp terenu mieszkaniowego „Parkowa” 1996 0,5 

Mpzp terenu mieszkaniowego „Graniczna” 1996 1,1 

Zmiana mpozp miasta Ciechanowa – dot. terenu przy ul. 

Gostkowskiej 
1996 1,3 

Zmiana mpzp „Batalionów Chłopskich I – ABCD” 1997 0,6 

Zmiana mpzp „Przasnyska” dot. działki oznaczonej nr 

„20” 
1998 (0,2) 

Mpzp terenu mieszkaniowego „Batalionów Chłopskich II” 1998 5,1 

Zmiana mpozp m. Ciechanowa – dot. terenu u zbiegu ul. 

Ściegiennego i ul. Strażackiej 
1998 0,6 

Mpzp terenu budownictwa mieszkaniowo – usługowego 

„Sady Gostkowskie II” 
1999 3,4 

Zmiana mpzp dzielnicy „Bloki” 2000 82 

Mpzp kompleksu zabudowy usługowo-mieszkaniowej 

„Kargoszyńska” 
2001 5,6 

Mpzp terenu pomiędzy osiedlami „Jeziorko” i „40-lecia” 2002 16,2 

Mpzp „PŁOCKA” 2003 39,9 

Mpzp m. Ciechanowa dla 3 obszarów – ul. Komunalna, ul. 

Kolbe, ul. Wesoła 
2003 12,8 

Mpzp terenu budownictwa mieszkaniowego i usług przy 

ul. Szwanke 
2003 6,4 

Mpzp  „Dolina Łydyni” 2004 56,9 

Mpzp „Różyckiego-Płocka” 2006 11,5 

Mpzp „Dzielnica Przemysłowa II” 2008 76 

Mpzp „Krubin II” 2009 133 

Mpzp „Powstańców Wielkopolskich” 2009 44,5 

Mpzp „Bogusławskiego” 2009 2 

Zmiana mpzp „Batalionów Chłopskich II” 2010 (0,2) 

Mpzp "Jeziorko II" 2010 14,14 

Mpzp "Kącka" 2010 5,85 

Mpzp „Płońska-Sońska” 2011 18,2 

Mpzp „Wiejska” 2011 16,6 

Mpzp "Łydynia" 2012 184,58 

Zmiana mpzp „Krubin II” 2012 (9,5) 

Mpzp "Malinowa" 2012 23,82 

Mpzp "Przasnyska II" 2012 17,72 

Mpzp "Szczurzynek" 2013 46,66 

Mpzp "Mławska" 2013 22,05 

Mpzp "Orylska" 2014 32,39 

Zmiana mpzp „Szczurzynek” 2015 (0,86) 
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Mpzp „Kolonijna” 2015 44,49 

Mpzp „Sady Gostkowskie III” 2015 6,39 

Mpzp przy ul. Sienkiewicza 2015 (0,76) 

Mpzp „Trakt Rzeczkowska” 2016 1,28 

Mpzp „Szwanke” 2018 22,62 

  RAZEM: 965,59 

 

 

Zestawienie terenów wytypowanych do objęcia miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego ujęte zostało w obowiązującym Studium uwarunkowań 

i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów. W ciągu 3-letniego okresu 

obowiązywania studium opracowano, zgodnie z w/w zestawieniem, plan dla obszaru 

położonego po wschodniej stronie ul. Karola Szwanke, tj. miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego „Szwanke” o powierzchni ok. 22,62 ha. 

W 2019 roku podjęto trzy kolejne uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, t.j.: „Zagumienna - Powstańców 

Wielkopolskich” (Uchwała nr  67/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 2019 r.), 

„Bloki II” (Uchwała nr  117/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 r.) oraz 

„Andersa” (Uchwała nr  167/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 r.). 

W związku z powyższym, na koniec 2019 roku w opracowaniu jest łącznie 

siedem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tj.: „Płocka”, „Bloki I - część 

A”, „Bloki I - część B”, zmiana planu „Dolina Łydyni”, „Zagumienna – Powstańców 

Wielkopolskich”, „Bloki II” oraz „Andersa”.  
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Granice terenów objętych sporządzanymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 
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5.4. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów 

 

Pierwszy Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów został przyjęty uchwałą 

Rady Miasta nr 359/XXXIII/2005 z dnia 29 września 2005 roku. Do jego szerszej aktualizacji 

przystąpiono w 2015 roku, przedłużając okres obowiązywania oraz dodając nowe zadania. Ze 

względu na zmieniające się warunki społeczno-gospodarcze w mieście oraz konieczność 

dostosowania programu do obowiązujących wytycznych na szczeblu krajowym  

i wojewódzkim w 2016 roku podjęto się kolejnej aktualizacji programu. Lokalny Program 

Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2023 powstał na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Wykorzystano w tym względzie zapisy 

art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Miasto pozyskało 

dofinansowanie na przedmiotową aktualizację ze środków pomocy technicznej Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu ogłoszonego przez Mazowiecką 

Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Przeprowadzono szerokie badanie ankietowe, 

które nadało kierunek dalszym działaniom rewitalizacyjnym. Zorganizowane zostały 3 spacery 

badawcze oraz 3 spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Ciechanowa i interesariuszami. 

Przedmiotowy program rewitalizacji, przyjęty Uchwałą Nr 366/XXVI/2016 Rady Miasta 

Ciechanów w dniu 22 grudnia 2016 r., powstał w odpowiedzi na oczekiwania mieszkańców 

oraz przy udziale partycypacji społecznej. W dniu 23.01.2017 roku decyzją Zarządu 

Województwa Mazowieckiego LPR MC 2005-2023 został pozytywnie zaopiniowany i wpisany 

do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. 

W 2019 roku rozpoczęto proces ostatniej aktualizacji dokumentu, polegający na 

przeniesieniu jednego z projektów z grupy projektów uzupełniających do grupy projektów 

głównych. Program został przyjęty Uchwałą nr 144/XIII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

31.10.2019 r. i w I kwartale 2020 roku wpisany do wykazu programów rewitalizacji 

województwa mazowieckiego. 

 Rewitalizację należy rozumieć jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego 

obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 

działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane 

terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu 

rewitalizacji. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów pełni rolę narzędzia 

planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

Co ważne, posiadanie programu rewitalizacji, zgodnego z aktualnymi wytycznymi jest 

warunkiem ubiegania się o wsparcie projektów rewitalizacyjnych we wszystkich działaniach  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

 W wyniku przeprowadzonej diagnozy wykazano w Lokalnym Programie Rewitalizacji 

Miasta Ciechanów obszary najbardziej zdegradowane, wyznaczając obszar rewitalizacji  

z wyróżnieniem 4 podobszarów rewitalizacji: 

1. Śródmieście, które stanowi osiedle Śródmieście oraz fragmenty osiedli Powstańców 

Wielkopolskich i Podzamcze, łącznie zamieszkałe przez 5542 osoby (stan na koniec 

2015 roku), 

2. Bloki, które stanowi osiedle Bloki oraz fragmenty osiedla Kargoszyn, łącznie 

zamieszkałe przez 5618 osób (stan na koniec 2015 roku), 

3. Osada Fabryczna, stanowiąca cześć osiedla Przemysłowego, łącznie zamieszkała 

przez 654 osoby (stan na koniec 2015 roku), 

4. Obszary poprzemysłowe zlokalizowane na osiedlach: Słoneczne (Krubin), Płońska 

(Jeziorko) i zachód (Wieża Ciśnień), tereny niezamieszkałe. 
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Sam obszar rewitalizacji, mimo że zwarty przestrzennie, nie jest jednorodny. Różni się 

charakterem istniejącej zabudowy, a także pełnionymi funkcjami, które wynikają z położenia 

na planie miasta, a przede wszystkim z odrębnej historii. Decyduje to o różnych problemach 

społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych lub przyrodniczych występujących 

aktualnie na tych obszarach. 

 

 

Poniżej przedstawiono wskazane podobszary w wersji graficznej: 
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W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2023 

wyróżniono projekty główne oraz projekty uzupełniające.  

Listę głównych projektów rewitalizacyjnych tworzą działania, bez których realizacja 

celów programu nie będzie możliwa, a obszary rewitalizacji nie będą w stanie wyjść  

z kryzysowej sytuacji. Zostały one powiązane z celami rewitalizacji i kierunkami działań.  

W każdym projekcie infrastrukturalnym znajdują się działania społeczno-edukacyjno-

kulturalne, skierowane do mieszkańców obszaru rewitalizacji – stanowiące podstawowy trzon 

działania. Natomiast listę uzupełniających projektów rewitalizacyjnych tworzą działania, 

którym przypisano mniejszą skalę oddziaływania bądź brak jest szczegółów ich realizacji, a są 

oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji.  

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie głównych projektów rewitalizacyjnych 

w podziale na podobszary rewitalizacji z informacją o stanie ich realizacji.  

 

L.p. 
Numer 

Projektu 
Tytuł projektu 

Okres 

realizacji 

Uwagi 

 

 

Projekty społeczne realizowane dla mieszkańców podobszarów rewitalizacji 

1 1-GP-W 

UTWORZENIE PLACÓWKI WSPARCIA 

DZIENNEGO – ,,DZIECI NASZA 

WSPÓLNA SPRAWA” 

2016-2018 

Projekt zrealizowany. 

Placówka jest finansowana ze 

środków gminnych – 

realizator MOPS 

2 2-GP-W 

UTWORZENIE KLUBU INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ – ,,AKTYWNA 

INTEGRACJA DROGĄ DO 

ZATRUDNIENIA” 

2016-2017 

Projekt zrealizowany w 

partnerstwie z PCK OR w 

Ciechanowie. 

3 3-GP-W 
CIECHANÓW MIASTEM NOWOCZESNEJ 

EDUKACJI 
2016-2019 

Projekt zrealizowany zgodnie 

z założeniami.  

Wdrożono II edycję projektu 

– realizator – CUW. 

4. 4-GP-W 
NOWY ZAWÓD – NOWE MOŻLIWOŚCI 

DLA DOROSŁYCH 
2017-2019 

Projekt był realizowany do 

końca marca 2019 r. przez 

Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w 

Ciechanowie – zgodnie z 

założeniami. 

5. 5-GP-W 

WSPARCIE DZIAŁAŃ ORGANIZACJI 

POZARZĄDOWYCH NA 

PODOBSZARACH REWITALIZACJI W 

CIECHANOWIE 

2016-2019 

W ramach konkursów dla 

organizacji pozarządowych 

przyznawano środki 

publiczne na realizację 

działań na rzecz m.in. 

mieszkańców obszaru 

rewitalizacji bądź 

zlokalizowanych na   

podobszarach rewitalizacji.  

Projekty infrastrukturalno – społeczno – kulturalno – edukacyjne na podobszarze Śródmieście 

6. 6-GP-Ś 

OŻYWIENIE ZMARGINALIZOWANEGO 

OBSZARU PASAŻU MARII 

KONOPNICKIEJ W CENTRUM 

CIECHANOWA POPRZEZ 

PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI 

HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH 

ORAZ NADANIE NOWYCH FUNKCJI 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH 

2016-2017 

Projekt zrealizowany przy 

współfinansowaniu ze 

środków RPO WM 2014-

2020. 
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7. 7-GP-Ś 

REWITALIZACJA BUDYNKU BYŁEGO 

HOTELU „POLONIA” Z ADAPTACJĄ NA 

CELE UPOWSZECHNIANIA KULTURY 

2014-2017 

Inwestycja zrealizowana ze 

środków własnych Powiatu 

Ciechanowskiego. 

8. 8-GP-Ś 

RENOWACJA I MODERNIZACJA 

ZABYTKOWEJ KAMIENICY W 

CIECHANOWIE Z NADANIEM NOWYCH 

FUNKCJI UŻYTKOWYCH 

2016-2019 

Projekt zrealizowany przy 

współfinansowaniu ze 

środków RPO WM 2014-

2020. W 2019 roku budynek 

został oddany do 

użytkowania. 

9. 9-GP-Ś 

OŻYWIENIE SPOŁECZNO-

GOSPODARCZE UL. WARSZAWSKIEJ W 

CIECHANOWIE 

2016-2019 

Na ulicy Warszawskiej 

organizowane były m.in.: 

- targi produktów 

regionalnych, np. jarmarki 

wielkanocne sprzyjające 

promocji lokalnej 

działalności gospodarczej; 

- organizacja wystaw, zdjęć w 

gablotach na ul. 

Warszawskiej promujących 

lokalnych artystów oraz 

nawiązujących do wydarzeń 

lokalnych i krajowych; 

- w najbliższym otoczeniu –

Pasaż im. M. Konopnickiej – 

organizacja imprez 

kulturalnych. 

Ulica Warszawska bardzo 

często stanowi główny obszar 

imprez, marszów, orszaków – 

jako teren wyłączony z ruchu 

samochodowego. Na 

końcowym odcinku ulicy 

wybudowano fontannę oraz 

corocznie uatrakcyjniany jest 

teren wokół (m.in. 

nasadzenia, ławki, iluminacje 

świąteczne). 

W 2019 roku odbyły się 

pierwsze potańcówki 

zorganizowane przez 

Stowarzyszenie „Nasze 

Śródmieście”. 

10. 10-GP-Ś 

NASZA WARSZAWSKA – BUDOWANIE 

TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ 

WOLONTARIAT 

2017-2019 

W 2019 roku zakończono 

termomodernizację i 

modernizację kamienicy przy 

ul. Warszawskiej 18. 

Realizowane w IV kwartale 

2019 roku działania 

aktywizowały różne 

środowiska (seniorów, 

młodzież, dzieci i ich 

rodziców, środowiska 

naukowe), w tym w drodze 

działań wolontariatu.  

11. 11-GP-Ś 

TERMOMODERNIZACJA HALI 

SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 

(Sz. P. nr 1) Z WYMIANĄ OŚWIETLENIA I 

- 

Projekt nie realizowany ze 

względu na brak środków 

dofinansowania. 

Jednocześnie obiekt posiada 
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INSTALACJĄ OZE – ZWIĘKSZENIE 

DOSTĘPU DO BAZY SPORTOWEJ 

siłownię zewnętrzną oraz w 

2019 roku wybudowano plac 

zabaw. 

Zmiany ustawowe 

spowodowały konieczność 

przekształcenia Gimnazjum 

w Szkołę Podstawową nr 1. 

12. 29-GP-Ś 

REWALORYZACJA BUDYNKU PO 

MŁYNIE PRZY ULICY NADRZECZNEJ W 

CIECHANOWIE I NADANIE MU 

NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNO - 

GOSPODARCZYCHCH 

2016-2022 

W 2019 roku podjęto decyzję 

o zmianę kwalifikacji 

projektu – z uzupełniającego 

na główny. W 2020 roku 

wybrano w konkursie 

koncepcję architektoniczną  

oraz podjęto procedury 

związane z opracowaniem 

dokumentacji technicznej. 

Projekty infrastrukturalno – społeczno – kulturalno – edukacyjne na podobszarze Bloki 

13. 12-GP-B 

REWITALIZACJA OBSZARÓW 

ZMARGINALIZOWANYCH W DZIELNICY 

BLOKI W CIECHANOWIE ZE 

SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 

BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ ORAZ 

ZAGOSPODAROWANIE WSPÓLNYCH 

PRZESTRZENI MIEJSKICH 

2016-2019 

1. W zakresie wspólnych 

przestrzeni zrealizowano dwa 

projekty obywatelskie 

porządkujące zieleń, tworząc 

przestrzeń sprzyjającą 

integracji oraz zapewniające 

miejsca parkingowe. W 2019 

roku został zrewitalizowany 

Plac Piłsudskiego. 

2.  W odniesieniu do 

budynków użyteczności 

publicznej w 2019 roku 

zakończyła się rewitalizacja 

budynku „krzywej hali” ze 

zmianą jej funkcjonalności 

(placówki społeczne). 

14. 13-GP-B 
UTWORZENIE FILII PLACÓWKI 

WSPARCIA DZIENNEGO 
- 

Zadanie planowane do 

realizacji w 2020 roku.  

15. 14-GP-B 
UTWORZENIE FILII KLUBU INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ 
- 

Działania w ramach Filii KIS 

będą prowadzone przez 

partnera projektu – PCK (od 

2020 r.) 

16. 15-GP-B 
REWALORYZACJA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI 
2015-2020 

W 2019 roku została 

opracowana dokumentacja 

projektowa, w 2020 roku 

planowana jest realizacja i 

zakończenie inwestycji. 

17. 16-GP-B 

MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE COEK 

STUDIO W CIECHANOWIE – SPOSOBEM 

NA ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO 

ZASOBÓW KULTURY I WPROWADZENIE 

NOWYCH FORM UCZESTNICTWA W 

KULTURZE 

2015-2018 

Projekt zrealizowany i 

rozliczony w 2018 roku przy 

współfinansowaniu środków 

z RPO WM 2014-2020. 

18. 17-GP-B 

STWORZENIE WARUNKÓW DO 

WYKORZYSTANIA TRANSPORTU 

MULTIMODALNEGO PRZEZ BUDOWĘ W 

REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO W 

CIECHANOWIE DROGOWO – 

KOLEJOWEGO WĘZŁA 

PRZESIADKOWEGO WRAZ Z 

2015-2018 

Projekt zrealizowany przy 

współfinansowaniu środków 

w ramach RPO WM 2014-

2020. W 2017 roku oddana 

ul. Sienkiewicza do 

użytkowania. W 2018 roku 

oddano do użytkowania 
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PRZEBUDOWĄ UL. SIENKIEWICZA 

(DROGA DOJAZDOWA DO PKP) I 

ROZBUDOWĄ SIECI DRÓG DLA 

ROWERÓW 

węzeł przesiadkowy wraz z 

Park&Ride na 208 miejsc 

parkingowych. 

19. 18-GP-B 

INTEGRACJA MIĘDZYPOKOLENIOWA 

MIESZKAŃCÓW OSIEDLA BLOKI W 

CIECHANOWIE – SZANSĄ NA 

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNĄ 

- 

Zadanie niezrealizowane 

przez powiat ciechanowski ze 

względu na brak środków 

dofinansowania. 

20. 19-GP-B 

ROZWÓJ OFERTY ZAJĘĆ SPORTOWYCH 

DLA MIESZKAŃCÓW PODOBSZARU 

BLOKI W PRZEBUDOWANYM 

KOMPLEKSIE SPORTOWYM PRZY 

GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE 

2016-2017 

Gimnazjum przekształcone w 

Szkołę Podstawową nr 6. 

Projekt zrealizowany przy 

współfinansowaniu ze 

środków Ministerstwa Sportu 

i Turystyki. 

21. 20-GP-B 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZEJ – HOTEL 

OLIMPIJSKI W CIECHANOWIE 

- 

Zadanie nierealizowane ze 

względu na brak środków 

dofinansowania. Opracowana 

dokumentacja 

termomodernizacji budynku. 

22. 21-GP-B 

BUDOWA INFRASTRUKTURY 

TARGOWEJ, STANOWIĄCEJ 

NOWOCZESNE ZAPLECZE HANDLOWE 

DLA ROLNIKÓW I KUPCÓW W 

CIECHANOWIE 

2016-2018 

W 2018 roku oddano do 

użytkowania halę targową 

oraz zadaszone targowisko 

sezonowe.  

Projekty infrastrukturalno – społeczno – kulturalno – edukacyjne na podobszarze Osada Fabryczna 

23. 22-GP-OF 

UTWORZENIE ŚWIETLICY 

ŚRODOWISKOWEJ NA OSIEDLU OSADA 

FABRYCZNA W CIECHANOWIE 

POPRZEZ MODERNIZACJĘ 

POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH 

- 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Własnościowa Łydynia nie 

podjęła się realizacji zadania 

ze względu na brak 

pozyskanych środków 

dofinansowania. 

24. 23-GP-OF 

REWALORYZACJA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH Z PRZEŁOMU XIX I XX 

WIEKU NA OSIEDLU OSADA 

FABRYCZNA W CIECHANOWIE WRAZ Z 

BUDOWĄ I MODERNIZACJĄ DRÓG 

WEWNĘTRZNYCH, CHODNIKÓW ORAZ 

PARKINGÓW 

- 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Własnościowa Łydynia nie 

podjęła się realizacji zadania 

ze względu na brak 

pozyskanych środków 

dofinansowania. 

25. 24-GP-OF 

REWALORYZACJA BUDYNKU DWORKU 

I ZABYTKOWEGO PARKU PRZY UL. 

FABRYCZNEJ 11 W CIECHANOWIE W 

CELU ROZWOJU GOSPODARCZEGO 

OSADY FABRYCZNEJ 

- 

Przedsiębiorca nie uzyskał 

dofinansowania na 

zaplanowane zadanie. 

Projekty infrastrukturalno – społeczno – edukacyjno - gospodarcze na podobszarze  

Tereny Poprzemysłowe 

26. 25-GP-OP 

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW 

KULTURY POPRZEZ REMONT, 

ZAGOSPODAROWANIE I EFEKTYWNE 

WYKORZYSTANIE ZABYTKU TECHNIKI 

„WIEŻA CIŚNIEŃ” W CIECHANOWIE 

2016-2019 

Miasto pozyskało 

dofinansowanie w ramach 

RPO WM 2014-2020 na 

realizację projektu. W 2018 

roku wieża wraz z 

otoczeniem została 

zrewitalizowana. W 2019 

roku budynek Parku Nauki 

Torus został wyposażony i w 

III kwartale udostępniony 

odwiedzającym. 
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27. 26-GP-OP 

OŻYWIENIE TERENU 

POPRZEMYSŁOWEGO „KRUBIN” W 

CIECHANOWIE POPRZEZ DZIAŁANIA 

INFRASTRUKTURALNO - SPOŁECZNE 

2016-2019 

Zrealizowano następujące 

zadania: 

1. Uruchomiono bezpłatne 

kajaki i rowerki wodne; 

2. Odnowiono pomosty; 

3. Zorganizowano plażę 

miejską z bezpłatnymi 

leżakami, przebieralnie, 

miejsca do odpoczynku i 

uprawiania sportu; 

4. Zamontowano urządzenia 

zabawowe dla najmłodszych. 

5. Powstały ciągi pieszo – 

rowerowe dookoła 

największego zbiornika 

wodnego. 

28. 27-GP-OP 
LATO W MIEŚCIE DLA MIESZKAŃCÓW 

PODOBSZARÓW REWITALIZACJI 
2018-2019 

W ramach „Lata w mieście” 

udostępniane są bezpłatnie 

kajaki i rowery wodne. 

Mieszkańcy korzystają z 

plaży oraz sportów 

plażowych, dzieci z urządzeń 

zabawowych. COEK Studio 

w ramach organizowanych 

półkolonii korzysta z 

zaplecza kąpieliska. 

29. 28-GP-OP 

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO ZAJĘĆ 

POZALEKCYJNYCH W RAMACH 

EKSPLORATORIUM MATEMATYKI I 

TECHNIKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z 

PODOBSZARÓW REWITALIZACJI 

2019 

Park Nauki Torus posiada 

szeroką ofertę zajęć dla dzieci 

i młodzieży. 

 

 

Poniższa tabela przedstawia zestawienie uzupełniających projektów 

rewitalizacyjnych z informacją o stanie ich realizacji.  
 

L.p. 
Numer 

Projektu 
Tytuł projektu 

Okres 

realizacji 
Uwagi 

1. 2-UP-Ś 
PARKI MIEJSCEM INTEGRACJI W 

CIECHANOWIE 
2017-2019 

W latach 2017-2018 

wykonano nowe nasadzenia 

oraz utwardzenie alejek w 

parku im. M. Konopnickiej. W 

parku im. J. Dąbrowskiego w 

ramach budżetu 

obywatelskiego wykonano 

alejkę oraz urządzenia 

zabawowe – w zakresie 

wyrażonej zgody przez 

konserwatora zabytków. W 

2019 roku wybudowano „Park 

miejski Jeziorko”. 

2. 3-UP-Ś 
TOŻSAMOŚĆ LOKALNA – „DOLINA 

RZEKI ŁYDYNI” W CIECHANOWIE 
2016-2018 

Utworzono ścieżkę 

edukacyjną , umożliwiającą 

poznanie rodzimych gatunków 

roślin i zwierząt bytujących w 

obszarze doliny rzeki Łydyni. 
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Wykonano iluminację Zamku 

Książąt Mazowieckich, 

zlokalizowanego w 

bezpośrednim otoczeniu. 

3. 4-UP-Ś 

ZAMEK KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W 

CIECHANOWIE – MIEJSCEM KULTURY, 

HISTORII I SZTUKI 

- 

Muzeum Szlachty 

Mazowieckiej nie podjęło się 

realizacji zadania ze względu 

na brak środków 

dofinansowania. 

4. 5-UP-Ś 

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO 

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH 

UL. KOPERNIKA 7 W CIECHANOWIE 

- 

Zadanie nie realizowane przez 

Starostwo Powiatowe ze 

względu na brak środków 

dofinansowania.  

5. 6-UP-B 

AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB 

ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM 

SPOŁECZNYM W CIECHANOWIE – 

„KULINARNE BLOKI” 

2017 

Projekt zrealizowany przez 

Bank Żywności w 

Ciechanowie w ramach PO 

PŻ. 

6. 7-UP-B 

ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA 

„KANAŁY” Z PRZYLEGAJĄCYM 

TERENEM NA KOMPLEKS SPORTOWO – 

REKREACYJNYM W CIECHANOWIE 

2017- 2019 

Coroczne porządkowanie 

terenu, uruchomienie w 

sezonie letnim kajaków. W 

2017 roku odnowiono basen 

odkryty, zmodernizowano 

niecki, zapewniono leżaki oraz 

małe zjeżdżalnie wodne. W 

2019 roku zainstalowano 

większe zjeżdżalnie  na 

basenie odkrytym oraz 

zjeżdżalnię na krytej pływalni. 

W 2019 roku ogłoszono  

pierwszy przetarg na 

opracowanie dokumentacji 

technicznej, wybór 

wykonawcy w 2020 roku. 

7. 8-UP-OF 

BUDOWA BOISKA 

WIELOFUNKCYJNEGO NA OSIEDLU 

OSADA FABRYCZNA W CIECHANOWIE 

- 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Własnościowa Łydynia nie 

podjęła się realizacji zadania 

ze względu na brak środków 

dofinansowania. 

 

8. 9-UP-OF 

BUDOWA ZIELONEGO SKWERU NA 

OSIEDLU OSADA FABRYCZNA W 

CIECHANOWIE 

- 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Własnościowa Łydynia nie 

podjęła się realizacji zadania 

ze względu na brak środków 

dofinansowania. 

 

9. 10-UP-W 

AKTYWNA INTEGRACJA OSÓB 

ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM 

SPOŁECZNYM – „AKTYWNOŚĆ SZANSĄ 

NA ZATRUDNIENIE I 

USAMODZIELNIENIE” 

2017 

Projekt zrealizowany przez 

PCPR w Ciechanowie w 

ramach dofinansowania ze 

środków RPO WM 2014-

2020. Projekt skierowany był 

do rodzin zastępczych, osób 

przebywających w pieczy 

zastępczej oraz do osób z 

niepełnosprawnościami. 
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5.5. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ciechanów na lata 

2016-2019 

 

Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ciechanów na lata 

2016 - 2019 jest problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego miasta Ciechanów. Celem 

tego opracowania sporządzonego na okres 4 lat jest określenie głównych zadań i kierunków 

działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami.  

Gminny program opieki nad zabytkami sporządzany jest przez Prezydenta, a następnie 

po uzyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zostaje przyjęty przez Radę 

Miasta. Kolejne sporządzane programy opieki nad zabytkami powinny uwzględniać 

pojawiające się nowe uwarunkowania prawne i administracyjne, zmieniające się warunki 

społeczne, gospodarcze i kulturowe, nowe kryteria oceny i aktualny stan zachowania zasobu 

oraz prowadzone okresowo oceny efektów wdrażania obowiązującego programu. 

Gminny program opieki nad zabytkami nie jest aktem prawa miejscowego, natomiast 

stanowi dokument uzupełniający dotychczas przyjęte akty prawa miejscowego, uwzględniając 

zadania z zakresu opieki nad zabytkami. Określa sposób ich realizacji, poprzez stosowne 

działania organizacyjne i finansowe oraz upowszechniające wiedzę o zabytkach. 

 Gminny program opieki nad zabytkami ma również pomóc w aktywnym zarządzaniu 

zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe miasta. Wskazane w programie działania 

ukierunkowane są na poprawę stanu zabytków, ich rewaloryzację oraz zwiększenie dostępności 

do nich mieszkańców i turystów. Głównym beneficjentem realizacji programu jest lokalna 

społeczność, która bezpośrednio powinna odczuć efekty jego wdrażania. Dotyczy to nie tylko 

właścicieli i użytkowników obszarów i obiektów zabytkowych, ale również wszystkich 

mieszkańców. Gminny program opieki nad zabytkami, między innymi poprzez działania 

edukacyjne, ma też budzić w lokalnej społeczności świadomość wspólnoty kulturowej, roli  

i znaczenia lokalnych wartości i wspólnych korzeni.  

Program opieki nad zabytkami, zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami, sporządzany jest na okres 4 lat. W związku z powyższym,  

w bieżącym roku planowana jest aktualizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami 

Miasta Ciechanów.  

 

Zabytki objęte prawnymi formami ochrony 

 

 Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 

2003 r.  formami ochrony zabytków są: 

 wpis do rejestru zabytków; 

 uznanie za pomnik historii; 

 utworzenie parku kulturowego; 

 ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo  

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 

zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu 

lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie 

lotniska użytku publicznego. 

 

 Na obszarze miasta Ciechanów funkcjonują jedynie dwie z ww. form, jest to wpis do 

rejestru zabytków oraz ustalenia ochrony w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 
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Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 

 

W 2019 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie decyzją 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wpisał do rejestru zabytków 

następujące obiekty: 

- budynek oficyny z ok. 1910 r. położony przy ul. Grodzkiej 3A (decyzja Nr 94/2019), 

- zespół budowlany byłej cukrowni „Opinogóra” (decyzja Nr 151/2019), 

- park podworski z 2 połowy XIX w. położony przy ul. Gostkowskiej 94 (decyzja Nr 

451/2019), 

- dolny odcinek ulicy Pułtuskiej wraz z historycznym brukiem z początku XX w., stanowiący 

działkę ewidencyjną nr 121/1 (decyzja Nr 502/2019). 

 

Lista obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Ciechanów liczy 

aktualnie 45 pozycji, w skład których wchodzą zarówno pojedyncze obiekty budowlane, jak  

i zespoły budowlane, założenie zieleni miejskiej, grodzisko i podgrodzie, zespół cmentarza.  

Są to jedne z najcenniejszych elementów krajobrazu kulturowego na terenie miasta. Obiekty te 

objęte są wszelkimi rygorami prawnymi wynikającymi z treści odpowiednich aktów prawnych, 

w tym przede wszystkim – rygorami ochrony konserwatorskiej, wynikającymi z przepisów 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie działania 

podejmowane przy tego typu obiektach wymagają pisemnego pozwolenia właściwego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

 

Gminna Ewidencja Zabytków  

 

 Do obowiązków samorządu lokalnego należy ochrona zabytków, które znajdują się na 

terenie miasta. Zadania te precyzuje art. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

z dnia 23 lipca 2003 r. Gminy mają dbać między innymi o: „zapewnienie warunków prawnych, 

organizacyjnych i finansowych umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich 

zagospodarowanie i utrzymanie” oraz zapobiegać „zagrożeniom mogącym spowodować 

uszczerbek dla wartości zabytków”. Do obowiązków nałożonych przez ustawę na miasto 

należy: „uwzględnienie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz przy kształtowaniu środowiska”, czemu ma służyć gminna ewidencja zabytków.  

 

Zakres gminnej ewidencji zabytków: 

 zabytki nieruchome wpisane do rejestru;  

 inne zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

 stanowiska archeologiczne; 

 historyczne układy ruralistyczne wsi, historyczne układy urbanistyczne miasta; 

 inne zabytki nieruchome wyznaczone przez prezydenta miasta (burmistrza, wójta) 

w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 

 Gminna ewidencja zabytków miasta Ciechanów została opracowana w 2013 r. i przyjęta 

Zarządzeniem nr 86/2013 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2013 r. Kolejnymi 

zarządzeniami (t.j.: Nr 199/2015 z dnia 07 grudnia 2015 roku, Nr 180/2016 z dnia 28 września 

2016 roku, oraz Nr 175/2017 z dnia 12 września 2017 r.), stanowiącymi zmianę pierwotnego 

zarządzenia, aktualizowano gminną ewidencję zabytków. W 2019 roku Gminna ewidencja 

zabytków miasta Ciechanów liczyła 373 karty. 
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Rejestr zabytków ulega ciągłym zmianom, głównie z racji wpisywania nowych lub 

skreślania obiektów, które uległy zniszczeniu lub utraciły wartości zabytkowe. W związku  

z powyższym informacje zawarte w gminnej ewidencji zabytków szybko stają się nieaktualne. 

Z końcem 2019 roku przystąpiono do aktualizacji ewidencji zabytków, która w marcu 2020 r. 

uzyskała pozytywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Zgodnie z aktualną Gminną Ewidencją Zabytków Miasta Ciechanów, przyjętą Zarządzeniem 

Nr 49/2020 z dnia 10 marca 2020 r., w/w ewidencja liczy 375 kart.   

 

W ramach realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 

Ciechanów, w 2019 r. przeprowadzono, zakończono lub rozpoczęło renowacje/ 

modernizacje / konserwacje / remonty następujących obiektów: 

 

1. Zakończenie prac i oddanie do użytkowania zabytkowej kamienicy w Ciechanowie przy  

ul. Warszawskiej 18; 

2. Zakończenie prac rewitalizacyjnych i oddanie do użytkowania zbiornika wyrównawczego 

tzw. „wieży ciśnień” w Ciechanowie – ul. Płocka; 

3. Zakończenie modernizacji energetycznej, remontu i przebudowy budynku publicznego  

z funkcją mieszkalną – „Krzywej Hali” przy Placu Józefa Piłsudskiego w Ciechanowie; 

4. Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie rewitalizacji i termomodernizacji 7 

budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

5.6. Transport zbiorowy w mieście  

 

Świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego 

w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów jest realizowane przez ZKM 

Sp. z o. o. w Ciechanowie na podstawie umowy 1ZKM/2015 z dnia 29.12.2015 r. na lata 2016-

2026. Umowa została zawarta na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16.12.2010 r.  

o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U z 2015 r., nr 1440 z późn. zm.) oraz  

z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego 

i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego 

transportu pasażerskiego oraz uchylające Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) 

Nr 1107/70, a także orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego 

podmiotu wewnętrznego. W treści umowy Gmina Miejska Ciechanów zwana jest „Gminą”, 

Miastem” lub „Organizatorem”, a Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Ciechanowie 

„Spółką”, „Operatorem” lub „ZKM”. 

 

Linie komunikacyjne w 2019 r. 

Do zadań operatora należy: świadczenie usług przewozowych komunikacją miejską 

realizowaną na liniach komunikacyjnych: 

 linia nr 0 trasa Dworzec PKP - Dworzec PKP (niektóre kursy do Władysławowa), 

 linia nr 1 trasa Chruszczewo osiedle - Niestum, wydłużonych kilka kursów do Pawłowa                 

od 08.10.2018 r., 

 linia nr 2 trasa Asnyka - Krubin (niektóre kursy do Ropel i Rzeczek), 

 linia nr 3 trasa Gostków - Kolbe (niektóre kursy do Pęchcina), 

 linia nr 4 trasa Szpital - Kownaty Borowe,             

 linia nr 5 trasa Asnyka - Sokołówek, wydłużona do Bab, od 29.10.2018 r. funkcjonuje jeden 

dodatkowy kurs do Bab, 

 linia nr 6 trasa Szpital - Szpital (niektóre kursy do Rutki Borki), 

 linia nr 7 trasa Dworzec PKP - Dworzec PKP,  

 linia nr 8 trasa Szpital - Bielińska,  

 linia nr 9 trasa Asnyka - Asnyka,  

 linia nr 10 trasa Asnyka - Asnyka,  

 linia nr 11 trasa Opinogóra Górna - Regimin, funkcjonuje od 27.08.2018 r., 

 linia K trasa Armii Krajowej - Ludowa,  

 linia M trasa Ciechanów - Opinogóra,  

oraz na liniach dodatkowych w Święto Zmarłych:  

 linia A trasa Gostkowska - Pl. Kościuszki - Gostkowska,  

 linia B trasa Gostkowska - Pl. Kościuszki - Dworzec PKP - Gostkowska,  

 linia C trasa Rondo Cmentarz Komunalny - Batalionów Chłopskich - Rondo Cmentarz 

Komunalny,  

 linia D trasa Rondo Cmentarz Komunalny - Płońska - Rondo Cmentarz Komunalny.  

Operator posiada odpowiednie zaplecze techniczne na terenie Gminy Miejskiej 

Ciechanów, gwarantujące odpowiednią liczbę pojazdów do obsługi kursów według rozkładu 

jazdy. Przewozy autobusowe wykonywane są według aktualnego rozkładu jazdy, który jest 

ogłaszany na przystankach autobusowych i udostępniany na stronie internetowej ZKM                 

Sp. z o. o. w Ciechanowie.  
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Operator zajmuje się drukiem i emisją biletów oraz zapewnia ich dystrybucję poprzez 

sprzedaż w kasach ZKM , u kierowców autobusów oraz w placówkach handlowych na terenie 

Gminy Miejskiej Ciechanów.   W 2019 r. Operator sprzedał 1. 240.251 szt. biletów jednora-

zowych, 11.910 szt. biletów okresowych.  

ZKM Sp. z o. o. korzysta z 275 przystanków autobusowych w tym: 105 przystanków 

autobusowych jest własnością Gminy Miejskiej Ciechanów, 37 przystanków autobusowych 

zostało powierzone do zarządzania Gminie Miejskiej Ciechanów przez Generalną Dyrekcję 

Dróg i Autostrad oddział w Warszawie, 18 przystanków autobusowych zostało powierzone               

do zarządzania Gminie Miejskiej Ciechanów przez Powiat Ciechanowski, a 115 przystanków 

autobusowych jest w zarządzie innych podmiotów, tj. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich 

lub Gmin, z którymi podpisane są umowy na realizację publicznego transportu zbiorowego.  

W 2019 r. zostało kupionych 6 szt. wiat przystankowych przez Urząd Miasta Ciechanów 

(WIMID, WI). Obecnie na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów znajdują się 78 szt. wiat 

przystankowych. 

 
Wykaz taboru ZKM w Ciechanowie Sp. z o.o. oraz liczba miejsc w poszczególnych typach 

pojazdów– stan na 31.12.2019r. 

 

Lp. Rodzaj pojazdu. Nr. rejestr. Rok prod. Silnik 

norma 

emisji  

spalin 

Liczba 

miejsc 

1. Jelcz M081MB WCI H366 2001 EURO II 41 

2. Jelcz M081MB WCI S019 2002 EURO II 41 

3. Jelcz M081MB WCI S020 2002 EURO II 41 

4. Jelcz M081MB WCI Y561 2002 EURO II 41 

5. Jelcz M081MB WCI U709 2002 EURO II 41 

6. Jelcz 101 I3 WCI Y209 2003 EURO III 76 

7. Jelcz 101 I3 WCI Y584 2003 EURO III 76 

8. Jelcz 101 I3 WCI Y585 2003 EURO III 76 

9. Jelcz 101 I3 WCI Y645 2003 EURO III 76 

10. Jelcz M081MB3 WCI 64KT 2006 EURO III 37 

11. Jelcz M081MB3  WCI 34LM 2006 EURO III 37 

12. Jelcz M081MB3 WCI 35LM 2006 EURO III 37 

13. Jelcz M083C WCI 72XM 2008 EURO IV 61 

14. Jelcz M083C WCI 73XM 2008 EURO IV 61 

15. AutosanA0808 MN WCI 15VK 2008 EURO IV 61 

16. Autosan A0808 MN WCI 25VK 2008 EURO IV 61 

17. Autosan A0808 MN WCI 03064 2009 EURO IV 61 

18. Autosan A0808 MN  WCI 03065 2009 EURO IV 61 

19. AutosanM09LE WCI 25882 2013 EURO V 61 

20. AutosanM09LE WCI 27990 2014 EURO V 61 

21. AutosanM09LE WCI 28406 2014 EURO V 61 

22. AutosanM09LE WCI 32252 2014 EURO V 61 

23. AutosanM09LE WCI 38155 2015 EURO VI 61 

24. AutosanM09LE WCI 43629 2016 EURO VI 61 

25. AutosanM09LE WCI 50277 2016 EURO VI 64 
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26. KARSAN JEST WCI 50574 2017 EURO V 22 

27. KARSAN JEST WCI 54447 2017 EURO V 22 

28. KARSAN JEST WCI57162 2017 EURO V 22 

29. Solaris Urbino WCI56868 2018       - 56 

30. IVECO 72 C URBY WCI 53110 2018 EURO VI 37 

31 IVECO 72 C URBY WCI 64380 2019 EURO VI 37 

 

W 2019 roku ZKM w Ciechanowie zakupił jeden nowy niskopodłogowy autobus klasy 

MIDI z silnikiem EURO VI spełniający najwyższe normy emisji spalin. Autobus jest 

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych  na wózkach. 

W 2020 roku ZKM planuje zakup dwóch autobusów z silnikami EURO VI, które będą 

przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. 

W 2019 roku zostało przewiezionych 1.880.681 pasażerów. Do tej liczby należy dodać 

około  500 tys. pasażerów, którzy korzystają z przejazdów bezpłatnych na podstawie ulg 

przewozowych. 
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5.7. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych  

 

A. Działania modernizacyjne zrealizowane w 2019 r. ujęte w Wieloletnim planie 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiosenna. 

Wykonano przejście sieci kanalizacji sanitarnej z ul. Sienkiewicza (DW615) w ul. Wiosenną. 

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Małej. 

Wykonano sieć wodociągową z rur PE o średnicy 110 mm, o długości 70 m i sieć kanalizacji 

sanitarnej z rur PVC o średnicy 200 mm, o długości 70 m. 

 Budowa sieci wodociągowej ul. Płońska (obecnie Henryka Szczęsnego). 

Wykonano budowę sieci wodociągowej DN 315 mm, o długości 535 m. 

 Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 615 w ul. Sienkiewicza  

/ na odcinku od ul.17 Stycznia do Ronda Pętli Miejskiej/. 

W zadaniu tym wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 225 mm i długości L=573,0 mb  

w ul. Sienkiewicza i sieć wodociągową o średnicy PE 225 mm i długości L=507,0 mb w ul. 

Mławskiej wraz z niezbędnym uzbrojeniem /hydrant p.poż- 7 kpl. /. 

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kąckiej.  

Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej DN 250 mm L=110 m w ul. Kąckiej iDN 200 mm L=30 

m  w ul. Wybiegowej. 

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Jeziorko II / ul. św. Rodziny, 

św. Antoniego, św. Mateusza, św. Jadwigi/. 

W zadaniu tym wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 160 mm i długości L=359,0 mb , 

sieć o średnicy PE 110 mm i długości L=87,5 mb w ul. św. Antoniego i św. Rodziny wraz 

z niezbędnym uzbrojeniem /hydrant p.poż - 7 kpl./, oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej 

o średnicy 200 mm i długości L=476 mb.   

 

B. Zadania wykonane na wnioski mieszkańców nie objęte Wieloletnim planem 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Andersa. 

Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy 200 mm i długości L=31,0mb  

z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnej o średnicy 1000mm-kpl. 1. 

 Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Paryskiej. 

Wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 160 mm i długości L=100,0 mb wraz 

z niezbędnym uzbrojeniem / hydrant p.poż – 2kpl./, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PVC  

o średnicy 200 mm L=84 m. 

 Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Działkowa.   

Wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 110 mm i długości L=122,0 mb . 

 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Sławika. 

Wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 160 mm i długości L=107,0 mb wraz                                             

z niezbędnym uzbrojeniem / hydrant p.poż- 2 kpl. Wykonano również sieć kanalizacji 

sanitarnej o średnicy 200 mm i długości L=52,0 mb z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych 

o średnicy 1000 mm-kpl 2, 

 Modernizacja przepompowni Ścieków ul. Różyckiego. 

Zamontowano dwie nowe pompy zatapialne, wymieniono wyposażenie istniejącej 

przepompowni oraz zamontowano szafę sterowniczą, która odpowiada za pracę sond, 

pływaków i monitoringu przepompowni. 
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5.8. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanów 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanów opracowany został  

w 2015 roku i przyjęty uchwałą nr 195/XVII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25.02.2016r. 

W 2018 roku przystąpiono do aktualizacji dokumentu. Uzyskano pozytywne opinie 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie. Zaproponowana aktualizacja została 

również pozytywnie zaopiniowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej. Uchwałą Rady Miasta Ciechanów nr 47/IV/2019 z dnia 31.01.2019 r. 

została przyjęta aktualna wersja dokumentu z perspektywą obowiązywania do roku 2023. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanów (PGN) jest dokumentem 

strategicznym, który wyznacza kierunki dla miasta w zakresie działań w takich obszarach jak: 

transport prywatny, publiczny transport niskoemisyjny, oświetlenie uliczne, budownictwo 

publiczne, zwiększenie efektywności energetycznej oraz ograniczenie emisji gazów 

cieplarnianych. Dokument oraz wyznaczone w nim cele, a także działania do realizacji 

obejmują teren należący administracyjnie do miasta Ciechanów oraz obszar funkcjonalny 

miasta. W ujęciu lokalnym zadaniem PGN jest uporządkowanie i organizacja działań 

podejmowanych przez miasto sprzyjających obniżeniu emisji zanieczyszczeń, dokonanie oceny 

stanu sytuacji w mieście w zakresie emisji gazów cieplarnianych, wraz ze wskazaniem 

tendencji rozwojowych oraz dobór działań, które mogą zostać podjęte w przyszłości. 

 

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanów jest przedstawienie 

zakresu działań możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej 

we wszystkich sektorach na terenie miasta, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów 

cieplarnianych, w tym CO2. Osiągnięcie tego celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości 

życia mieszkańców miasta. Cel główny będzie osiągnięty poprzez realizację następujących 

celów szczegółowych: 

- promowanie gospodarki niskoemisyjnej, 

- efektywne gospodarowanie energią, 

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

- redukcję gazowych i pyłowych zanieczyszczeń do powietrza, w tym CO2, 

- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich wpływ na lokalną gospodarkę 

ekoenergetyczną i jakość powietrza. 

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Ciechanów wyznacza główne cele 

strategiczne rozwoju miasta, które są następujące: 

„Miasto Ciechanów stanie się miastem o wysokim poziomie redukcji emisji gazów 

cieplarnianych, racjonalnego wykorzystania energii oraz wzrostu udziału wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii”. 

Dzięki uchwaleniu PGN miasto i powiat mają możliwość ubiegania się  

o dofinansowanie szeregu działań ujętych w planie, w ramach perspektywy finansowej na lata 

2014-2020.  

Poniższa tabela przedstawia analizę stanu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć/ 

zadań w 2019 roku, ujętych w obowiązującym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Ciechanów. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł 

w 2019 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2019 r. 

1 

Działania z zakresu 

planowania 

przestrzennego 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 - 1. W 2019 r. nie uchwalono MPZP.  

2 

Zielone 

zamówienia 

publiczne 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 - 

Liczba zrealizowanych zielonych 

zamówień publicznych: 

1. Instalacja OZE – montaż instalacji 

paneli fotowoltaicznych u mieszkańców 

oraz na obiektach użyteczności 

publicznej – 2019 r. 

2. Instalacje OZE – montaż pomp ciepła 

do c.w.u. oraz kolektorów słonecznych 

– 2019 r. 

 

3 

Aktualizacja Planu 

Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 0,00  2018-2019 – aktualizacja dokumentu 

4 

Działania 

edukacyjne, w tym 

organizacja akcji 

społecznych 

związanych z 

ograniczeniem 

emisji,  

efektywnością 

energetyczną oraz 

wykorzystaniem 

odnawialnych 

źródeł energii 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 38 961,77  

1. Coroczne akcje społeczne – pokazy 

prawidłowego palenia w piecu, akcja 

plakatowa, ulotkowa, konkursy 

plastyczne organizowane przez PEC Sp. 

z o.o. oraz wizyty w przedszkolach, 

pogadanki z dziećmi. 

2. Akcje: dzień bez samochodu, dzień 

ziemi, sprzątanie świata, godzina dla 

ziemi. 

3. W 2019 r. miasto zorganizowało 

piknik ekologiczny, wydrukowało 

kolorowanki, zakupiło torby oraz 

gadżety ekologiczne w związku z 

Programem Pilotażowym Systemu 

Indywidualnej Segregacji Odpadów w 

Ciechanowie – 38.961,77 zł. 

5 

Utworzenie 

centrum informacji  

o efektywności 

energetycznej 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 - 

W ramach Punktu Wsparcia Inicjatyw – 

Rozwój przez projekty, prowadzonego  

przy Wydziale Pozyskiwania Środków 

Zewnętrznych i Działań Strategicznych 

udzielane jest wsparcie mieszkańcom 

Ciechanowa w zakresie pozyskania 

dofinansowania na działania sprzyjające 

poprawie efektywności energetycznej. 

Średnioroczna liczba  korzystających z 

wsparcia – 200 osób. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł 

w 2019 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2019 r. 

6 

Modernizacja 

oświetlenia 

ulicznego 

Miasto 

Ciechanów/

Starostwo 

Powiatowe 

w 

Ciechanowi

e 

2016 2023 
1 781 401,2

4  

W ramach realizowanych inwestycji w 

2019 r. wybudowano nowe oświetlenie 

m.in. na ulicach: Aleja Unii 

Europejskiej, Stanisława Kostki oraz w 

Parku Miejskim Jeziorko. 

Poniżej zestawienie danych: 

Miasto Ciechanów: 

Wybudowało:  

1) 2019 rok : 

– 142 lampy zasilane z sieci – koszt: 

1.603.100,44 zł. 

- 15 lamp fotowoltaicznych – 

178.300,80 zł. 

 

7 

Kompleksowa 

termomodernizacja  

i modernizacja 

budynków 

będących  

w zarządzie 

Starostwa 

Powiatowego wraz 

z instalacją OZE 

Starostwo 

Powiatowe 

w 

Ciechanowi

e 

2016 2023 0,00  Brak działań w 2019 r. 

8 

Wymiana 

energochłonnego 

oświetlenia  

w obiektach 

użyteczności 

publicznej 

Miasto 

Ciechanów, 

jednostki 

organizacyj-

ne, 

Starostwo 

Powiatowe 

w 

Ciechanowi

e 

2016 2023 bd  

1) W 2019 roku oddano do użytkowania 

zabytkową kamienicę przy ul. 

Warszawskiej 18, gdzie w ramach 

kompleksowej termomodernizacji 

wymieniono oświetlenie na 

energooszczędne – brak wyodrębnionej 

kwoty w kosztorysie. 

9 

Termomodernizacj

a i modernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej oraz 

budynków 

mieszkalnych 

będących w 

zarządzie Gminy 

Miejskiej 

Ciechanów oraz 

TBS 

Miasto 

Ciechanów/

TBS 

2016 2023 
5 148 120,2

8  

W 2019 roku:  

1) zakończono rewitalizację budynku 

krzywej hali – kwota:  4.997.884,74 zł. 

2) opracowano dokumentację 

techniczną 7 budynków mieszkalnych 

w dzielnicy BLOKI. 

TBS  Sp. z o.o. poddało 

termomodernizacji w 2019 rok  1 

budynek wielorodzinny przy ul. 

Krubińskiej 53 – 141,1GJ/rok 

kwota: 150.235,54 zł. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł 

w 2019 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2019 r. 

10 

Budowa dwóch 

energooszczędnych 

budynków 

mieszkalnych na 

łącznie co najmniej 

80 mieszkań wraz 

z możliwością 

zastosowania OZE 

Miasto 

Ciechanów/

TBS 

2016 2023 
9 050 105,2

2 

Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w 2019 roku 

zakończyło budowę wielorodzinnego 

budynku przy ul. K.  Szwanke z 48 

mieszkaniami. Wkład własny: 

2.847.012,60zł.,  koszt działki : 

203.067,62zł., zaciągnięty kredyt: 

6.000.025,00 zł. 

Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w 2019 roku 

rozpoczęło budowę wielorodzinnego 

budynku przy ul. K.  Szwanke z 36 

mieszkaniami. Planowane zakończenie 

inwestycji i oddanie mieszkań do 

użytkowania – 2021 rok. Wkład 

własny: 1.972.010,08 zł.  Koszt działki: 

533 000,00 zł., zaciągnięty kredyt: 

5.845.000,00 zł. 

11 

Montaż 

odnawialnych 

źródeł energii na/w 

budynkach 

użyteczności 

publicznej 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 948 278,81  

2019 rok: 

1) Montaż instalacji paneli 

fotowoltaicznych na 9 budynkach 

użyteczności publicznej, w tym 

szkołach, przedszkolu, MOSiR, PUZ, 

ZWiK, ZKM: dofinansowanie z EFRR 

w ramach RPO WM 2014-2020  w 

kwocie: 578.218,79 zł., wkład własny i 

Vat: 370.060,02 zł. 

12 

Kompleksowe 

zarządzanie 

energią w 

budynkach 

publicznych  

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 4 305,00  

W 2019 roku przeprowadzono audyt 

energetyczny: 

1)  Audyt energetyczny ex-post 

zabytkowej kamienicy przy ul. 

Warszawskiej 18 – koszt: 4.305,00 zł., 

wykazał: 

- obniżenie stopnia emisji CO2 z 760,1 

Mg/rok na 28,1 Mg/rok; 

- obniżenie wskaźnika EP z 884,96 

kWh /(m2 x rok) na 94,05kWh/(m2 x 

rok). 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł 

w 2019 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2019 r. 

13 

Zmniejszenie 

negatywnego 

wpływu transportu 

publicznego na 

środowisko 

naturalne i 

poprawa jakości 

transportu poprzez 

zakup nowych 

autobusów 

Miasto 

Ciechanów, 

Zakład 

Komunikacj

i Miejskiej 

2016 2023 559 035,00 

W 2019 roku ZKM w Ciechanowie 

zakupił jeden nowy niskopodłogowy 

autobus klasy MIDI z silnikiem EURO 

VI – 559.035,00 zł. 

Wg danych ZKM Sp. z o.o. w 2019 

roku zostało przewiezionych 1.880.681 

pasażerów . 

 

14 

Budowa i 

rozbudowa ścieżek 

rowerowych 

Miasto 

Ciechanów, 

Starostwo 

Powiatowe 

2016 2023 
3 885 000,0

0  

Na terenie miasta wybudowano w 

2019r.  ścieżki rowerowe: 

- Aleja Unii Europejskiej – 6,67 km 

- Park Miejski Jeziorko– 1,1 km 

Łącznie w 2019 r. 7,77 km. Koszt 

oszacowany przy założeniu kwoty 500 

tys. na 1 km. wybudowanej ścieżki 

rowerowej. 

15 

Systemy Parkuj i 

Jedź i centra 

przesiadkowe 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 0,00  

W 2018 roku miasto oddało do 

użytkowania centrum przesiadkowe 

przy dworcu PKP z Park&Ride  na 208 

miejsc parkingowych. Zadanie 

dofinansowane ze środków unijnych.  

16 

Promocja 

komunikacji 

publicznej 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 bd 

Miasto corocznie organizuje akcję  

„Dzień bez samochodu”. Jednocześnie 

utrzymuje i wprowadza nowe ulgi 

komunikacyjne np. dla: seniorów, 

honorowych obywateli, krwiodawców, 

honorowych dawców szpiku kostnego 

oraz innych regenerujących się 

komórek i tkanek, a także dla dawców 

narządów oraz posiadaczy kart dużej 

rodziny.  

17 

Szkolenia z 

zakresu 

Ecodrivingu 

Mieszkańcy, 

Urząd 

Miasta 

2016 2023 bd 

Szkolenia z zakresu EcoDrivingu są 

obowiązkowym elementem na kursach 

prawa jazdy kat. B, C, D, BE, CE. 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w 

Ciechanowie przeszkolił w tym 

zakresie: 

W 2019 r. – 291 osób. 

18 

Rozwój 

rozproszonych 

źródeł energii – 

małe instalacje 

fotowoltaiczne 

Przedsiębio-

rcy 
2016 2023 bd 

Przedsiębiorcy montują OZE bez 

konieczności informowania UM. 

19 

Budowa przyłączy 

gazu do domów 

jednorodzinnych 

Mieszkańcy/

PSG 
2016 2023 bd 

Według danych uzyskanych od Polskiej 

Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 

Oddziału Zakładu Gazowniczego w 

Warszawie wybudowano nowe 

przyłącza gazowe do budynków osób 

fizycznych na terenie miasta 

Ciechanów: 

1. 2019 rok – 94 szt. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł 

w 2019 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2019 r. 

20 

Rozwój i 

modernizacja 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki 

Cieplnej w 

Ciechanowie 

PEC w 

Ciechanowi

e 

2016 2023 
4 500 000,0

0 

PEC Sp. z o.o. w latach 2016-2019 

wykonał następujące inwestycje: 

1.Modernizacja kotła wodnego WR-25 

Nr 2 w technologii ścian szczelnych – 6 

mln.  zł. 

2. Budowa instalacji kogeneracji 

gazowej o mocy 0,64 MWt i 0,530 

Mwe – 2 mln. zł. 

3. Zakup ciepła odpadowego z instalacji 

wysokosprawnej kogeneracji – Sofidel 

– zadanie ciągłe. 

4. Dezagregacja węzłów grupowych i 

modernizacja sieci ciepłowniczej – 

1.277.000,00 zł. 

5. Modernizacja kotła wodnego WR-25 

Nr 3 na kocioł WR-12M w technologii 

ścian szczelnych wraz z instalacją 

odpylania spalin – 4,5 mln. – 2019 r. 

 

21 

Rozwój 

rozproszonych 

źródeł energii – 

mikro instalacje 

fotowoltaiczne 

Mieszkańcy 2016 2023 
1 648 504,5

6 

W 2019 roku w ramach projektu 

współfinansowanego z EFRR 116  

mieszkańcom Ciechanowa zostały 

zamontowane instalacje fotowoltaiczne 

przy współfinansowaniu z EFRR. 

 

22 

Rozwój 

rozproszonych 

źródeł energii – 

kolektory 

słoneczne 

Mieszkańcy 2016 2023 bd 

Mieszkańcy montują kolektory 

słoneczne bez konieczności 

informowania UM. Z dofinansowania z 

WFOŚiGW w 2018 roku nie skorzystał 

żaden mieszkaniec Ciechanowa. Brak 

danych za 2019 rok. 

  

23 
Instalacje pomp 

ciepła 
Mieszkańcy 2016 2023 bd 

Mieszkańcy montują pompy ciepła bez 

konieczności informowania UM. 

Według danych WFOŚiGW w 

Warszawie w latach 2016-2018 żadna 

osoba nie skorzystała z dofinansowania 

z tego funduszu do montażu pomp 

ciepła. W 2020 roku w ramach projektu 

współfinansowanego z EFRR 63 

mieszkańcom Ciechanowa zostaną 

zakupione i zamontowane powietrzne 

pompy ciepła. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł 

w 2019 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2019 r. 

24 

Termomodernizacj

a budynków 

mieszkalnych wraz 

z audytami 

energetycznymi 

Mieszkańcy, 

zarządcy 

wspólnot 

mieszkanio

wych  

i spółdzielni 

2016 2023  503 321,00  

Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w 2019 r.: 

- poddało termomodernizacji w 2019 

roku – 1 budynek wielorodzinny w 

zakresie docieplenia ścian, docieplenia 

poddaszy 

- przeprowadziło 1 audyt energetyczny: 

koszt:  3.321,00  zł. 

W 2018 roku miasto pozyskało 

dofinansowanie na termomodernizację i 

modernizację 7 budynków objętych 

audytem energetycznym – planowane 

wykonanie - 2020 rok. 

Uśredniona kwota na 1 budynek – 

500.000,00 zł.  (1 budynek x 500 tys. 

zł). Brak danych nt. termomodernizacji 

budynków jednorodzinnych. 

25 

Ograniczenie 

emisji z budynków 

mieszkalnych – 

wymiana kotłów 

Mieszkańcy 2016 2023 bd 

W 2019 roku mieszkańcy Ciechanowa 

mieli możliwość pozyskania środków 

na termomodernizację i wymianę źródeł 

ciepła w ramach Programu „Czyste 

Powietrze”.  W ramach 

funkcjonującego w Urzędzie Miasta 

Ciechanów Punktu Wsparcia Inicjatyw 

Lokalnych „Rozwój przez projekty” 

udzielono pomocy przy przygotowaniu 

wniosku 52 osobom – 2019 rok. 

26 

Budowa nowych 

przyłączy 

ciepłowniczych i 

węzłów cieplnych 

do budynków 

mieszkalnych i 

komunalnych 

Mieszkańcy, 

zarządcy 

budynków, 

PEC  

w 

Ciechanowi

e 

2016 2023 70 752,90 

Na koniec 2019 roku Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 

Ciechanowie posiadało 348 zawartych 

umów na dostawę ciepła, w tym: 

- 140– spółdzielnie/wspólnoty, 

- 81 – odbiorcy indywidualni, 

- 127 – instytucje/przemysł. 

TBS Sp. z o.o. przyłączył 4 

wielorodzinne budynki mieszkaniowe 

do sieci ciepłowniczej – koszt przyłącza 

i dokumentacji: 70.752,90 zł. 

27 

Rozwój 

budownictwa 

pasywnego i 

energooszczędnego 

Mieszkańcy, 

inne 

jednostki 

2016 2023 bd 

Brak danych nt. ilości wybudowanych 

przez mieszkańców domów pasywnych 

czy energooszczędnych. 

 

28 

Rozwój 

budownictwa 

pasywnego i 

energooszczędnego 

Miasto 

Ciechanów 
2018 2023 -. 

W 2018 roku wybrano wykonawcę na 

opracowanie dokumentacji projektowej 

na budowę energooszczędnego 

budynku użyteczności publicznej – 

przedszkole/żłobek. W 2019 roku 

nastąpiło odebranie prac oraz w 

kolejnych latach planowana jest 

budowa obiektu. 

    
SUMA: 

28 137 785,78 
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5.9. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ciechanów do roku 2022 

 

  „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ciechanów do roku 2022” przyjęty został 

uchwałą Nr 500/XXXV/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 września 2017 r. Dokonano 

w nim oceny stanu środowiska na terenie miasta w określonych obszarach interwencyjnych 

takich jak: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, 

gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleba, 

gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrody. 

  Obecnie największym zagrożeniem w Polsce jest zanieczyszczenie powietrza 

powodujące zjawisko tzw. smogu. 

  W zakresie oceny jakości powietrza Ciechanów został zaklasyfikowany do strefy 

mazowieckiej i zaliczony do klasy C (klasyfikacja stref w rocznej ocenie jakości powietrza 

na podstawie wartości poziomów niektórych substancji w powietrzu: dopuszczalnego, 

docelowego i celu długoterminowego). 

  Na terenie gminy miejskiej Ciechanów brak jest punktów pomiarowych jakości 

powietrza w ramach monitoringu prowadzonego przez WIOŚ. Ocena jakości powietrza na 

terenie miasta jest prowadzona przy wykorzystaniu metody modelowania matematycznego.  

  W 2016 roku w gminie Ciechanów (strefa mazowiecka) odnotowano niski poziom 

stężeń większości monitorowanych zanieczyszczeń. W zakresie stężenia m.in. takich 

zanieczyszczeń jak: CO2, SO2, NO2, CO, benzenu, arsenu, niklu, kadmu oraz ołowiu gmina 

Ciechanów została zaliczona do klasy A czyli do terenów, na których nie zostały przekroczone 

wartości dopuszczalne.  

  Największe problemy występowały w przypadku zanieczyszczenia powietrza pyłem 

zawieszonym PM10, benzo(a)pirenem i pyłem PM2.5. Pył zawieszony o wielkościach ziaren 

do 10 mm, charakteryzuje się wieloźródłowością występowania oraz transgranicznym 

charakterem. Poziomy stężeń pyłu PM10 zależą od wielkości emisji niskiej rozproszonej (m.in. 

emisja z kotłowni opalanych węglem kamiennym), liniowej związanej z komunikacją, 

napływowej, warunków meteorologicznych oraz warunków rozprzestrzeniania 

zanieczyszczeń. W zakresie zanieczyszczenia pyłem PM10, benzo(a)pirenem i pyłem PM2.5. 

gmina Ciechanów została zaliczona do klasy C, tj. do obszarów, na których zostały 

przekroczone wartości dopuszczalne powiększone o margines tolerancji.  

 

  W 2019 r. wykonano w mieście wiele zadań ograniczających wielkości emisji pyłu 

PM10, benzo(a)piranu i PM2,5. Do takich zadań należało: 

 przyjęcie do eksploatacji nowego autobusu marki IVECO z silnikiem EURO 6 

 dla potrzeb zbiorowej komunikacji miejskiej, 

 budowa nowych sieci gazowych o długości 6522 mb oraz wykonanie 97 sztuk nowych 

przyłączy do sieci gazowych, 

 wykonanie 24 węzłów cieplnych oraz wykonanie 19 przyłączy ciepłowniczych, 

 wykonanie obwodnicy wschodniej Ciechanowa oraz modernizacja miejskich ulic 

z budową jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, a także dokonanie nowych 

nasadzeń zieleni oraz bieżące remonty nawierzchni wielu ulic, chodników  

i parkingów. 

  Można przyjąć, że po 2019 r. jakość powietrza na terenie miasta nie uległa istotnym 

zmianom, jednak ze względu na wzrost liczby ludności korzystających z gazu jako nośnika 

ciepła, ciepłowni miejskiej, podjętych działań termomodernizacyjnych oraz ciągłej poprawy 

nawierzchni dróg stan powietrza uległ poprawie, która jednak nie znajduje odzwierciedlenia 
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w klasyfikacji stref. Jest to zjawisko typowe dla wszystkich obszarów województwa 

mazowieckiego i kraju. 

  Na terenie gminy Ciechanów klimat akustyczny uzależniony jest głównie od ruchu 

pojazdów oraz w mniejszym stopniu od hałasu pochodzącego ze źródeł przemysłowych. 

Głównym źródłem zagrożenia dla środowiska akustycznego na terenie Ciechanowa jest 

komunikacja, w szczególności hałas drogowy. Zagrożenie środowiska tym  źródłem hałasu 

znacznie się zwiększyło w ciągu ostatnich lat. Spowodowane to jest przede wszystkim wciąż 

wzrastająca liczbą pojazdów. Na stopień uciążliwości tras komunikacyjnych wpływ mają takie 

czynniki jak: natężenie ruchu, struktura pojazdów, prędkość ich poruszania się oraz rodzaj 

i stan techniczny nawierzchni, który często jest niezadowalający.  

  Wskazane powyżej działania w zakresie przebudowy i remontów dróg wpływają 

również na ograniczanie emisji hałasu. Zrealizowana w 2019 r. obwodnica wschodnia 

Ciechanowa przyczyniła się do ograniczenia hałasu komunikacyjnego w mieście.  

  Na podstawie badań prowadzonych przez WIOŚ w Warszawie na terenie całego 

województwa mazowieckiego można stwierdzić, że hałas komunikacyjny w dalszym ciągu 

stanowi jedno z największych zagrożeń i uciążliwości. 

  Na terenie Ciechanowa do głównych źródeł mogących emitować promieniowanie 

elektromagnetyczne należą stacje radiolinii i bazowe telefonii komórkowej. Całe miasto jest 

objęte zasięgiem wszystkich działających na terenie kraju operatorów komórkowych. 

Na uciążliwość pól elektromagnetycznych wpływają również linie wysokiego napięcia 110 kV 

(łączna długość na terenie miasta – 10,1 km) oraz w mniejszym stopniu średniego i niskiego 

napięcia. 

  Na terenie Ciechanowa zlokalizowano 1 punkt monitoringowy objęty pomiarami od 

2008 roku w cyklu 3-letnim przy placu Jana Pawła II. Analiza dotychczasowych badań 

prowadzonych przez WIOŚ w Warszawie nie wykazała występowania przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, prowadzonych w ramach 

monitoringu pól elektromagnetycznych. Na terenie Ciechanowa nie ma potrzeby prowadzenia 

działań wpływających na poprawę stanu środowiska w zakresie promieniowania 

elektromagnetycznego.  

 

Gospodarka wodno-ściekowa 

  Obszar gminy miejskiej Ciechanów należy do obszaru dorzecza Wisły regionu wodnego 

Środkowej Wisły oraz zlewni Wkry. Główną oś hydrograficzną miasta tworzy rzeka Łydynia. 

Rzeki w myśl Ramowej Dyrektywy Wodnej zostały ujęte w podstawową jednostkę 

gospodarowania wodami zwaną jednolitą częścią wód powierzchniowych (JCWP) rzecznych. 

Zgodnie z aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły  

w granicach gminy Ciechanów wyróżnić można trzy JCWP – rzeczne.   Stan JCWP ocenia się 

uwzględniając wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego.  

W monitoringu prowadzonym przez WIOŚ w Warszawie w latach 2010-2015 uwzględniona 

JCWP: Łydynia od Pławnicy do ujścia posiada umiarkowany stan ekologiczny przy dobrej 

klasie elementów hydromorfologicznych, umiarkowanej klasie elementów biologicznych  

i klasie elementów fizykochemicznych poniżej stanu dobrego. Stan ogólny wód dla ww JCWP 

określono jako zły. O ogólnej klasyfikacji wód decydują elementy biologiczne. 

  Dla wszystkich JCWP celem środowiskowym jest osiągniecie dobrego stanu 

ekologicznego i chemicznego w wyznaczonym czasie. Gmina Miejska prowadząc wszystkie 

inwestycje drogowe uwzględnia zawsze, tam gdzie istnieje potrzeba, budowę lub przebudowę 

sieci kanalizacyjnych z włączeniem ich do urządzeń oczyszczających ścieki. Teren gminy 
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miejskiej Ciechanów położony jest w obrębie JCWPd (jednolite części wód podziemnych)  

Nr 49 o powierzchni 5 357,3 km2.  

  Na terenie Ciechanowa badania były i są prowadzone w 1 punkcie badawczym  

w ramach monitoringu operacyjnego sieci krajowej prowadzonego przez Państwowy Instytut 

Geologiczny.  Badane, w utworach czwartorzędowych wody wgłębne w otworze Ciechanów 

S-2 o głębokości warstwy wodonośnej 38,0 m są dobrej jakości. Ich jakość kształtuje 

się na poziomie II klasy jakości wód. W poszczególnych latach stwierdzane są wahania stężeń 

tlenu rozpuszczonego, żelaza i wodorowęglanów, które występują w II lub III klasie. JCWPd 

Nr 49 charakteryzuje się dobrym stanem zarówno ilościowym jak i chemicznym. Osiągnięcie 

przez nią celów środowiskowych nie jest zagrożone. Z tego względu celem środowiskowym 

jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego. 

  Plan zarządzania kryzysowego miasta Ciechanów, zatwierdzony przez Starostę 

Ciechanowskiego, nie wykazuje zagrożenia powodziowego. Określonym zagrożeniem, które 

niesie za sobą przepływająca rzeka są podtopienia i zalania w przypadku szybkiego topnienia 

znacznej pokrywy śnieżnej i wystąpienia długotrwałych opadów deszczu. 

  Miasto Ciechanów zasilane jest z trzech ujęć wody zlokalizowanych na terenie miasta, 

gminy Ciechanów, Opinogóra Górna oraz Regimin. Ujęcie Gostkowo oraz Kalisz 

-Przedwojewo zasila SUW przy ul. Gostkowskiej (17 studni głębinowych), ujęcie Tysiąclecia 

zasila SUW Tysiąclecia (2 studnie głębinowe). Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną 

oraz pozwoleniami wodnoprawnymi zasoby wody wynoszą 10 631 m3/d (wydajność 

średniodobowa). Z miejskiej sieci wodociągowej korzysta 99,5%. Własne ujęcia wody 

posiadają m.in. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Sofidel Poland Sp.  

z o.o. i CEDROB S.A. 

  Na terenie miasta funkcjonuje jedna oczyszczalnie ścieków, która została 

zaprojektowana i wybudowana na średniodobową przepustowość 12 tys. m3/dobę i obciążenie 

60 000 RLM. Instalacja miejskiej oczyszczalni jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną  

z technologią osadu czynnego, ze zintegrowanym procesem podwyższonego usuwania azotu  

i fosforu. Usuwanie fosforu odbywa się wyłącznie na drodze biologicznej. Z sieci kanalizacji 

sanitarnej korzysta nieco mniej mieszkańców niż z sieci wodociągowej. W sieć kanalizacji 

sanitarnej uzbrojona jest zdecydowana większość miasta. Nie uzbrojone są pojedyncze ulice. 

Stopień usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków w Ciechanowie jest bardzo wysoki, 

dzięki czemu stan rzeki Łydyni – sprawdzany w ramach regionalnego monitoringu środowiska 

WIOŚ – ulega ciągłej poprawie. Biogaz wyprodukowany w Wydzielonych Komorach 

Fermentacyjnych zamkniętych jest używany do napędzania 500 kW jednostki kogeneracyjnej. 

Wytworzona w kogeneracji energia elektryczna zużywana jest na potrzeby własne, a okresowe 

nadwyżki przesyłane są do państwowej sieci energetycznej. 

 

Zasoby geologiczne 

  W granicach miasta znajduje się jedno udokumentowane, na powierzchni 18 283 m2, 

złoże żwiru „Niechodzin” o zasobach eksploatacyjnych 177 200 Mg. Teren nie posiada zmiany 

przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod eksploatację 

kruszyw. 

  Na terenie miasta brak jest istotnych źródeł emisji zanieczyszczeń gleby i ziemi ze 

źródeł przemysłowych. 
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Gleby i gospodarka odpadami 

  Rolnictwo na terenie miasta nie odgrywa istotnej roli w zanieczyszczeniu gleby. 

Zjawiska niewłaściwie prowadzonej gospodarki rolnej powodującej negatywny wpływ na stan 

środowiska występują jedynie lokalnie i nie wpływają w znacznym stopniu na jakość gleb. 

 

  System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów 

obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Odpady komunalne są odbierane  

i zagospodarowywane przez spółkę miejską Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Ciechanowie. W 2018 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zawarta 

została kolejna trzyletnia umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów obejmująca lata 

2019-2021.  

  Odpady komunalne odbierane z terenu miasta Ciechanów  zagospodarowywane są na 

instalacji komunalnej położonej w Woli Pawłowskiej, która jest własnością spółki miejskiej 

PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie. 

  Od stycznia 2019 roku stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległy 

zmianie (uchwała nr 25/II/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r.  

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności).  

  Dla nieruchomości zamieszkałych stawka wynosi: 

-13 zł od osoby - w przypadku, gdy odpady są zbierana i odbierane w sposób selektywny; 

-25 zł od osoby -w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

  Od 2013 roku na terenie miasta prowadzona jest segregacja odpadów. Segregacja 

prowadzona jest w dwóch systemach: systemie u „źródła”, czyli workowym oraz w systemie  

„w sąsiedztwie”, czyli pojemniki ustawione na terenie zabudowy wielorodzinnej. 

 

W maju 2019 r. na terenie osiedla nr 5 „Płońska” uruchomiono pilotaż Systemu 

Indywidualnej Segregacji Odpadów T-MASTER ELMO.  W trzech punktach pojawiły się 

nowe pojemniki z estetycznymi, szczelnymi obudowami. Każde gniazdo to zestaw pojemników 

przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych, papieru, tworzyw sztucznych i metali, 

szkła i odpadów bio. Ich konstrukcja uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych, co eliminuje 

podrzucanie odpadów w zabudowie wielorodzinnej.  Szczelne zamykanie to także brak dostępu 

dla gryzoni, ptaków, czy robaków, co wiąże się też z higieną. Ograniczone jest także do 

minimum rozprzestrzenianie się śmieci wokół, np. przy wietrznej pogodzie. Pojemniki 

wyposażone zostały w czujniki kontrolujące w czasie rzeczywistym poziom zapełnienia, co jest 

istotne z punktu widzenia podmiotu świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych. 

Każde gospodarstwo domowe lub działalność gospodarcza ujęte  w pilotażu otrzymały dostęp 

do pojemników za pomocą kodami kreskowymi. Po wrzuceniu odpadów do pojemnika  

i zamknięciu wyrzutni zostają one zważone i przypisane do danego gospodarstwa domowego/ 

lokalu użytkowego.   

Działaniem pilotażu objęto 310 gospodarstw domowych w zabudowie 

wielorodzinnej (712 mieszkańców) i 7 lokali użytkowych. Założenie Systemu jest takie, by 

dzięki kodom przypisanym do danego gospodarstwa, każde z gospodarstw w sposób 

odpowiedzialny prowadziło segregację, tak by faktyczne działania były zgodne ze złożonymi 

deklaracjami. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zyskało  rzetelne dane na 

temat segregacji odpadów na osiedlu. W ramach podjętych działań zorganizowano również 

piknik rodzinny, podczas którego  zademonstrowano sposób działania pojemników. 

Wydarzenie miało charakter informacyjny, edukacyjny, proekologiczny. 
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Realizatorem pilotażu wprowadzanego przez miasto, jest firma T4B, we współpracy  

z PUK, TBS i Fundacją Łydynia. Pilotażem zostały objęte gospodarstwa domowe na części 

osiedla „Płońska”, znajdujące się przy ul. Księcia Konrada II 9, ul. Księcia Konrada II 11, ul. 

Wincentego Witosa 70, ul. Wincentego Witosa 72, ul. Wincentego Witosa 87, ul. Ignacego 

Mościckiego 14, ul. Władysława Andersa 52. 

Pilotaż dotyczy 310 gospodarstw i był dla miasta bezkosztowy.  

 

  Obecnie 96,22 % mieszkańców Ciechanowa deklaruje selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych. Prawidłowa segregacja śmieci niesie ze sobą same korzyści, od ekonomicznych 

po ekologiczne i zdrowotne. Większa ilość pozyskanych surowców wtórnych prowadzi do 

zmniejszenia ilość strumienia odpadów zmieszanych. Poza odbiorem odpadów  

z miejsca ich wytworzenia mieszkańcy Ciechanowa mogą bezpłatnie przekazywać 

segregowane  odpady komunalne do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK), zlokalizowanego przy ulicy Gostkowskiej 83 w Ciechanowie. Punkt prowadzony 

jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie. 

  Na terenie miasta prowadzona jest także, w wyznaczonych punktach, zbiórka baterii, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przeterminowanych leków, zużytych 

strzykawek i igieł.   

  Odpady padłych zwierząt przekazywane są uprawnionym odbiorcom odpadów 

na podstawie zawartych umów. Odpady medyczne unieszkodliwiane są głównie termicznie. 

Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie we 

wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu 

i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje 

gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń.  

  Wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2019 rok powinien wynosić nie mniej niż 40 %, 

natomiast poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpadów komunalnych nie mniej niż 60 %. - rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2016 r.                            

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysków innymi 

metodami (Dz. U. z 2016, poz. 2167). Natomiast poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2019 r. nie 

powinien przekroczyć 40 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2412).  

  Informacje na temat osiągniętych poziomów za dany rok zawiera sprawozdanie 

prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

przekazane marszałkowi województwa i inspektorowi ochrony środowiska, sporządzone na 

podstawie sprawozdań przekazywanych m.in. przez podmiot odbierający odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości oraz podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK). 

  Z uwagi na zmiany w zakresie sposobu przekazywania sprawozdań za pośrednictwem 

Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) wprowadzone 

na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 
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niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150), wydłużony został termin przekazania 

sprawozdań za 2019 r.tj.: 

- sprawozdania  przekazywane  prezydentowi miasta do dnia 30 czerwca 2020 r., 

- roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

  marszałkowi województwa w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

  Wobec powyższego nie ma możliwości zaprezentowania  w  niniejszym raporcie 

informacji o poziomie ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji oraz poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami niektórych frakcji odpadów za 2019 rok.  

  W 2018 roku Gmina Miejska Ciechanów osiągnęła wszystkie wymagane poziomy 

recyklingu i ograniczenia.  

 

  Usuwanie wyrobów z azbestem na terenie miasta prowadzone jest od 2008 r. Od 2016 

r. realizowany jest „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta 

Ciechanowa na lata 2016-2032” (uchwała Nr 180/XV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

23 grudnia 2015 r.). Gmina Miejska pozyskuje dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu. Gmina 

Miejska składa wniosek o dofinansowanie w imieniu osób fizycznych i wspólnot 

mieszkaniowych. W 2019 roku usunięto i przekazano do unieszkodliwienia 88,92 Mg wyrobów 

zawierających azbest z ponad 60 nieruchomości.  

   

  Na terenie Ciechanowa zasoby przyrody stanowią wszystkie obszary zieleni  

w mieście (lasy, tereny wokół zbiorników wodnych, parki, skwery, zieleń na terenach 

zainwestowanych, zieleń przyuliczna, obiekty cmentarnictwa i inne). Wśród tych terenów 

znajduje się kilka form objętych ochroną przyrody: 

 zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Rzeki Łydyni”, 

 użytek ekologiczny „Bagry”, 

 5 pomników przyrody (4 pojedyncze drzewa i 1 głaz narzutowy). 

 Obowiązkiem Gminy Miejskiej Ciechanów jest utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 

stanowiących jej własność. Według bilansu powierzchnia terenów zielonych 

do utrzymania wynosi około 60 ha. 

  Rola zieleni w środowisku miejskim jest olbrzymia. Drzewa i krzewy pełnią wiele 

bardzo ważnych funkcji jak np.: produkcja tlenu, zmniejszanie ilości CO2, zmniejszanie 

zanieczyszczenia powietrza, poprawę warunków mikro-klimatycznych. Z tego względu, ale 

również uwzględniając estetykę terenów miejskich, potrzebę edukacji społeczeństwa, 

zwiększanie dostępności różnego rodzaju miejsc wypoczynku i rekreacji w 2019 r., wzorem lat 

poprzednich, kontynowano bieżące utrzymanie zieleni. Nasadzono tysiące roślin 

jednorocznych, cebulowych w donicach, gazonach, kwietnikach, na klombach, sadzono drzewa 

i krzewy, jednocześnie  przygotowując i tworząc nowe tereny urządzonej zieleni miejskiej: 

 zakończono sadzenie drzewek na działce nr ew. 10-785 o powierzchni 0,5910 ha 

przy ul. Augustiańskiej (nasadzenia drzewek przez ojców nowych ciechanowian), 

 na działce nr ew. 50-4/72 przylegającej do parku im. M. Konopnickiej, gdzie 

zakończono w 2018 r. nasadzenia drzew na klombach posadzono krzewy róż  

i hortensji, 

 w parku im. Marii Konopnickiej wykonano kontur mapy Polski o powierzchni blisko 

400 m2 obsadzony tawułą z wypełnieniem tysiącami białych i czerwonych begonii, 
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 na skwerze przy ul. Sienkiewicza na działkach nr ew. 30-1750/2 i 30-1750/4 

na powierzchni blisko 1 400 m2 wykonany został „zielony labirynt”, poprzez 

posadzenie około 1 500 sztuk żywotnika, 

  uprzątnięto z zanieczyszczeń działki ew. nr 10-787/3 (0,6604 ha), 10-787/5 (0,3003 ha) 

i 10-787/8 (1,3491 ha) przy ul. Augustiańskiej i przystąpiono do prac gruntowych 

mających na celu przygotowanie terenu do utworzenia kolejnego zielonego miejsca 

w mieście (park miejski, ogród), 

 na działkach ew. nr 10-4590/9, 4589/9, 4591/7, 4592/2, 4586/6, 4587/7 i 4593/2  

położonych przy zbiorniku wodnym „Jeziorko” na powierzchni  2,6 ha wykonano park 

miejski „Jeziorko”. Na urządzonym terenie posadzono tysiące drzew i krzewów,  

w tym wiele owocujących, jak również dużo bylin oraz założono trawniki i posiano łąkę 

kwietną. 

  Realizacja wykazanych powyżej zadań jest kontynuacją prowadzonych działań 

w przedstawionych obszarach interwencyjnych środowiska i stanowi o wykonaniu wniosków 

z ostatniego raportu z realizacji programu ochrony środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

5.10. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Ciechanów 

 

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Ciechanów na lata 

2019-2023 (Uchwała nr 43/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27.12.2018 r.) określone 

zostały kierunki działań zmierzających do łagodzenia skutków dominujących problemów 

społecznych. 

 

W dokumencie opisano siedem celów strategicznych, do których należą: 

 

CEL STRATEGICZNY I – Zintegrowany system pomocy rodzinie 

 

Realizacja zadań związanych z tworzeniem systemu pomocy dziecku i rodzinie, 

pozwalającego na utrzymanie dziecka w rodzinie naturalnej lub zapewnienie opieki  

i wychowania poza rodziną naturalną.: 

1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju.   

Podejmowane działania zmierzały do: 

- zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego poprzez wsparcie finansowe rodzin mających na 

utrzymaniu dzieci, wypłaty świadczeń na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem 

dziecka (zasiłki rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, świadczenie 

„Dobry Start”, świadczenia z pomocy społecznej), realizacja wsparcia w ramach Karty Dużej 

Rodziny, realizację Programu Operacyjnego – Pomoc Żywnościowa FEAD 2014-2020 przez 

organizacje pozarządowe, Bank Żywności oraz MOPS. 

- współpracy pracowników socjalnych z instytucjami działającymi na rzecz rodziny 

(placówkami oświaty, Biurem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, 

kuratorami zawodowymi, Komendą Powiatową Policji, organizacjami pozarządowymi)  

w zakresie diagnozy zagrożeń wychowawczych oraz potrzeb udzielania wsparcia dzieciom  

i młodzieży szkolnej, 

- realizacji 3-letniego Programu wspierania rodziny dla Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 

2017-2019 zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz 

opracowanie kolejnego Programu na lata 2020-2022. 

2. Rozwój środowiskowego systemu wsparcia dla dziecka i rodziny realizowany był 

poprzez: 

- rozwój infrastruktury skierowanej na potrzeby organizacji czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży, 

- prowadzenie placówki  wsparcia dziennego oraz tworzenie sieci placówek, które dają 

możliwość objęcia wsparciem większej liczby dzieci, 

-  budowanie systemu emocjonalnego wsparcia dla dzieci i młodzieży, 

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez  zajęcia wyrównawcze, 

pozalekcyjne. 

3. Wspieranie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu poprzez: 

- wprowadzenie asystenta do rodzin niewydolnych wychowawczo, 

- organizację zastępczych form opieki nad dzieckiem i współfinansowania pobytu dzieci  

w pieczy zastępczej. 

 

 

 

 



 

111 

CEL STRATEGICZNY II – Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych  i wieku sędziwym   
 

Działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością i starszych 

realizowane były poprzez: 

1. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych i osób starszych np.: 

- aktywizację i integrację lokalną w  celu wykorzystania  potencjału osób starszych  

i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, 

- rozwijanie i promowanie oferty spędzania czasu w placówkach dziennego pobytu.   

2. Poprawę funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych wymagających wsparcia 

które polegały na: 

- organizowaniu i współfinansowaniu usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania osoby 

niesamodzielnej przez MOPS oraz PCK Oddział w Ciechanowie, 

- modernizacji oraz rozwoju infrastruktury dla seniorów, 

- organizację wsparcia materialnego (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki 

stałe i celowe), 

-  organizację pomocy wolontarystycznej. 

3. Rozwijanie systemu opieki dla osób wymagających całodobowej pomocy poprzez 

kierowanie do placówek całodobowego pobytu. 

 

CEL STRATEGICZNY III – Podnoszenie aktywności zawodowej 

 

Podejmowane działania ukierunkowano na rozwój aktywnych form pomocy na rzecz 

osób bezrobotnych. W tym celu: 

- wykorzystywano dostępne metody pracy socjalnej np. kontrakt socjalny jako metoda 

pracy skierowana do osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

- promowano zatrudnienie subsydiowane, 

-współpracowano z instytucjami i organizacjami realizującymi projekty 

 współfinansowane  z EFS, aktywizujące osoby nieaktywne zawodowo, 

- promowano rozwój ekonomii społecznej i upowszechnianie wiedzy o źródłach 

 finansowania  jej podmiotów. 

 

CEL STRATEGICZNY IV – Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania 

uzależnieniom i przemocy w rodzinie 
 

Podejmowano działania w celu rozwiązania sytuacji kryzysowych i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i jej skutkom, w tym w szczególności podejmowano działania  

w zakresie: 

1. Przeciwdziałania uzależnieniom, poprzez: 

- prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnych, min. na rzecz zapobiegania używania 

alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, 

- organizowano i dofinansowano wsparcie działalności Placówki Wsparcia Dziennego  dla 

dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych, 

- wzmacniano istniejący system pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom 

(pomoc terapeutyczna, psychologiczna, prawna, socjalna, medyczna), 

- prowadzono działania mające na celu rozwój grup wsparcia dla osób współuzależnionych. 

2. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez stworzenie jednolitego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 
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- opracowanie i wdrażanie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy, 

- podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających ze stosowania 

przemocy, 

- działania interdyscyplinarne podejmowane przez instytucje wspierające na rzecz ograniczenia 

przemocy domowej przez powołany Zespół Interdyscyplinarny, 

-  rozpowszechnianie ulotek, plakatów i broszur dot. zjawiska  przemocy domowej na terenie 

miasta, 

-  rozwój poradnictwa specjalistycznego dla ofiar przemocy, 

-  współpracowano z instytucjami w zakresie tworzenia i kierowanie sprawców przemocy do  

programów korekcyjno  - edukacyjnych, 

- współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w celu zapewnienia pobytu dla ofiar 

przemocy. 

 

CEL STRATEGICZNY V – Aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

 

Podejmowano działania mające na celu zmniejszanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia 

społecznego poprzez: 

- zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego w formie kierowanych różnorodnych form   pomocy 

finansowej i rzeczowej, 

- zapobieganie problemom niedożywienia poprzez realizację programów rządowych, 

- wdrażanie programów Aktywności Lokalnej. 

 

CEL STRATEGICZNY VI – Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania 

bezdomności 

 

 Wspieranie osób bezdomnych opierało się na: 

1. Udzielaniu schronienia, i finansowaniu pobytu osób bezdomnych z terenu  Gminy 

Miejskiej Ciechanów oraz udzielaniu pomocy materialnej, 

2. Aktywizowanie osób bezdomnych mających na celu wyjście z bezdomności,  

z wykorzystaniem metod pracy socjalnej, w szczególności kontraktów socjalnych oraz 

utrzymanie stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi zapewniającymi 

schronienie w zakresie tworzenia i realizacji indywidualnych programów wychodzenia  

z bezdomności, 

3. Prowadzenie pracy socjalnej z osobami zagrożonymi bezdomnością, 

4. Podejmowanie działań interdyscyplinanrnych w ramach współpracy  

z wolontariuszami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi  

w obszarze przeciwdziałania bezdomności. 

 

W 2019 r. ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie 

korzystało łącznie 47 osób bezdomnych, w tym 36 osób  bezdomnych, których ostatnim 

miejscem zamieszkania jest miasto Ciechanów. 
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Formy pomocy kierowane do osób bezdomnych w 2019 roku 

lp. Rodzaj pomocy Liczba osób 

bezdomnych 

1 Zabezpieczenie miejsc w noclegowni, 

 
17 

w tym osoby spoza Ciechanowa 

 
8 

2 Schroniska dla Osób Bezdomnych: 

Stowarzyszenie MONAR w  Turowie 

Stowarzyszenie MONAR w  Dreglinie 

 

 

19 

3 Pomoc udzielana osobom przebywającym w miejscach 

niemieszkalnych 
8 

4 Osoby, które podjęły działania zmierzające do wyjścia z 

bezdomności w oparciu o kontrakt socjalny, Indywidualny 

Plan Wychodzenia z Bezdomności 

 

19 

5 Inne formy pomocy 

 
3 

6 Osoby bezdomne, które w okresie sprawozdawczym utraciły 

status osoby bezdomnej 
6 

7 Osoby bezdomne, które zmarły 

 
2 

8 Osoby bezdomne, które nie były mieszkańcami miasta 

 
11 

9 Razem, 

 
47 

w tym osoby, które były mieszkańcami miasta Ciechanów 

 
36 

  

 W stosunku do osób bezdomnych pracownicy socjalni prowadzili działania mające na 

celu zmniejszenie ilości osób przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta 

Ciechanowa. W tym zakresie prowadzono rozmowy z osobami bezdomnymi, podejmowano 

interwencje lub wspólnie z strażnikami miejskimi monitorowano miejsca, w których mogą 

przebywać osoby bezdomne. Podczas prowadzonych monitoringów odnotowano od 1 do 3 

osób bezdomnych. Liczba osób była zmienna w zależności od pory roku.  

            W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r., łącznie z pomocy w formie schronienia 

skorzystało 32 osoby. Należy podkreślić, że z tych osób tylko dwie osoby pokrywały w 100% 

odpłatność za swój pobyt w schronisku. Pozostałe osoby nie posiadały dochodu lub ich dochody 

zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawniały do bezpłatnego korzystania z tej formy 

pomocy. 

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione przez Gminę Miejską Ciechanów 

związane z zabezpieczeniem potrzeb osób bezdomnych. 
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Wydatki związane z organizacją pomocy osobom bezdomnym w 2019 r. 

lp. Rodzaj pomocy Poniesione koszty finansowe 

1.  Koszty zabezpieczenia miejsc w noclegowni 19.200,00 zł 

2.  Koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych 91.650,00 zł. 

3.  Zasiłki stałe 45.575,04 zł 

4.  Składki zdrowotne przy zasiłku stałym 4.101,75 zł. 

5.  Posiłki w jadłodajni 2.765,49 zł. 

6.  Zasiłki okresowe 18.844,00 zł. 

7.  Zasiłki celowe 3.136,46 zł. 

8.  Razem 185.272,74 zł. 

 

 

CEL STRATEGICZNY VII – Społeczeństwo obywatelskie jako czynnik integracji 

lokalnej 

 

Celem strategicznym jest kompleksowe uruchomienie zasobów środowiska lokalnego, 

inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich poprzez:, 

- promocję i tworzenie warunków do współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

środowiskami lokalnymi i samorządowymi na rzecz rozwoju społecznego, 

-  rozwój wolontariatu na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. 

 

 

CEL STRATEGICZNY VIII – Rozwój służb społecznych oraz skuteczny system pomocy 

oparty na współpracy instytucjonalnej 

 

 Działania w tym zakresie polegały na doskonaleniu metod i technik pracy socjalnej 

poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych na szkoleniach. Profesjonalizacja służb 

społecznych ukierunkowana jest na: 

- wzmocnieniu wizerunku pracownika socjalnego poprzez dokształcanie pracowników 

instytucji pomocy społecznej oraz  wzmocnienie pracy socjalnej w terenie, 

- projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych  oraz narzędzi służących 

podniesieniu jakości świadczonych  usług społecznych, 

- wymiana doświadczeń zawodowych między instytucjami w ramach wspólnych zakresów  

działań.   

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

5.11. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 

2017-2019 

 

Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, Uchwałą nr 400/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 

stycznia 2017 r.  przyjęto Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 

2017-2019. Koordynowanie i monitorowanie Programu powierzono Miejskiemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Ciechanowie. 

 

Program obejmuje działania w następujących obszarach: 

 

Bezpieczeństwo socjalne, które realizowane jest poprzez: 

 

 wsparcie finansowe z funduszu pomocy społecznej, 
 

 

Typ rodzin wychowujących małoletnie dzieci ze względu na liczbę osób w rodzinie 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Rodziny z dziećmi ogółem 435 1542 

o liczbie dzieci 

1 

 

192 

 

493 

2 138 499 

3 64 302 

4 31 175 

5 5 35 

6 8 62 

 

 wsparcie z systemu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz  

w ramach rządowego programu „Dobry Start”, 

 przyznawanie i wypłatę stypendiów socjalnych, dodatków mieszkaniowych, ulgi dla 

rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny). 

 

Rozpoznanie problemów rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo – wychowawczych: 

 

 diagnozowanie rodzin odbywa się podczas wywiadu środowiskowego, ustalenie planu 

pomocy, monitorowanie rodzin przez pracowników socjalnych oraz przedstawicieli 

innych zawodów wspierających rodzinę. W tym zakresie działania w 2019 roku,  

podejmowane były w stosunku do 167 rodzin, przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze. W 2019 roku pracownicy socjalni w 91 rodzinach podejmowali 

interwencje, które dotyczyły sytuacji związanych z zaniedbaniami opiekuńczo-

wychowawczymi lub przeżywanym kryzysem rodzin z dziećmi. W związku  

z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia małoletniego dziecka, pracownicy 

Ośrodka we współpracy z przedstawicielami Policji i służby zdrowia podjęli decyzję  

o zastosowaniu art. „12 a” ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
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Wyszczególnienie 
Ilość 

rodzin 

Ilość osób  

w rodzinie 

Liczba rodzin z dziećmi przeżywających trudności 

opiekuńczo – wychowawcze w tym: 
167 563 

a) rodziny niepełne 91 294 

b) rodziny wielodzietne 77 236 

Liczba rodzin w stosunku do których Ośrodek wystąpił 

z wnioskiem o wgląd w sytuację dziecka 
19 75 

 

Wzmacnianie zachowań umożliwiających prawidłowy przebieg procesu wychowania  

 i pomocy dla rodzin niewydolnych wychowawczo: 

  

 realizacja programów edukacyjnych i profilaktycznych wspierających wychowanie 

dzieci i młodzieży, 

 wspieranie różnych form aktywności zmierzających do właściwych postaw 

prospołecznych, rozwój lokalnej infrastruktury w zakresie poradnictwa we współpracy 

z Biurem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień i innych instytucji  

i podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie, 

 pedagogizacja rodziców ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rozwojowych ich 

dzieci oraz umiejętności wychowawczych rodziców we współpracy z Poradnią 

Psychologiczną Pedagogiczną, 

 motywowanie rodzin do korzystania z usług asystenta rodziny. Działaniami 

wspierającymi, motywującymi i pomocowymi w 2019 roku asystenci objęli 49 rodzin, 

w których wychowywało się 144 dzieci, 

 współpraca z Sądem Rejonowym w Ciechanowie, w szczególności z II Zespołem 

Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych  

i nieletnich – dotyczyło to 51 rodzin. W przypadku 19 wystąpiono do Sądu 

Rodzinnego o wgląd w sytuację 42 dzieci. 

 

Wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin, których dzieci trafiły do 

pieczy zastępczej realizowano poprzez: 

 

 współpracę pracowników socjalnych i asystentów rodziny z Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, będącym organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej 

dla dzieci pochodzących z Gminy Miejskiej Ciechanów. Współpraca polegała na: 

- udziale w posiedzeniach zespołów (58 posiedzeń) ds. okresowej oceny sytuacji 

dziecka, w trakcie których dokonano oceny całokształtu sytuacji osobistej dzieci 

umieszczonych w pieczy oraz możliwości powrotu do rodziców biologicznych, 

- prowadzeniu pracy socjalnej z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych  

w pieczy i przygotowywaniu opinii dla celów PCPR, 

 wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za własną sytuację życiową osób i rodzin 

wymagających wsparcia, 

 dostarczenie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, 

 umożliwienie rodzinom korzystania z pomocy asystenta rodziny, 

 uświadomienie konieczności podjęcia terapii lub specjalistycznego leczenia, 
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 współpracę z Sądem Rejonowym w Ciechanowie, w szczególności z II Zespołem 

Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych  

i nieletnich. 
W 2019 roku w pieczy zastępczej (według nowych zasad umieszczania dzieci 

obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku) przebywało 50 dzieci z 36 rodzin. Dzieci przebywały 

w 36 rodzinach zastępczych i w 2-ch placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym również 

w Regionalnej Placówce Opiekuńczo -Terapeutycznej w Ignatkach. 

 

Dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej w 2019 roku według obowiązujących 

zasad 

Rodzina zastępcza/placówka Liczba 

rodzin/placówek 

Liczba 

dzieci 

Liczba rodzin 

biologicznych 

Rodzina zastępcza zawodowa 4 11 4 

Rodzina zastępcza niezawodowa 6 6 6 

Rodzina zastępcza spokrewniona 18 20 18 

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca 

funkcję pogotowia rodzinnego 

1 5 1 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 7 8 7 

Razem 36  rodzin 

 2 placówki 

50 36 

 

 Budowanie systemu środowiskowego wsparcia w Placówce Wsparcia Dziennego, 

dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację 

zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i ich zachowania prospołeczne. 

Pomocą objęto 48 dzieci i młodzieży z terenu miasta Ciechanów, w wieku 6-18 lat.  

W prowadzonej rekrutacji w pierwszej kolejności przyjmowane  były dzieci i młodzież 

pochodzące z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych, zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, z rodzin o niskim statusie 

ekonomiczno-społecznym. 

    

Analiza zrealizowanych zajęć w „Placówce” w latach 2018-2019 

 
Rodzaj zajęć 

Liczba zrealizowanych godzin 

2018 2019 

Socjoterapia, terapia uzależnień, terapia 

przemocy 
0 696 

Zajęcia dodatkowe uzupełniające wiedzę 

dydaktyczną z zakresu szkolnego 
250 366 
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Zajęcia rozwijające zainteresowania, np. 

informatyka, techniki uczenia się, doradztwo 

zawodowe 

146 94 

Koła zainteresowań, np. florystyczno-

plastyczne, fotograficzne, sportowe 
168 60,5 

Liczba wycieczek wyjazdowych 1 

wycieczka 

2 

wycieczki 

 

Kształtowanie właściwych postaw społecznych na rzecz rozwoju osobistego  

i społeczności lokalnej poprzez: 

 tworzenie i rozwijanie warunków służących aktywnemu uczestnictwu mieszkańców  

w kulturze i sporcie, 

 inspirowanie i organizowanie imprez otwartych adresowanych do szerokiego grona 

odbiorców (imprez integrujących rodzinę), 

 zwiększenie dostępności i stworzenie warunków organizacyjnych i finansowych do 

optymalnego wykorzystania obiektów kulturowych i sportowych w czasie wolnym od 

nauki i pracy. 

 

Wspieranie potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez: 

 poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych, 

 wczesną diagnozę uczniów z problemami w nauce i wyrównywanie ich szans poprzez 

rozwój zespołów korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych, 

 wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, 

 organizowanie pomocy wolontarystycznej. 

 

Doskonalenie lokalnego systemu wsparcia rodziny poprzez podnoszenie  

kompetencji  kadr  działających  na  rzecz  dziecka  i rodziny poprzez udział w szkoleniach, 

kursach oraz warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników zajmujących się 

pomocą dziecku i rodzinie. 

 W celu zwiększenia kompetencji i umiejętności zawodowych asystentów rodziny  

i pracowników socjalnych, współpracowano z instytucjami szkoleniowymi, a w szczególności 

z Biurem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ciechanowie,  

w  organizacji szkoleń. W 2019 roku pracownicy brali udział w wymienionych poniżej 

szkoleniach: 

 Psychologia kłamstwa w praktyce operacyjnej/ procesowej, czyli jak odkryć prawdziwe 

intencje osób uwikłanych w przemoc, 

 Profilaktyka lokalna uzależnień oraz przemocy domowej, 

 Praktyczne aspekty działania zespołów interdyscyplinarnych, 

 Superwizja grupowa – dwie grupy, 

 Praca z osobami chorymi psychicznie, praca socjalna z osobą chorą na schizofrenię, 

 Mediacje rodzinne jako sposób rozwiązywania konfliktów, 

 Lokalna Konferencja „Dziecko w świecie uzależnień”, 

 Ogólnopolska Konferencja „Od juniora do seniora”, 

 Konferencja „Dobre praktyki dla Mazowsza w zakresie profilaktyki uzależnień”, 

 Ochrona praw i potrzeb dziecka w sytuacjach konfliktów około rozwodowych. Jak 

pomóc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysu związanego z rozstaniem rodziców, 
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 Rola asystenta rodziny i jego zadania w świetle nowelizacji ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

`Wydatkowanie środków finansowych przez MOPS w 2019 roku na realizację 

zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

   

 `Wydatki Gminy Miejskiej Ciechanów w 2019 roku na realizację zadań wynikających  

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynosiły  2.295.854,77 złotych.    

`Na wydatkowaną kwotę składały się: 

1. Środki finansowe z budżetu gminy – 810.188,77 zł. 

2. Środki finansowe z budżetu wojewody – 1.485.666,00 zł. 

Wydatki na realizację rządowego programu „Dobry Start” w 2019 roku wyniosły 1.435.590,00 

zł., w tym wydatki na świadczenia 1.389.300,00 zł. i wydatki na koszty obsługi 46.290,00 zł. 
 

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej w 2019 roku. 

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 

852 Pomoc Społeczna 

85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi –Placówka 

Wsparcia Dziennego 

150.000,00 132.104,42 88,07 

 

 

855 

Rodzina 

85504 Wspieranie rodziny – 

zatrudnienie asystenta rodziny 

150.078,29 144.894,90 96,55 

85504 Wspieranie rodziny – Placówka 

Wsparcia Dziennego 

290.137,00 271.620,74 93,62 

85504 Wspieranie rodziny – Rządowy 

Program „Dobry Start” 

1.435.910,00 1.435.590,0

0 

99,98 

85508 Rodziny zastępcze 189.310,20 189.310,20 100 

 85510 Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 

122.334,51 122.334,51 100 

  

Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2017-2019 

zakłada tworzenie warunków sprzyjających poprawie życia rodzin i dzieci. Zintegrowany 

system oddziaływania poszczególnych instytucji i organizacji pozarządowych zwiększa 

bezpieczeństwo socjalne rodzin, wpływa na zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego 

oraz poprawia funkcjonowanie rodzin dotkniętych problemami opiekuńczo-wychowawczymi. 

Wczesne reagowanie jest elementem, który zapobiega pojawianiu się sytuacji kryzysowych 

w rodzinach i przeciwdziała umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. 

. 
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5.12. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

 

Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 r. zapewniło 

mieszkańcom miasta Ciechanowa: 

 pomoc psychologiczno - terapeutyczną w dni wolne od pracy, 

 bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną w godzinach popołudniowych, 

 profilaktyczną działalność w szkołach wśród dzieci i młodzieży, 

 specjalistyczne szkolenia dla grup zawodowych działających w sferze rozwiązywania 

problemów społecznych, 

 dzieciom korzystanie z oferty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dożywianie, 

 wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży, 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała swoje ustawowe 

zadania, 

 prowadzona była współpraca z Sądem, Prokuraturą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji oraz ruchem samopomocowym. 

 

OFERTA PSYCHOLOGICZNO -TERAPEUTYCZNA  W  SOBOTY   

 

 W okresie od 01.01.2019 r. do 30.11.2019 r. w Centrum Psychoterapii  

i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie przy ul. Zamkowej 24 pełnili dyżury dla mieszkańców 

miasta Ciechanowa terapeuci uzależnień i psycholodzy. Dyżury odbywały się w każdą sobotę 

od 900 do 1400. 

Łącznie w 2019 r. zrealizowano 82 konsultacje: 

 59 konsultacji – dotyczyły osób uzależnionych od alkoholu. Były to spotkania  

o charakterze terapeutycznym i informacyjno – motywacyjnym dla osób uzależnionych jak 

i dla ich rodzin.  

 17 konsultacji – było formą interwencji kryzysowej, po którą zwróciły się osoby 

doświadczające przemocy, żyjące w związkach z osobami uzależnionymi od alkoholu.  

 6 konsultacji – dotyczyło młodzieży szkolnej zagrożonej problemem uzależnień, 

eksperymentującej z narkotykami (marihuana) i alkoholem.  

 

UDZIELANIE RODZINOM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ  I PRAWNEJ 

 

Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień czynne było codziennie od 

800 do 1900. W godzinach od 800-1600 pomoc świadczona była przez pracowników Biura,  

a od godz. 1600 do 1900 prowadzone były specjalistyczne dyżury interwencyjno-wspierające. 

Codziennie czynny był również telefon zaufania, z którego korzystały osoby doświadczające 

przemocy, uzależnieni, oraz rodzice borykający się problemami wychowawczymi swoich 

dzieci. 

W 2019  roku  z pomocy poszczególnych specjalistów skorzystało: 

655 osób z pomocy psychologa dla dorosłych, 

350 osób z pomocy terapeuty uzależnień, 

200 osób z pomocy prawnej,  

420 dzieci i młodzieży oraz 210 rodziców z pomocy psychologicznej, 
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608 osób z oferty Punktu Informacyjno–Konsultacyjnego dla rodzin z problemem  uzależnień 

przy parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie.  

 

PROFILAKTYKA 

 

  Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień inicjowało i organizowało 

wiele działań profilaktycznych takich jak: 

 

I „Archipelag Skarbów” – to program profilaktyczny adresowany do uczniów klas VII i VIII 

szkoły podstawowej, rodziców oraz nauczycieli. Inicjatywa posiada rekomendacje Państwowej 

Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główną podstawę teoretyczną programu 

stanowi całościowy model profilaktyki zintegrowanej. Zgodnie z założeniami w/w modelu 

program został tak opracowany, aby skutecznie zmieniał zachowania i postawy z szeregu 

obszarów jednocześnie: profilaktyki uzależnień, przemocy, ciąż nastolatek, HIV/AIDS, 

wychowania ku miłości i odpowiedzialności za swoją seksualność oraz obszaru celów 

ogólnoprofilaktycznych (trening zachowań asertywnych, wzmacnianie czynników chroniących 

– więź z rodzicami, nauczycielami, identyfikacja z własnym systemem wartości).  

 

Przeciwdziałaj przemocy - nie bądź ofiarą” – to zintegrowany program przeciwdziałania 

przemocy, w tym cyberprzemocy adresowany do uczniów klas VI – VIII szkoły podstawowej, 

rodziców oraz nauczycieli. Celem tej części było uświadomienie beneficjentom, czasem 

subtelnych różnic, pomiędzy normą a wkraczaniem w obszar zachowań nacechowanych 

przemocą: fizyczną, psychiczną, cyberprzemocą oraz konfliktami. Na płaszczyźnie drugiego 

obszaru uczniowie poznawali sposoby radzenia sobie z przemocą. W tej części szkolenia 

przewidziano trening umiejętności przydatnych zarówno  

w zapobieganiu konfliktom jak i rozwiązywaniu ich. Poruszane były takie zagadnienia jak: 

mediacja, komunikacja interpersonalna oraz kompetencje emocjonalne. Integralną częścią 

programu były zajęcia z rodzicami i nauczycielami poświęcone problematyce  przemocy  

i cyberprzemocy.  

W pierwszym półroczu 2019 r. program został zrealizowany we wszystkich szkołach 

podstawowych działających na terenie Ciechanowa i uczestniczyło w nim: 697 uczniów klas  

VI – VIII, 18 rodziców oraz 70 nauczycieli. 

  

Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka 
 W dniu 1 czerwca 2019 r., na Pl. Jana Pawła II w Ciechanowie odbyła się impreza 

plenerowa z okazji Dnia Dziecka. W bogatym programie inicjatywy nie zabrakło elementów o 

charakterze profilaktycznym. W godzinach od 1000 do 1600 dla zainteresowanych osób dostępny 

był Bus Profilaktyczny oferujący szeroki wachlarz usług z zakresu profilaktyki uzależnień.  

 Wszystkie zabawy odbywały się w duchu profilaktyki pozytywnej. Profilaktyka 

pozytywna skupia się na pozytywnym rozwoju. Są to działania ukierunkowane na rozwijanie 

mocnych stron i zasobów, dzięki którym młody człowiek staje się bardziej odporny na działanie 

czynników ryzyka, czyli bardziej przygotowany do życia w świecie różnych zagrożeń. Z oferty 

profilaktycznej „Busa” skorzystało ok. 300 osób. Były to dzieci i młodzież, a także osoby 

dorosłe. 

 

Miejski Tydzień Profilaktyki 
 W dniach 21 – 25 października 2019 r. odbył się Miejski Tydzień Profilaktyki. Ideą 

zadań realizowanych w ramach inicjatywy była edukacja dzieci i młodzieży w obszarze 
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zagrożeń wynikających z kontaktu z substancjami uzależniającymi (alkohol, narkotyki, 

dopalacze, leki) oraz podejmowania przez młodych ludzi zachowań agresywnych zwłaszcza w 

środowisku rówieśniczym. 

 

Dla uczniów klas I – III zaplanowano program wychowawczo – profilaktycznym pn. 

„Spójrz Inaczej”. Program posiada rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.  

 Program uczy  dzieci rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania 

własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny  sposób, lepszego radzenia sobie  

z różnymi problemami, umiejętności  dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie 

oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby zapobiec w przyszłości podejmowania prób zażycia 

środki uzależniające 

 Program został zrealizowany we wszystkich Szkołach Podstawowych działających na 

terenie Ciechanowa i uczestniczyło w nim 181 uczniów.  

 

Dla uczniów klas IV – V zaplanowano autorski program profilaktyczny pn. „Przemoc 

w wirtualu – alkohol i agresja w realu”. Podczas zajęć warsztatowych z uczniami realizator 

– Andrzej Piasecki wykorzystywał sprzęt i techniki, dzięki którym młodzi ludzie, na drodze 

osobistego doświadczenia, mogli przekonać się o zgubnych skutkach kontaktu z substancjami 

psychoaktywnymi. Podczas zajęć przy użyciu sprzętu pokazowego (alkogogle, narkogogle, 

deskorolka, rower, kombinezon) uczestnicy mogli doświadczyć, jak zachowywałby się ich 

organizm, gdyby był pod wpływem środków odurzających.  

 Program został zrealizowany we wszystkich Szkołach Podstawowych działających na 

terenie Ciechanowa i uczestniczyło w nim 900 uczniów.  

  

Uczniowie klas VI zostali zaproszeni do udziału w programie „Debata”. Celem 

programu było wzmocnienie postaw pro-abstynenckich u nastolatków, wzrost wiedzy o 

możliwościach rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych i zmiana błędnych 

przekonań normatywnych, klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia, 

wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych 

-  osłabienie siły presji rówieśniczej i ze strony środowiska dorosłych..  

 Program został zrealizowany we wszystkich Szkołach Podstawowych działających na 

terenie Ciechanowa i uczestniczyło w nim 250 uczniów.  

 

 „Nie zmarnuj swojego życia” –  to program profilaktyczny w formie koncertu w wykonaniu 

zespołu RYMcerze (Łukasz Bęś i Jonatan Blank). Podczas spotkania z młodzieżą raperzy 

dzielili się swoim doświadczeniem życiowym, prezentowali swoje hip-hopowe kawałki, 

przekazywali treści profilaktyczne i pozytywne komunikaty: „Nie Zmarnuj Swojego Życia!”, 

„Nie zmarnuj czasu, talentów, relacji”, „Żyj wartościami”, „Bądź sobą”, „Rozwijaj się”, „Myśl 

o przyszłości”, „Bądź kreatywny”.  Głównym celem programu było uświadomienie zagrożeń 

związanych z używkami, zmiana postawy u młodzieży, zachęcenie do rozwijania swoich 

zainteresowań oraz przedstawienie wartości chrześcijańskich.  

Program został zrealizowany w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie, na wniosek szkoły  

i uczestniczyło w nim ok. 200 uczniów.  

 

„Co wybierasz śmierć czy życie?” Aleksandra Dudziak od 2000 r. jest stale związana  

z Polską sceną rockową, jazzową i alternatywną. Autorce programu zależało na zwróceniu 

uwagi uczestników na moc i znaczenie słów oraz ujawnieniu schematów zaniżania standardów 
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moralnych. Artystka omówiła podczas spotkania m.in. zjawisko zastępczej tożsamości, którego 

występowanie skutkuje: wulgarnym sposobem kształtowania swojego wizerunku, 

obscenicznymi zachowaniami. W/w potęguje  nieograniczony dostępem do internetu i wpływ 

social mediów. Program został zrealizowany w Szkole Podstawowej nr 5 oraz Szkole 

Podstawowej nr 6 w Ciechanowie i uczestniczyło w nim ok. 200 uczniów. 

 

Ogółem w 2019 r. w programach profilaktycznych uczestniczyło: 

 2 983 uczniów, 

 108 rodziców, 

 167 nauczycieli. 

 

WYPOCZYNEK 

 

 Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2019 roku 

dofinansowało programy profilaktyczne w czasie wypoczynku na: 

- koloniach w miejscowości Rowy dla 45 osobowej grupy dzieci i młodzieży z COEK; 

- obozie sportowym w Mrągowie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Akademii Piłki 

Nożnej OLIMP. Wzięło w nim udział 60 uczestników; 

-  letnim obozie piłkarskim  Akademii Piłkarskiej  Ciechanów. Obóz odbył się w Puławach. 

Uczestnikami obozu była 32 osobowa grupa dzieci w wieku od 7-10 lat; 

- obozie sportowym pn. „Letnia Szkoła Karate Dąbki 2019” dla 40 osobowej grupy dzieci  

i młodzieży; 

 - obozie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Łazy zorganizowany przez Ludowy Klub 

Sportowy MATSOGI Ciechanów. W obozie wzięło udział 45 osób;  

 Rekolekcjach Ruchu Światło – Życie Diecezji Płockiej dla 45 osobowej grupy młodzieży 

w Gliczarowie Górnym (k. Zakopanego);     

 Obozie sportowym dla dzieci i młodzieży z Ciechanowskiego Ludowego Klubu 

Sportowego „Mazovia” w Kaszewcu  dla 18 uczestników.  

Łącznie w czasie wypoczynku w programach profilaktycznych wzięło udział 285 osób.  

 

ŚWIETLICE SZKOLNE 

 

W 6 świetlicach szkolnych, działających na terenie szkół podstawowych zatrudnieni 

zostali dodatkowi wychowawcy. Świetlice szkolne zapewniają dzieciom opiekę po 

zakończonych zajęciach lekcyjnych, umożliwiają odrabianie lekcji oraz zapewniają spokój ich 

rodzicom, którzy pracują zawodowo i nie muszą się zamartwiać, co też się dzieje z ich 

dzieckiem. 

W świetlicach szkolnych w okresie sprawozdawczym zatrudniano 21 pedagogów, 

którzy poza zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi, zajmowali się profilaktyką uzależnień i 

promocją zdrowego stylu życia, a także profilaktyką przemocy i agresji rówieśniczej.  

 

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

  

W 2019 roku Komisja odbyła 12 posiedzeń. Członkowie Komisji w czterech miejscach 

na terenie miasta Ciechanowa dokonywali pomiaru odległości pomiędzy punktem sprzedaży 

alkoholu a obiektami wskazanymi w uchwale Rady Miasta. Komisja wydała 24 postanowienia 

w sprawie usytuowania punktów sprzedaży alkoholu w oparciu o przepisy uchwał Rady Miasta.  
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Do Komisji wpłynęło 42 wnioski o skierowanie osób uzależnionych od alkoholu na 

leczenie pod nadzorem sądu. Z każdą ze zgłoszonych osób, która przyszła na zaproszenie 

Komisji przeprowadzono rozmowę motywującą do podjęcia leczenia dobrowolnego.  

W wyniku przeprowadzonych rozmów 10 osób podjęło leczenie dobrowolnie, natomiast do 

sądu skierowano 40 osób. Na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do biegłych 

sądowych psychologa i psychiatry Komisja skierowała 45 osób.   
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5.13. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii  

 

ZADANIA i EFEKTY 

 

I. Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych i NSP (nowe substancje psychoaktywne) 

 

1. Miejski Maraton Edukacyjny pod hasłem „Bezpieczny start w wakacje” organizowany we 

współpracy ze Strażą Miejską w Ciechanowie 

 W dniach 10 – 12 czerwca 2019 r. we wszystkich szkołach podstawowych działających 

na terenie Ciechanowa odbył się Miejski Maraton Edukacyjny pod hasłem „Bezpieczny start  

w wakacje”. Inicjatywa została zorganizowana i zrealizowana przez Biuro Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień we współpracy ze Strażą Miejską. Głównym celem 

inicjatywy była edukacja dzieci i młodzieży w okresie przedwakacyjnym, podnoszenie ich 

poziomu świadomości w obszarze zagrożeń, na jakie mogą być narażeni młodzi ludzie w 

okresie wakacji. W ramach zaplanowanych działań odbyły się zajęcia ze Strażą Miejską oraz 

koncert profilaktyczny. W ramach zajęć realizowanych przez Straż Miejską odbył się program 

profilaktyczno - prewencyjny „Patrol szkolny 2018 – 2019” – panel 7 pt. „Nieznajomy” oraz 

program profilaktyczno - prewencyjny „Patrol szkolny 2018 – 2019” – panel 8 pt. „Zagrożenia 

wakacyjne”. Starsi uczniowie uczestniczyli w koncercie profilaktycznym w wykonaniu 

Grzegorza Stępnia – czynnego muzyka zespołu Oddział Zamknięty. Przesłaniem koncertu było 

hasło „Narkotyki Niszczą”. Koncert był poruszającym wydarzeniem profilaktyczno – 

artystycznym. Uczniowie w skupieniu wsłuchiwali się w prezentowaną muzykę oraz słowa 

kierowane przez artystę. Także grono pedagogiczne szkół oceniło wysoko występ Grzegorza 

Stępnia. W Miejskim Maratonie Edukacyjnym „Bezpieczny start w wakacje uczestniczyło 

ok.1500 uczniów klas I – VIII. 

 

2. Piknik Prozdrowotny z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, Dnia bez 

Alkoholu i promowania krwiodawstwa 

 

W dniu 14 czerwca 2019 r. na Pl. Jana Pawła II w Ciechanowie odbył się Piknik 

prozdrowotny z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii, Dnia bez alkoholu  

i promowania krwiodawstwa. Organizatorem imprezy był Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 

w Ciechanowie, który zwrócił się z prośbą do Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień o współudział w zorganizowaniu imprezy celem promowania treści z zakresu 

profilaktyki uzależnień. W ramach Pikniku zamówiono usługę profilaktyczną w postaci Busa 

profilaktycznego oraz koncertu profilaktycznego pt. „Złodziej Życia” w wykonaniu Pana 

Jarosława Tioskowa. Artysta jest gitarzystą, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów. Jest 

współzałożycielem i liderem zespołu Kasa Chorych. Koncert był próbą zmotywowania do 

podejmowania dobrych decyzji, był wprowadzeniem w czystą i wolną od narkotyków, alkoholu 

i innych używek drogę. Tioskow nigdy nie był uzależniony, ale jego program to dzieło 

traktujące o narkomanii, alkoholizmie, przemocy, pościgu za pieniędzmi, stresie i samotności. 

Koncertu wysłuchało ok. 500 osób. Byli to głównie dorośli oraz młodzież. Z oferty 

profilaktycznej Busa skorzystało ok. 300 osób i były to głównie dzieci i młodzież.  
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3. Miejski Tydzień Profilaktyki 

  

W dniach 21 – 25 października 2019 r. odbył się Miejski Tydzień Profilaktyki. Ideą 

zadań realizowanych w ramach inicjatywy była edukacja dzieci i młodzieży w obszarze 

zagrożeń wynikających z kontaktu z substancjami uzależniającymi (alkohol, narkotyki, 

dopalacze, leki) oraz podejmowania przez młodych ludzi zachowań agresywnych zwłaszcza w 

środowisku rówieśniczym. W ramach Tygodnia Profilaktyki zrealizowano następujące 

programy: 

 „Spójrz Inaczej” - program dla klas I – III;  

 „Przemoc w wirtualu – alkohol i agresja w realu” - program dla klas IV – V;  

 „Debata” - program dla klas IV – V;  

 „Smak życia, czyli debata o narkotykach i dopalaczach” – program dla klas VII – VIII. 

W 2019 r. w inicjatywach profilaktycznych, realizowanych w ramach Zadania I, 

uczestniczyło w sumie 2.540 młodych mieszkańców Ciechanowa.  

 

II. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania           

narkomanii 

 

1. „Archipelag Skarbów” – szkolenie dla nauczycieli  

  

W dniach 25 – 28 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 oraz Szkole Podstawowej 

nr 7 odbyło się szkolenie dla nauczycieli w ramach programu profilaktyki zintegrowanej 

„Archipelag Skarbów”. W ramach szkolenia zaprezentowane zostały cele i treści programu 

„Archipelag Skarbów” oraz wyniki badań nad jego skutecznością. Prowadzący przedstawili 

wybrane aspekty wiedzy dotyczącej skutecznych strategii w profilaktyce młodzieżowej, a także 

wiedzę dotyczącą znaczenia „poziomów oddziaływania profilaktycznego  

i wychowawczego” dla skuteczności zmiany zachowań młodzieży. Omówiono sposoby 

zastosowania tej wiedzy w codziennej pracy wychowawczej i profilaktycznej pracowników 

szkoły. W czasie szkolenia podkreślano znaczenie odwoływania się do mocnych stron  

i pozytywnych cech zarówno pojedynczych uczniów, jak i całych zespołów klasowych. 

Nauczyciele uczestniczący w szkoleniu otrzymali pakiet materiałów. W szkoleniu 

uczestniczyło łącznie 81 nauczycieli.  

 

2. „Archipelag Skarbów – szkolenie dla rodziców  

  

W dniach 25 – 28 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 oraz Szkole Podstawowej 

nr 7 odbyło się szkolenie dla rodziców w ramach programu profilaktyki zintegrowanej 

„Archipelag Skarbów”. Spotkanie z rodzicami miało formę wykładu prowadzonego w oparciu 

o prezentację multimedialną oraz dialog z uczestnikami.. Omówiono aktualne wyniki badań 

Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej nad młodzieżą, ze szczególnym uwypukleniem danych  

o dużej roli rodziców w ochronie nastoletniej młodzieży przed podejmowaniem zachowań 

ryzykownych. Komentarze prowadzącego zawierały wiele wskazówek dotyczących budowania 

relacji z nastolatkiem oraz praktyczne podpowiedzi zwiększające skuteczność oddziaływania 

wychowawczego rodziców. Szczególny akcent położony został na umiejętności dobrej 

komunikacji, które są niezbędne w wychowaniu nastolatka, oraz rolę rodziców w tym procesie. 

W trakcie spotkania uwrażliwiono rodziców na znaczenie słuchania, chwalenia i stawiania 

granic w rozmowach z dorastającymi dziećmi o ich osobistych sprawach, w tym  

o zagadnieniach miłości i seksualności. W szkoleniu uczestniczyło ok. 20 rodziców. 
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3. „Narkotyki, dopalacze, leki i suplementy diety używane w celach rekreacyjnych przez 

dzieci i młodzież” 

  

W dniu 30 maja 2019 r., na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie odbyło się 

szkolenie dla kadry pedagogicznej oraz warsztat dla rodziców dotyczące substancji 

psychoaktywnych używanych przez dzieci i młodzież w celach rekreacyjnych. Realizatorem 

szkolenia i warsztatu była Fundacja „Zobacz…Jestem” z Warszawy. Celem szkolenia było 

zapoznanie uczestników z popularnymi, choć często nieoczywistymi środkami 

psychoaktywnymi stosowanymi przez dzieci i młodzież. Lekami dostępnymi w aptekach, ze 

środkami spożywczymi oraz innymi substancjami stosowanymi w tym celu zarówno tymi 

pozostającymi w legalnym obrocie oraz tymi z tzw. „czarnego rynku”. Uczestnicy zapoznali 

się z formami, w jakich są stosowane środki psychoaktywne, zagrożeniami z tym związanymi, 

mechanizmami uzależnienia oraz możliwościami zapobiegania i ewentualnego leczenia 

uzależnień. W trakcie szkolenia uczestnicy mieli możliwość zobaczenia opakowań 

omawianych leków i substancji. Omówiono również sposoby wykrywania w organizmie 

środków psychoaktywnych. Ponadto zaprezentowano wygląd i sposób przeprowadzania testów 

narkotykowych. W szkoleniu uczestniczyło 50 nauczycieli oraz 15 rodziców.  

 

W 2019 r. w szkoleniach realizowanych w ramach Zadania II uczestniczyło 166 osób. 

 

III. Profilaktyka (uniwersalna, selektywna, wskazująca)  

 

1. Cukierki 

 

„Cukierki”, to program profilaktyczny posiadający rekomendację Państwowej Agencji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii. Zajęcia realizowane w ramach programu były adresowane do uczniów nauczania 

zintegrowanego szkół podstawowych. Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki 

Grzelak pt. „Cukierki”. Głównym celem zajęć jest: przybliżenie dzieciom podstawowych 

informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych, rozwijanie 

umiejętności identyfikowania i nazywania uczuć własnych oraz innych osób, rozwijanie 

samodzielnego i twórczego myślenia, nauka współpracy, kształtowanie umiejętności troski  

o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi, nauka postaw asertywnych względem osób 

nieznajomych, rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu 

oraz znaczących osób dorosłych, które mogą udzielić wsparcia. W pierwszym półroczu 2019 r. 

program został zrealizowany we wszystkich szkołach podstawowych działających na terenie 

Ciechanowa i uczestniczyło w nim ok. 200 uczniów klas I – III. 

 

2. Archipelag Skarbów 

  

„Archipelag Skarbów”, to kolejny program profilaktyczny posiadający rekomendację 

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii. Program składał się z dwóch całodniowych mitingów dla 

młodzieży. W trakcie pierwszego mityngu przedstawiono obraz człowieka i relacji 

międzyludzkich z uwzględnieniem wymiaru fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego, 

duchowego i społecznego. Wyeksponowane zostało znaczenie wzajemnego szacunku, 

odpowiedzialności, uczciwości oraz wzajemnej troski i pomocy. Młodzież była uwrażliwiana 
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na to, aby patrzeć na dziewczęta / chłopców z szacunkiem i całościowo, a nie tylko na ich ciało. 

W czasie pierwszego mityngu podjęto również problem zachowań agresywnych  

i uprzedmiatawiających w relacjach rówieśniczych, ale ze szczególnym uwzględnieniem relacji 

między chłopcami i dziewczętami.  

W czasie drugiego mityngu omówione zostały możliwe konsekwencje wczesnych 

kontaktów seksualnych podejmowanych w bardzo młodym wieku, w oderwaniu od trwałego 

związku. Obszerny blok tematyczny został poświęcony refleksji dotyczącej tego, kto może być 

przewodnikiem w życiu. Zachęcano młodych ludzi do pozytywnego patrzenia na dorosłych  

z najbliższego otoczenia, a szczególnie rodziców i nauczycieli. W sposób bardzo wyraźny 

przedstawiona została wiedza na temat niekorzystnego wpływu środków psychoaktywnych na 

zawieranie znajomości i budowanie relacji. Do młodzieży skierowana została wyraźna zachęta 

do całkowitej abstynencji od narkotyków i dopalaczy oraz do całkowitego unikania alkoholu w 

okresie dojrzewania. Ukazana została siła presji rówieśniczej i waga asertywnego radzenia 

sobie z nią. Tematy związane z sięganiem przez młodzież po środki psychoaktywne (alkohol, 

narkotyki, dopalacze) zostały poruszone w odniesieniu do głębokich motywacji młodych ludzi, 

by być szczęśliwym w życiu osobistym. W programie „Archipelag Skarbów” uczestniczyło 

139 uczniów kl. VII i VIII ze Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Szkoły Podstawowej Nr 7  

w Ciechanowie. 

 

3. „Spójrz Inaczej” 

  

„Spójrz Inaczej” to program wychowawczo - profilaktyczny składający się ze 

scenariuszy zajęć do systematycznej pracy ze wszystkimi klasami szkoły podstawowej. 

Stanowi profilaktykę dotyczącą całego procesu powstawania negatywnych zachowań u dzieci 

i młodzieży. Program uczy  je rozumienia siebie i innych, rozpoznawania i zaspokajania 

własnych potrzeb i wyrażania emocji w konstruktywny  sposób lepszego radzenia sobie  

z różnymi problemami, umiejętności  dobrego współżycia z innymi i znajdowania w sobie 

oparcia w trudnych sytuacjach, tak, aby w przyszłości nie sięgały w tym celu po środki 

uzależniające. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Polskie 

Towarzystwo Psychologiczne. Od ponad 15 lat jest wprowadzany w wielu szkołach 

podstawowych, gimnazjach i świetlicach socjoterapeutycznych  w Polsce. Zajęcia  z uczniami 

prowadzone były metodami aktywnymi i obejmowały następujące bloki tematyczne: 

przeżywanie i wyrażanie uczuć i emocji, funkcjonowanie w grupie, budowanie poczucia 

własnej wartości, rozwiązywanie problemów i konfliktów, troskę o zdrowie i problemy 

uzależnień. W pierwszym półroczu 2019 r. program został zrealizowany w Szkole 

Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie i uczestniczyło w nim: 234 uczniów klas  I – VI.  

   

 W 2019 r. w programach z zakresu profilaktyki uniwersalnej uczestniczyło ogółem 

573 uczniów. 

 

4. Poradnictwo psychologiczne 

  

W ramach profilaktyki selektywnej i wskazującej kontynuowane było poradnictwo 

psychologiczne, adresowane do dzieci i młodzieży zagrożonych zjawiskiem narkomanii oraz 

ich rodzin. Oferta psychologiczna była dostępna codziennie, w godzinach 8.00 – 16.00.   

W 2019 r. do psychologa zgłaszały się osoby w związku z następującymi trudnościami:: 

problemy adaptacyjne (17,3 %) i związane z tym zjawiskiem wycofanie społeczne, trudności 
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w relacjach interpersonalnych, zamknięcie w sobie, obniżony nastrój, odmowa chodzenia do 

szkoły. Wiele młodych osób (14,1%) korzystało z pomocy psychologicznej w związku ze 

specyficznymi trudnościami szkolnymi i problemami współwystępującymi. Wśród problemów 

współwystępujących należy wymienić: niską motywację szkolną, spadek samooceny, 

wycofanie lub podejmowanie zachowań ryzykownych celem zaimponowania rówieśnikom. Do 

psychologa trafiali również młodzi ludzie wychowujący się w rodzinach z problemem 

alkoholowym (13 %). Kolejnym problemem była autoagresja (11,9 %). Kolejną pod względem 

liczebności grupą interesantów byli młodzi ludzie stosujący przemoc i agresję w środowisku 

rówieśniczym (10,8 %). W/w osoby były najczęściej kierowane do psychologa za 

pośrednictwem kuratorów sądowych i pedagogów szkolnych. Kolejną grupą klientów były 

dzieci wychowujące się w rodzinach z problemem przemocy (9,7 %). Sytuacja 

okołorozwodowa rodziców była również powodem zapisywania dziecka do psychologa (8,1%). 

W w/w sytuacji prowadzone były spotkania nie tylko z dzieckiem, ale obojgiem rozchodzących 

się rodziców, celem nakreślenia sytuacji dziecka w w/w okolicznościach. Do psychologa 

trafiali również młodzi ludzie w związku z eksperymentowaniem z narkotykami (7,6 %). 

Kolejną pod względem liczebności grupą interesantów były dzieci i młodzież doświadczająca 

przemocy w środowisku rówieśniczym (4,6 %). Część osób korzystała ze wsparcia psychologa 

w związku z przeżywaną żałobą (3,2 %). Najczęściej chodziło o śmierć rodzica i konieczność 

efektywnego przepracowania kolejnych faz żałoby. W 2019 r. z oferty psychologicznej 

skorzystały ogółem 630 osób – 420 dzieci oraz 210 rodziców.  

 

5. Współpraca 

  

W 2019 r. kontynuowana była współpraca z pedagogami szkolnymi, pracownikami 

socjalnymi, kuratorami sądowymi, asystentami rodzin oraz innymi grupami zawodowymi, 

które w swojej pracy zawodowej mają kontakt z młodymi ludźmi. W 2019 r. przedstawiciele 

w/w grup zawodowych zmotywowali 36,27 % osób do skorzystania z oferty psychologicznej 

dostępnej w Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Pozostałe 63,73 % 

osób uzyskało informację o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej za 

pośrednictwem osób wcześniej korzystających z w/w oferty pomocowej. W ramach współpracy 

utrzymywany był kontakt psychologa z przedstawicielami w/w instytucji celem: 

monitorowania funkcjonowania młodego człowieka w środowisku szkolnym (ocena 

zachowania, relacji rówieśniczych, motywacji szkolnej) lub monitorowania bieżącej sytuacji 

rodzinnej. Wymiana informacji przedstawicieli różnych instytucji, umożliwia wypracowanie 

spójnego i kompleksowego planu pomocy dziecku i rodzinie. Działania przedstawicieli 

poszczególnych instytucji uzupełniają się tworząc spójną całość.   

  

W 2019 r. w ramach realizacji Zadania III, oddziaływaniami z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej objęte zostały 1.203 osoby. 

 

IV. Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna. 

 

1. Dyżury specjalisty terapii uzależnienia i współuzależnienia 

  

W 2019 r. na terenie Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

specjalista terapii uzależnienia i współuzależnienia sprawował dyżur dla osób z problemem 

narkomanii a także członków ich rodzin. W większości przypadków problem polegał na 

eksperymentalnym używaniu substancji psychoaktywnych (22 osoby). W ciągu minionego 
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roku 4 osoby zostały zdiagnozowanych, jako uzależnione od narkotyków. W tym wypadku 

spotkania z terapeutą miały charakter kosultacyjno – motywacyjny a ich celem było 

zmotywowanie w/w osób do podjęcia terapii w specjalistycznym ośrodku leczenia narkomani.  

W 20019 r. ze spotkań z terapeutą systematycznie korzystały 3 osoby, którym udało się 

ukończyć terapię stacjonarną w związku z uzależnieniem od narkotyków. W 2019 r. z oferty 

terapeutycznej skorzystało również 23 członków rodzin osoby uzależnionej od narkotyków.  

W większości przypadków były to matki zgłaszające problem uzależnionego (najczęściej 

pełnoletniego) dziecka. Rzadziej po pomoc zgłaszały się żony uzależnionych mężów. W w/w 

przypadkach podejmowano pracę nad mechanizmami współuzależnienia zgłaszających się 

kobiet. W ramach dyżuru podejmowane były interwencje kryzysowe mające na celu udzielenie 

pomocy w umieszczeniu osoby z problemem narkomanii w jednym z ośrodków terapii 

narkomanii na terenie kraju. W 2019 r. specjalista terapii uzależnienia i współuzależnienia 

przyjął 52 osoby. 

 

2. Narkotesty 

  

W 2019 r. zakupionych zostało 129 szt. testów służących do detekcji narkotyków  

w próbce moczu. 96 testów zostało przekazanych:  

 zainteresowanym osobom zgłaszającym się do BPiRPU - 28 szt.;  

 funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie - 5 szt.; 

 pracownikom oświaty (pedagodzy) – 10 szt.; 

 53 szt. narkotestów zostało wykorzystanych przez psychologa oraz terapeutę uzależnień 

podczas pracy z interesantami BPiRPU – kontrola abstynencji osób korzystających  

z oferty pomocowej. 

 Indywidualni interesanci, zgłaszający potrzebę otrzymania narkotestu, każdorazowo 

mieli możliwość porozmawiania z psychologiem. Punktem wyjścia do rozmowy była 

propozycja dotycząca wyjaśnienia sposobu wykonania testu oraz interpretacji wyników. 

Interesanci każdorazowo korzystali z w/w możliwości. Podczas rozmowy psycholog badał 

motywację skłaniającą daną osobę do otrzymania narkotestu. W większości przypadków po 

testy zgłaszali się rodzice podejrzewający dziecko o kontakt z narkotykami oraz osoby 

podejrzewające członków najbliższej rodziny.  

 

W 2019 r. w ramach realizacji Zadania IV, pomocą terapeutyczną objęte zostały 52 

osoby. 

 

V. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków      

odurzających, substancji psychotropowych i NSP oraz postaw społecznych 

 

  Ostatnie badania diagnostyczne, na temat skali problemu uzależnień wśród młodzieży, 

prowadzone były w 2018 r. Głównym celem badań była próba diagnozy skali problemu: 

powszechności substancji uzależniających (narkotyki, alkohol oraz wyroby tytoniowe), 

przemocy (psychicznej i fizycznej) w środowisku rodzinnym oraz rówieśniczym wśród 

młodych mieszkańców miasta. Diagnoza była podstawą do planowania działań 

profilaktycznych przewidzianych do realizacji w kolejnych latach, w ramach: Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie1.  

 

WNIOSKI 

 

 Według metodologii EMCDDA (Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków 

i Narkomanii) badania diagnostyczne powinny być prowadzone, co najmniej raz na 4 lata. 

Ostatnie badania prowadzone były w 2018 r. Porównanie wyników uzyskanych w 2015 r.  

z wynikami z 2018 r. pokazuje, że działania podejmowane na przestrzeni minionych 3 lat 

okazały się skuteczne. Świadczy o tym spadek liczby osób, które sięgają po narkotyki a także 

spadek wiedzy na temat możliwości zakupienia ww. środków. W związku z powyższym 

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomani będzie kontynuacją zadań realizowanych  

w latach ubiegłych a także zadań wskazanych w w Krajowym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii, będącym częścią Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020: 

 Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych i NSP (nowe substancje psychoaktywne); 

 Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii; 

 Profilaktyka (uniwersalna, selektywna, wskazująca);  

 Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna; 

 Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych i NSP oraz postaw społecznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Biuro Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Uzależnień (2018), Raport diagnostyczny na temat 

współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży z terenu Ciechanowa, Ciechanów.  
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5.14. Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Ciechanów 

 

Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla miasta Ciechanów na 2019 r. realizowało Biuro Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Urzędu Miasta Ciechanów (zwane dalej Biurem 

PiRPU), współpracując w przedmiocie prowadzenia procedury „Niebieskie Karty”  

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ciechanowie (zwanym dalej MOPS).  

 Oferta programowa była kierowana do osób doświadczających przemocy w rodzinie, 

osób stosujących przemoc wobec członków rodziny, członków rodzin ww. osób oraz innych 

świadków przemocy domowej, przedstawicieli instytucji i służb pracujących z rodzinami 

dotkniętymi lub zagrożonymi przemocą w rodzinie (m.in. policjantów, pracowników 

socjalnych, kuratorów sądowych, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

pracowników oświaty i ochrony zdrowia) oraz społeczności lokalnej. 

 

Diagnoza problemu: 

 Ogólnopolskie badania i raporty dotyczące zjawiska przemocy domowej wskazują,  

że prawie ¼ dorosłej populacji Polaków doświadczyła w swoim życiu przynajmniej jednej  

formy przemocy. Najczęściej doświadczaną formą agresji była przemoc psychiczna (56,3 %), 

choć jednocześnie respondentom z przemocą nadal kojarzą się przede wszystkim zachowania 

fizyczne (bicie, kopanie, policzkowanie). Przejawy agresji psychicznej nie były traktowane 

jako przemoc, dopóki prowadzący badanie tak ich nie nazwali. Dopiero wówczas uczestniczący 

w badaniu „ujawniali się” jako pokrzywdzeni tą właśnie formą przemocy.  

Nadal do doświadczania przemocy istotnie częściej przyznają się kobiety (26,8 % kobiet  

w stosunku do 22,3 % mężczyzn). Przeprowadzone diagnozy wykazały również coraz większą 

podatność na przemoc tzw. „typowych” rodzin, czyli gospodarstw domowych 

niewyróżniających się negatywnie sytuacją materialną oraz społeczno – zawodową (80,7%) 

[wyniki badań: WYG PSDB dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (2014 r.) w ramach 

projektu pn. „Rodzina polska wolna od przemocy” dla Programu Operacyjnego PL 14 

„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”]. 

 Wnioski płynące z badań ogólnopolskich w części znajdują potwierdzenie w lokalnej 

charakterystyce zjawiska przemocy domowej. Według danych Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego na terenie Ciechanowa w prawie 100 % przypadków przemocy 

doświadczały kobiety, zaś problemem współistniejącym z agresją wciąż - podobnie jak we 

wnioskach z raportów krajowych - najczęściej był problem alkoholowy członka rodziny.  

Naczelnym celem Programu było przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej  

na terenie miasta Ciechanowa, w tym poprzez doskonalenie interdyscyplinarnego systemu 

skutecznej pomocy rodzinom uwikłanym w przemoc. Założony w Programie cel główny  

oraz cele szczegółowe zostały wypełnione przez zrealizowanie następujących działań: 

 

Działania i efekty w zakresie celu szczegółowego 1:   

 

Zapewnienie dostępności pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową 

 

Pomocy psychologicznej dorosłym mieszkańcom miasta Ciechanów udzielał 

zatrudniony w Biurze PiRPU specjalista – psycholog. Łącznie przeprowadzono 193 

konsultacje. 
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Pomoc prawną świadczył pracownik Biura PiRPU, z wykształcenia prawnik. 

Przeprowadzono łącznie 152 konsultacje z zakresu prawa rodzinnego, obejmujące zarówno 

porady ustne, jak i sporządzanie pism procesowych (m.in. pozwy rozwodowe, alimentacyjne, 

eksmisyjne, o rozdzielność majątkową oraz wnioski w sprawach opiekuńczych).  

W ramach prowadzonych dyżurów interwencyjno-wspierających w Biurze PiRPU, 

adresowanych do osób uwikłanych w przemoc oraz członków ich rodzin, pełnione były: 

 dodatkowy dyżur prawny (specjalistyczna pomoc prawna), realizowany przez 

wykwalifikowanego prawnika (adwokat), który udzielał porad w sprawach 

majątkowych w rodzinie (m.in. sprawy o podział majątku, zarząd majątkiem wspólnym 

małżeńskim). Przeprowadzono łącznie 48 konsultacji. 

 dyżur w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizowania procedury 

„Niebieskie Karty”, prowadzony przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji 

w Ciechanowie. Zakres pomocy oferowanej przez policjanta pełniącego ww. dyżur 

obejmował m.in. udzielanie informacji na temat dostępnych form pomocy świadczonej 

przez Policję na rzecz osób uwikłanych w przemoc domową. W 2019 r. dyżurujący 

funkcjonariusz KPP przeprowadził 12 konsultacji.  

Za pośrednictwem działającego w Biurze telefonu zaufania udzielano podstawowych 

informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie udzielono 59 konsultacji. 

W 2019 r. swoją działalność kontynuował także Zespół Interdyscyplinarny do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który odbył łącznie 4 posiedzenia. 

W pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych uczestniczyli 

pracownicy Biura PiRPU, będący jednocześnie członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Ciechanowie. W okresie sprawozdawczym przedstawiciel Biura 

PiRPU/członek MKRPA został powołany do udziału w 203 spotkaniach grup roboczych. 

Pracownicy Biura PiRPU/członkowie MKRPA uczestniczyli również we wszystkich 

posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Za pośrednictwem Zespołu Interdyscyplinarnego schronienie w Zespole Ośrodków 

Wsparcia w Mławie uzyskały 3 osoby. 

Powyższe działania były nieodpłatne dla osób korzystających z ww. form wsparcia. 

Działania realizowano w ciągu całego roku. Pomoc specjalistów świadczona była  

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. W wybrane dni miesiąca pomoc prawna 

dostępna była także w godzinach popołudniowych, tj. od 16.00 do 19.00. 

 

Działania i efekty w zakresie celu szczegółowego 2: 

 

Prowadzenie oddziaływań na osoby stosujące przemoc w rodzinie 

 

W ciągu całego roku realizowano procedurę ochrony ofiar przemocy domowej 

„Niebieskie Karty”, w ramach której na spotkania grupy roboczej zapraszano osoby 

pokrzywdzone oraz wzywano podejrzewanych o stosowanie przemocy wobec osób 

najbliższych. Łącznie odbyło się 265 spotkań grup roboczych, powołanych przez Zespół 

Interdyscyplinarny do pracy z konkretnymi rodzinami dotkniętymi problemem przemocy 

domowej. Do Zespołu wpłynęło 57 „Niebieskich Kart”. W procedurze pomocą objęto łącznie 

99 rodzin z terenu miasta Ciechanowa (liczba obejmuje rodziny objęte procedurą „NK”  

w 2019 r. oraz rodziny objęte procedurą wszczętą w latach wcześniejszych, kontynuowaną w 

bieżącym roku). Przeprowadzono 37 rozmów z osobami dotkniętymi przemocą oraz 19 spotkań 

ze stosującymi zachowania przemocowe członkami rodzin.  
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W ramach procedury „Niebieskie Karty” swoje działania podejmowała także Miejska 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 Członkowie Komisji na mocy ustawowych uprawnień sporządzili 2 „Niebieskie Karty”, 

które zgodnie z procedurą zostały niezwłocznie przekazane Przewodniczącej Zespołu 

Interdyscyplinarnego.     

 Wobec 12 osób podejrzewanych o stosowanie przemocy wobec członków rodziny  

na wniosek najbliższych, dzielnicowych KPP Ciechanów oraz MOPS w Ciechanowie 

wszczęto procedurę zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego pod nadzorem 

Sądu. 

Osoby wskazywane w procedurze „Niebieskie Karty” jako podejrzewani o zachowania 

agresywne wobec członków rodziny mieli możliwość korzystania z indywidualnego, 

nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego w siedzibie Biura PiRPU. W ramach 

świadczonej pomocy udzielono 29 konsultacji osobom rozpoznającym u siebie zachowania 

agresywne, mającym kłopot z ich kontrolowaniem i poszukującym sposobu na rozwiązanie 

tego problemu. 

Działania interwencyjne wobec osób podejrzewanych/podejrzanych o zachowania 

przemocowe podejmowały również organy ścigania: Policja oraz Prokuratura Rejonowa  

w Ciechanowie. W okresie sprawozdawczym wobec podejrzewanych/podejrzanych  

o stosowanie przemocy domowej dokonano/zastosowano łącznie: 48 zatrzymań policyjnych, 

10 dozorów Policji pod warunkiem opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie  

z pokrzywdzonym, 11 zakazów kontaktowania się i 11 zakazów zbliżania się  

do pokrzywdzonego. Wobec 2 podejrzanych z art. 207 § 1 K.K (fizyczne i psychiczne znęcanie 

się nad osobą najbliższą) Sąd Rejonowy w Ciechanowie zastosował najbardziej dotkliwy  

i ograniczający środek izolacyjny w postaci tymczasowego aresztowania.  

 

Działania i efekty w zakresie celu szczegółowego 3: 

 

Podejmowanie działań profilaktycznych oraz informacyjno-edukacyjnych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

W mijającym roku podjęto inicjatywy profilaktyczne kierowane bezpośrednio do dzieci 

i młodzieży doświadczającej/zagrożonej przemocą oraz ich nauczycieli i wychowawców. 

Działania te dotyczyły w szczególności przemocy rówieśniczej, w tym agresywnych zachowań 

w internecie. Grupą odbiorców działań edukacyjnych byli także rodzice zainteresowani 

podnoszeniem swoich kompetencji wychowawczych. 

W dniach 27-28 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie zrealizowano 

rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

program profilaktyczny „Spójrz Inaczej”, adresowany do dzieci w wieku wczesnoszkolnym: 

uczniów klas I-III. Głównym celem Programu było zapobieganie zachowaniom destrukcyjnym 

oraz nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci i młodzieży poprzez wspieranie prawidłowego 

rozwoju i pogłębianie umiejętności psychospołecznych kluczowych dla wczesnoszkolnego 

okresu rozwojowego. Zajęcia z najmłodszymi zostały poświęcone uczeniu dzieci 

rozpoznawania i rozumienia własnych emocji, braniu za nie odpowiedzialności oraz dawaniu 

sobie rady z negatywnymi i trudnymi uczuciami, jak żal i wstyd. Szczególną uwagę poświęcono 

istotnemu w procesie edukacji najmłodszych konstruktywnemu wyrażaniu złości. W zajęciach 

wzięło udział ok. 230 dzieci. Program zrealizował Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa 

Perspektywa”.    
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W dniu 27 maja 2019 r. w ramach realizowanego w ciechanowskich szkołach programu 

profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej, w tym 

cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzono zajęcia adresowane do nauczycieli, 

pedagogów i wychowawców szkolnych pn. „Czym charakteryzuje się agresja w szkole?”. 

Intencją przewodnią zajęć było lepsze zrozumienie przez nauczycieli świadomych  

i nieświadomych motywów, jakimi kierują się agresywni wobec swojego otoczenia uczniowie. 

W tym celu zaprezentowano uczestnikom zajęć genezę agresji rówieśniczej w środowisku 

szkolnym, jej pierwotne przyczyny, aktualny charakter oraz przewidywane niebezpieczeństwa 

i zagrożenia w przyszłości. W szkoleniu uwzględniono zagadnienie agresji, złości, 

rozwiązywania problemów związanych ze złością oraz mediacji rówieśniczej jako efektywnego 

sposobu rozwiązywania konfliktów między dziećmi. W zajęciach udział wzięło grono 

pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie, łącznie ok. 60 osób. Szkolenie 

przeprowadzili trenerzy krakowskiej Pracowni „Krokus”. 

Inicjatywą służącą wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji 

rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową był „Warsztat umiejętności 

wychowawczych”, który odbył się w dniu 10 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej Nr 7  

w Ciechanowie. Głównym założeniem warsztatu było zwrócenie uwagi rodziców  

i opiekunów na potrzeby dziecka w poszczególnych etapach jego rozwoju oraz wskazanie 

sposobów konstruktywnego przejścia z dzieckiem przez tzw. kryzysy rozwojowe. Bazując  

na konkretnych sytuacjach z życia uczestników zajęć wskazywano bezpieczne i wspierające 

dziecko sposoby reagowania na nowe, trudne i konfliktowe sytuacje. Elementem szkolenia był 

również blok zajęć i ćwiczeń poświęcony dobrej i bezpiecznej komunikacji z dzieckiem, 

obejmujący zapoznanie uczestników warsztatu z zasadami wartościowej i rozwijającej 

rozmowy z dzieckiem, udzielania konstruktywnych odpowiedzi oraz aktywnego słuchania 

najmłodszych. W szkoleniu wzięło udział 10 osób. Warsztat poprowadziła Pani Danuta 

Drzewiecka, pedagog, profilaktyk i mediator sądowy. 

Przez cały rok Biuro PiRPU nieodpłatnie udostępniało materiały edukacyjne (broszury, 

ulotki, plakaty) dotyczące problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie 

rozpowszechniono ok. 500 egzemplarzy materiałów informacyjnych.  

 

Działania i efekty w zakresie celu szczegółowego 4: 

 

Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli lokalnych instytucji i podmiotów 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 

 W dniach 28 – 29 marca 2019 r. w siedzibie Biura PiRPU obyło się szkolenie  

pn. „Ochrona praw i potrzeb dziecka w sytuacjach konfliktów okołorozwodowych. Jak pomóc 

dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysu związanego z rozstaniem rodziców?”. Uczestnikami zajęć 

byli zawodowi kuratorzy rodzinni, pracownicy socjalni, psychologowie, nauczyciele  

oraz członkowie grup roboczych w procedurze „Niebieskie Karty”, łącznie 16 osób. Szkolenie 

podzielono na dwa moduły: pierwszy, którego przedmiotem była szeroko rozumiana mediacja 

rodzinna ze szczególnym uwzględnieniem roli dziecka w konflikcie wynikającym z rozstania 

jego rodziców, oraz drugi, poświęcony w całości zagadnieniom prawnym związanym  

z formalnym kształtowaniem relacji między dorosłymi a dziećmi po rozstaniu rodziców. 

Zajęcia poprowadzili specjaliści Komitetu Ochrony Praw Dziecka, organizacji, która od 1981 

r. działa na rzecz ochrony praw i interesów dzieci w Polsce.  

 W odpowiedzi na oczekiwania przedstawicieli służb realizujących procedurę 

„Niebieskie Karty” w dniach 29 maja i 12 czerwca 2019 r. przeprowadzono szkolenie  
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pn. „Zaburzenia psychiczne jako problemy współistniejące z przemocą”. W szkoleniu wzięła 

udział 17 – osobowa grupa pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policjantów, 

pedagogów szkolnych oraz członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Ciechanowie. Celem zajęć było przybliżenie specyfiki chorób i zaburzeń 

psychicznych w kontekście przemocy domowej, ich wpływu na zachowania agresywne wobec 

osób najbliższych, prognoz dla chorego oraz sposobów bezpiecznego funkcjonowania  

z chorym psychicznie sprawcą przemocy w rodzinie. Drugi dzień zajęć w całości poświęcono 

specyfice chorób i zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży oraz realiach leczenia dzieci 

zarówno w warunkach szpitalnych, jak i ambulatoryjnych. Szkolenie przeprowadził  

Pan Dariusz Rudziński, lekarz psychiatra, specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci  

i młodzieży.  

 W dniu 27 listopada 2019 r. w Biurze PiRPU zorganizowano zajęcia pn. „Profilaktyka 

lokalna uzależnień oraz przemocy domowej”, wynikające z zapotrzebowania na szkolenie, 

którego tematem przewodnim byłby alkoholizm członka rodziny oraz związek choroby 

alkoholowej z przemocą domową. Uczestnikami szkolenia bili pracownicy socjalni MOPS  

w Ciechanowie, łącznie 14 osób. Program zajęć obejmował zagadnienia bezpośrednio 

związane z chorobą alkoholową (obowiązujące aktualnie metody leczenia osób uzależnionych 

od alkoholu, różnice pomiędzy programem terapeutycznym, a wsparciem grup AA, 

dopuszczalność implantacji Disulfiramu (tzw. „wszywka” alkoholowa), przymus  

w lecznictwie odwykowym) oraz związek choroby alkoholowej z przemocą domową 

(współuzależnienie, syndrom DDA jako okoliczności utrudniające skuteczną pomoc 

doświadczającym przemocy ze strony osoby uzależnionej). Szkolenie przeprowadziła trenerka 

krakowskiego Studia Profilaktyki Społecznej.  

W ramach tworzenia systemu wsparcia dla osób pracujących zawodowo  

z rodzinami dotkniętymi przemocą domową kontynuowano spotkania superwizyjne,  

w których uczestniczyli członkowie grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W mijającym roku superwizje odbyły się w dniach 17 maja i 25 października. Miejscem 

obu spotkań była siedziba Biura PiRPU. Łącznie w superwizjach wzięło udział  

16 osób (policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, członkowie MKRPA, 

przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia). Podczas superwizji uczestnicy zajęć próbowali 

przede wszystkim pracować nad wspólną strategią pracy w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Jak co roku stałą częścią spotkań superwizyjnych było również 

omówienie najbardziej skomplikowanych przypadków, nad którymi aktualnie pracują grupy 

robocze. Obie superwizje przeprowadziła Pani Renata Durda, certyfikowany superwizor  

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia  

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” Niebieska Linia” IPZ.  

 

Wnioski końcowe z realizacji Programu: 

1. Zwiększenie dostępności nieodpłatnej pomocy psychologicznej dla osób uwikłanych  

w przemoc. 

2. Zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy  

w rodzinie. 

3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania 

przemocy domowej według zapotrzebowania zgłaszanego przez przedstawicieli 

konkretnych służb i instytucji. 

4. Konieczność regularnych działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej 

przemocą. 
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5.15. Program Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok 

 

Program współpracy to dokument programowy określający zasady polityki 

realizowanej przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. 

Przyjmowanie rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest (zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie) obowiązkiem każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). 

W roku 2019, współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi 

została określona w programie przyjętym Uchwałą Nr 24/II/2018 Rady Miasta Ciechanów  

z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy 

Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  o których mowa w art. 

3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2019 rok.  

Projekt Programu Współpracy został wypracowany w procesach partycypacyjnych,  

w oparciu o wcześniejsze doświadczenia samorządu we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz na podstawie zgłoszonych przez nie wniosków i uwag. Dokument był 

konsultowany z organizacjami pozarządowymi zgodnie z przyjętymi procedurami tj. na 

podstawie uchwały nr 461/XLIX/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2010 roku  

w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji Programu Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3. Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie”. Prezydent Miasta Ciechanów ogłoszeniem z dnia 28.08.2018 

roku zaprosił organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów na 2019 rok. Organizacje zgłaszały uwagi  

i propozycje do programu oraz odbywały się spotkania konsultacyjne. Projekt programu był 

również analizowany przez komisje problemowe Rady Miasta, z uwzględnieniem wielkości 

środków finansowych zagwarantowanych w budżecie na 2019 rok. Sprawozdanie z przebiegu 

konsultacji publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów. 

Program Współpracy to dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące 

mechanizmów i narzędzi, za pomocą których Miasto Ciechanów umożliwia współtworzenie 

polityk publicznych. Program, w perspektywie rocznej szczegółowo określa cele, zasady, 

przedmiot, finansowe i pozafinansowe formy możliwej współpracy Gminy Miejskiej 

Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Określa też obszary 

zadań własnych gminy, które mogą być realizowane we współpracy z organizacjami wskazując 

te, które mają priorytetowe znaczenie dla społeczności lokalnej. Współpraca administracji 

publicznej z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się na 

zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i uczciwej 

konkurencji oraz transparentności. Służy temu realizacja przyjętych w programie procedur.  

Współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na płaszczyźnie finansowej odbywała się w 2019 roku poprzez wspieranie 

realizacji zadań publicznych przez uprawnione podmioty w trybie otwartego konkursu ofert. 

Oznacza to, że każdy z ubiegających się o przyznanie dotacji podmiotów zobowiązany był do 

określenia własnego, osobowego, rzeczowego lub finansowego wkładu własnego.  

W ogłoszeniach o konkursie nie określano poziomu zaangażowania finansowego ze strony 

podmiotu składającego ofertę. Przedmiotem zlecenia mogły być zadania własne gminy 

określone Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieszczące się  

w katalogu zadań publicznych określonych Ustawą o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Prezydent Miasta Ciechanów ogłoszeniami z dnia 29.11.2018 oraz 
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27.02.2019 roku ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań w 2019 roku, wskazanych 

w Programie Współpracy jako zadania priorytetowe wskazując jednocześnie wysokość 

przeznaczonych środków.  

Za priorytetowe zadania publiczne Gminy Miejskiej Ciechanów w 2019 roku uznano:  

 

I. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia  

(przeznaczona kwota: 157 000 zł) :  

1)  aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym,  

2)  podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, 

3)  organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,  

4) organizacja działań edukacyjno-integracyjnych dla dzieci autystycznych i ich 

rodzin oraz dzieci z zespołem Downa. 

    II.           Z zakresu oświaty, edukacji i wychowania  

                   (przeznaczona kwota: 80 000 zł): 

       1) organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, 

       2) realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze:     

          sportowo-rekreacyjnym  

  III.            Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu  

                  (przeznaczona kwota: 750 000 zł):  

1) upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie dzieci i młodzieży, organizacja  

rywalizacji sportowej w ramach „Igrzysk młodzieży szkolnej”,  

2) szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa 

dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych,  

3) podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych,  

4) organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta.  

   IV.          Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji  

                  (przeznaczona kwota: 150 000 zł)  

      1)  kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych,   

                  2)  organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną, 

       3)  promocja dorobku artystycznego poprzez prowadzenie form edukacji  

 kulturalnej i ekspresji artystycznej, 

        4)  podejmowanie działań sprzyjających integracji europejskiej. 

    V.          Z zakresu rozwoju sektora pozarządowego: 

                  (przeznaczona kwota: 32 000 zł) 

     1)  wspieranie rozwoju idei przedsiębiorczości,  

     2)  organizowanie wydarzeń integrujących środowiska III sektora oraz promocja  

         wolontariatu, 

     3)  opieka nad zwierzętami. 

    VI.        Z zakresu pomocy społecznej 

                 (przeznaczona kwota: 45 000 zł.)  

1) organizowanie pomocy środowiskom osób najuboższych.  

 

Na realizację większości wyżej wymienionych zadań publicznych w 2019 roku 

przeznaczono ogółem 1 212 000 zł. 



 

139 

 
 

Otwarte konkursy ofert zostały ogłoszone na zasadach i w trybie określonym  

w programie współpracy oraz Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. Informacje o konkursach ogłoszono w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Ciechanów. Ogłoszenie zawierało szczegółowe informacje o warunkach i trybie 

przeprowadzenia konkursu, wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie 

zleconych zadań publicznych, kryteriach oceny merytorycznej wraz określeniem wartości 

punktowych, miejscu i terminie składania ofert. 

 

W postępowaniach konkursowych oraz w trybie pozakonkursowym zlecono realizację 

72 zadań stowarzyszeniom na ogólną kwotę 1 193 445,00 zł .  

 

Nazwa zadania Nazwa stowarzyszenia Wysokość 

dotacji 

Ochrona i promocja zdrowia - 157 000 zł 

1. „Uniwersytet Trzeciego Wieku” Stowarzyszenie 

Uniwersytet Trzeciego 

Wieku 

26 000 zł 

2. „Darmowe treningi marszobiegowe i 

ogólnorozwojowe dla mieszkańców 

Ciechanowa”. 

Stowarzyszenie Mazovia 

Proactiv 

5 000 zł 

3. „Program aktywności ruchowej - rozwój 

poprzez ruch” 

Ciechanowski Klub Karate 

Kyokushin 

4 000 zł 
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4. „Nasz Drugi Dom –TPD”. Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 

25 000 zł 

5.  „Wyjazd integracyjny dla osób 

niepełnosprawnych”.  

Towarzystwo Walki z 

Kalectwem 

10 000 zł 

6.  „Promocja zdrowia i bezpieczeństwa wśród 

młodzieży czerwonokrzyskiej”.  

Polski Czerwony Krzyż 7 000 zł 

7.  „JUMPit fitness na trampolinach i nie 

tylko”.  

 

Stowarzyszenie Mazovia 

Proactiv 

9 000 zł 

8. „Pierwszy Ciechanowski Kurs Tabaty”.  

 

Stowarzyszenie KRAVER 4 000 zł 

9. Promocja i profilaktyka zdrowia poprzez 

edukację kulinarną” 

Fundacja Bank Żywności 5 000 zł 

10.  „Promocja zdrowego i aktywnego starzenia 

się”.  

 

Ciechanowski Ludowy 

Klub Sportowy MAZOVIA 

5 000 zł 

11.  „Zaświeć się na niebiesko- obchody 

Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w 

Ciechanowie połączone z konferencją.” 

Zadanie zrealizowane w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

Stowarzyszenie 

Autentyczni 

30 000 zł 

12.  „ II ciechanowski zlot rodzin z zespołem 

Downa i Gala Niepełnosprawności”. Zadanie 

zrealizowane w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

Stowarzyszenie Tęczowy 

Świat 

20 000 zł 

13.  „Aktywny senior”. To kwota przyznana na 

realizację zadania publicznego w trybie 

pozakonkursowym. 

Ciechanowski Klub Karate 

Kyokushin 

7 000 zł 

Oświata, edukacja i wychowanie - 39 000 zł 

14. „Organizacja zajęć edukacyjnych o 

charakterze rekreacyjno - sportowym” 

Uczniowski Klub Sportowy 

NIKE 

8 000 zł 

15. „Organizacja zajęć edukacyjnych o 

charakterze sportowym z zakresu piłki 

nożnej i taekwondo ”                      

Szkolny Klub Sportowy 

TRÓJKA 

15 000 zł 

16. „Realizacja programu rekreacyjno -

sportowego „Sprawny maluch”    

Uczniowski Klub Sportowy 

SPRING  

3 000 zł 

17. „Organizacja zajęć edukacyjnych o 

charakterze rekreacyjno sportowym, 

ogólnorozwjowym” 

Uczniowski Klub Sportowy 

OLIMPIKUS 

4 000 zł 

18. „Organizacja zajęć edukacyjnych o 

charakterze rekreacyjno – sportowym” 

Ciechanowski Klub 

Modelarski 

4 000 zł 

19. „Realizacja programu rekreacyjno 

sportowego z piłki nożnej.” Zadanie 

publiczne realizowane w trybie 

pozakonkursowym. 

Miejski Klub Sportowy 5 000 zł 

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – 37 000 zł 
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20. „Lato w mieście z TPD”  Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci Zarząd Oddziału 

Miejsko-Powiatowego w 

Ciechanowie 

7 000 zł  

 

21.  „Lato w miejscu zamieszkania – półkolonie 

PCK”  

 

Polski Czerwony Krzyż 

Oddział Rejonowy w 

Ciechanowie 

7 000 zł 

22. „Półkolonie terapeutyczne”  Stowarzyszenie Przyjaciół 

Dzieci z Różnymi 

Potrzebami Oświatowo - 

Wychowawczymi 

„Tęczowa Kraina” 

3 000 zł  

 

23. „Wakacyjna przygoda”  

 

Ciechanowski Ludowy 

Klub Sportowy MAZOVIA 

8 000 zł  

 

24.  „Wakacje na sportowo”  Międzyszkolny Pływacki 

Klub Sportowy ORKA 

2 000 zł  

 

25. „Wakacyjne treningi ogólnorozwojowe” Stowarzyszenie Mazovia 

ProActiv 

2 000 zł 

26. „Obóz sportowo-rekreacyjny”  

 

Ludowy Klub Sportowy 

MATSOGI 

3 000 zł 

27.  „Zajęcia rekreacyjno-sportowe z elementami 

piłki plażowej”  

Klub Sportowy ZAMEK 3 000 zł 

28. „Piłkarskie wakacje z APN OLIMP” Akademia Piłki Nożnej 2 000 zł        

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 749 945 zł 

29. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– Taekwondo ITF 

Ludowy Klub Sportowy 

MATSOGI 

49 000 zł 

30. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– Taekwondo olimpijskie 

Miejskie Ognisko TKKF 

PROMYK  

49 000 zł 

31. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– Karate 

Ciechanowski Klub Karate 

KYOKUSHIN  

15 000 zł 

32. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– piłka siatkowa 

Klub Sportowy ZAMEK  21 000 zł 

33. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– podnoszenie ciężarów i rugby 

Klub Sportowy Ciechan i 

Szymon Kołecki  

10 000 zł 

34. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– piłka nożna 

Miejski Klub Sportowy 

Ciechanów  

125 000 zł  

 

35. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– piłka nożna 

Akademia Piłki Nożnej 

OLIMP  

 

16 000 zł 

36. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– piłka ręczna 

Uczniowski Klub Sportowy 

NIKE  

65 000 zł 

37. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– piłka ręczna 

Ciechanowski Klub 

Sportowy Jurand  

39 000 zł 

38. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– kolarstwo 

Kolarski Klub Sportowy 

Ciechanów  

48 500 zł 

39. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– pływanie 

Międzyszkolny Pływacki 

Klub Sportowy ORKA  

36 000 zł 
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40. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– pływanie 

Klub Pływacki Ciechanów  24 000 zł 

41. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– kolarstwo 

Ciechanowski Klub 

Sportowy Jurand  

8 000 zł 

42. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– lekkoatletyka 

Stowarzyszenie Mazovia 

Proactiv  

32 000 zł 

43. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– podnoszenie ciężarów 

Ciechanowski Ludowy 

Klub Sportowy MAZOVIA  

91 000 zł 

44. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– boks 

Ciechanowski Klub 

Bokserski  

8 000 zł 

45. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– szachy 

Miejskie Ognisko TKKF 

PROMYK  

4 000 zł 

46. Szkolenie zawodników i udział w zawodach 

– piłka nożna 

APC Ciechanów  7 000 zł  

 

47. Upowszechnianie sportu szkolnego. Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej 

Ciechanowski Szkolny 

Związek Sportowy „Ziemia 

Ciechanowska”  

42 000 zł 

48. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa 

sportów wodnych 

Ciechanowskie Wodne 

Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe  

28 000 zł 

49. Rajd rowerowy Towarzystwo Przyjaciół 

Dzieci 

2 445 zł 

50. Bezpieczna Ciechanowianka – kurs 

samoobrony. Zadanie zrealizowane w 

ramach budżetu obywatelskiego. 

Ludowy Klub Sportowy 

MATSOGI.  

30 000 zł    

Kultura,  sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - 139 500 zł 

51. „Wydanie albumu autorstwa Zofii 

Humięckiej Waldemar Wołk –Karaczewski 

nasz Denseur Noble.  

1.Towarzystwo 

Miłośników Ziemi 

Ciechanowskiej  

5 000 zł 

52. „Koncert Chóru Victoria z okazji Święta 

Niepodległości” 

Stowarzyszenie Muzyczne 

Chór VICTORIA. 

3 000 zł 

53.  „XXIV Ciechanowska Jesień Poezji wraz z 

XXXI Ogólnopolskim Konkursem 

Poetyckim O Laur Opina”. 

Związek Literatów na 

Mazowszu 

4 000 zł 

54.  „Rówieśnik Niepodległej. Gawęda o 

ciechanowskim harcerstwie”.  

Mazowiecka Chorągiew 

ZHP. Hufiec ZHP 

Ciechanów 

4 000 zł 

55. „Czwartkowe wieczory z poezją”.  

 

Oddział Ciechanowski 

Stowarzyszenia Autorów 

Polskich 

6 000 zł 

56. „I Ciechanowskie Święto Kobiet”. Stowarzyszenie Mazovia 

Proactiv 

7 000 zł 

57.  „Fantastyczna Azja”.  Stowarzyszenie Psychoart 5 500 zł 

58. „Psycho Art FEST”. Stowarzyszenie Psychoart 15 000 zł 

59. „Czwarte Ciechanowskie Dyktando o Pióro 

Profesora Jerzego Bralczyka”.  

 

SKT nr 76 Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego 

6 000 zł 
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60. „Realizacja artystycznych przedsięwzięć 

Teatru Exodus”. 

Instytut Witkacego 13 000 zł 

61. „Realizacja programu muzycznego dla 

mieszkańców Ciechanowa”.  

Stowarzyszenie Sine 

Nomine 

22 000 zł 

62.  „Obchody Roku Moniuszkowskiego z okazji 

200 rocznicy urodzin kompozytora”.  

Stowarzyszenie pro Musica 

Scholarium 

8 000 zł 

63.  „V ciechanowski plener malarski 

Malowniczy sierpień”.        

Oddział Ciechanowski 

Stowarzyszenia Autorów 

Polskich 

10 000 zł 

64. Dziecięca Akademia Naukowych Inspiracji – 

semestr I. Zadanie publiczne realizowane w 

trybie pozakonkursowym. 

Stowarzyszenie 

Pozytywnie Historyczni 

10 000 zł 

65. Dziecięca Akademia Naukowych Inspiracji – 

semestr II. Zadanie publiczne realizowane w 

trybie pozakonkursowym. 

Stowarzyszenie 

Pozytywnie Historyczni  

10 000 zł 

66. III Ciechanowskie Wieczory Organowe. 

Zadanie publiczne realizowane w trybie 

pozakonkursowym. 

Stowarzyszenie Promień 

Sztuki 

10 000 zł 

Pomoc społeczna - 39 000 zł 

67.  „Wsparcie żywnościowe dla najuboższych 

mieszkańców Ciechanowa”. 

Fundacja Bank Żywności 39 000 zł 

Rozwój sektora pozarządowego – 32 000 zł 

68.  „Spotkania networkingowe - Wspólnie 

łatwiej z MIGiem” . 

Mazowiecka Izba 

Gospodarcza 

7 000 zł 

69.  „Gala wolontariatu i wsparcie NGO w 

prowadzeniu działalności wolontariackiej.” 

Stowarzyszenie 

Ciechanowski Wolontariat 

12 000 zł 

70.  „Dziecko i jego najlepszy przyjaciel pies”. Stowarzyszenie 

Wolontariuszy Schroniska 

w Pawłowie 

3 000 zł 

71. „Wspieramy ciechanowskie koty miejskie”  Stowarzyszenie Pies i 

Spółka 

5 000 zł 

72. „Nasze Staruszkowo”. Stowarzyszenie 

Wolontariuszy Schroniska 

w Pawłowie 

5 000 zł 

 

W myśl obowiązujących przepisów prawa, gmina nie może finansować działalności 

poszczególnych organizacji pozarządowych. Powinna natomiast wyznaczać obszary życia 

publicznego oraz określać zadania, których realizacja we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi będzie bardziej skuteczna, efektywna i większym stopniu odpowiadać będzie 

potrzebom społeczności lokalnej.   

Zadania publiczne zlecane są podmiotom biorącym udział w otwartym konkursie ofert 

na podstawie umów określających szczegółowe zasady realizacji zadań oraz sposób 

wykorzystania i rozliczenia przyznanych dotacji.  

W ramach finansowej współpracy samorządu z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego, poza otwartym konkursem ofert i trybem pozakonkursowym, gmina 

angażuje środki budżetu miasta w organizację ważnych wydarzeń kulturalnych, społecznych  

i sportowych w ramach ich współorganizowania. Najważniejsze z nich to: 



 

144 

- XI Ciechanowskie Spotkania Motocyklowe, 

- Motoserce,  

- Festiwal Muzyki Sakralnej,  

- Dzień Rzeki Łydyni,   

- Święto 11 Pułku Ułanów Legionowych, 

- Turnieje piłki nożnej, ręcznej, plażowej, 

- Pikniki wędkarskie, rajdy rowerowe,      

- Turnieje tenisa stołowego, brydżowe, szachowe, 

- Zawody pływackie i biegowe, 

- Turnieje karate i taekwondo, 

- Mistrzostwa w podnoszeniu ciężarów, 

- Akcje charytatywne,   

- Inicjatywy wspierające środowiska senioralne.            
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VI. Realizacja uchwał rady miasta 
 

Stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

Prezydent Miasta jest organem wykonawczym Gminy do którego zadań należy m.in. 

wykonywanie Uchwał Rady Miasta. 

 Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Prezydent Miasta 

przy pomocy Urzędu Miasta realizował uchwały podjęte przez Radę Miasta w 2019 r.  w sposób 

określony uchwałami. 

 W 2019 roku Rada Miasta obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie 

z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr 26/III/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. 

Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2019 roku Rada Miasta obradowała na 11 

sesjach zwyczajnych, 1 sesji nadzwyczajnej i podjęła 150 uchwał. 

 Wśród podjętych przez Radę uchwał większość dotyczyła spraw z zakresu 

gospodarowania mieniem komunalnym, planów zagospodarowania przestrzennego miasta, 

pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i ochroną środowiska.  

Podjęte przez Radę Miasta uchwały Prezydent Miasta zgodnie z woj. 90 ust. 1 i 2 ustawy 

o samorządzie gminnym przekazał w nieprzekraczalnym terminie 7 dni do organów nadzoru 

jakimi są w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Mazowiecki, a w zakresie spraw 

finansowych – Regionalna Izba Obrachunkowa. 

Zgodnie z woj. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, wszystkie 

uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały stanowiące 

akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

W podjętych przez Radę Miasta uchwałach organy nadzoru w dwóch przypadkach 

dopatrzyły się nieprawidłowości. Uchwały te zostały podjęte ponownie, potwierdzając tym 

samym fakt, że są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie naruszają właściwego 

gospodarowania finansami publicznymi. 

Nie zaszła również potrzeba wydawania przez organ nadzoru jakim jest Wojewoda 

Mazowiecki zarządzeń zastępczych w trybie woj. 98a ust. 1 i 2 ustawy samorządowej. 

Wszystkie uchwały zostały przez organ wykonawczy Miasta wykonane                                   

z zachowaniem procedur i terminów określonych uchwałami i przepisami prawa. Szczegółowy 

sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

 

l.p. 
   Numer i data 

podjęcia 

w sprawie sposób wykonania 

1.  

44/IV/2019 z dn.  

31 stycznia 2019r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

 

2.  
45/IV/2019 z dn.  

31 stycznia 2019r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 

rok 2019. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

3.  

46/IV/2019 z dn.  

31 stycznia 2019r. 

w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta 

Ciechanów do złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu w formie dotacji 

pn. „Przygotowanie strategii 

elektromobilności dla Miasta Ciechanów”.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Złożono wniosek o dofinansowanie. 

Uzyskano środki zewnętrzne na realizację 

projektu. 

 

 

4.  

47/IV/2019 z dn.  

31 stycznia 2019r. 

w sprawie: przyjęcia i realizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Ciechanów.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Przyjęto zaktualizowany dokument do 

realizacji. 

5.  
48/IV/2019 z dn.  

31 stycznia 2019r. 

w sprawie  zarządzenia wyborów do 

organów Osiedli. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
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6.  

49/IV/2019 z dn.  

31 stycznia 2019r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

strefy płatnego parkowania, wysokości 

stawek opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych w tej strefie oraz 

„Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania”. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. Pozycja: 1827 z dnia 7 lutego 2019r.  

Wprowadzona została „Karta rodzica” na 

ul. Wyrzykowskiego dla rodziców 

odbierających dzieci z przedszkola nr 4. 

 

7.  

50/IV/2019 z dn.  

31 stycznia 2019r. 

w sprawie „Aktualizacji założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i 

paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej 

Ciechanów uzupełnionego o Program 

Ograniczenia Niskiej Emisji”. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Jest to obowiązek wynikający z ustawy - 

Prawo energetyczne. 

8.  

51/IV/2019 z dn.  

31 stycznia 2019r. 

w sprawie zasad i warunków sytuowania 

obiektów małej architektury, tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 

ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów 

budowlanych, z jakich mogą być wykonane. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. Pozycja: 2222 z dnia 15 lutego 

2019r.  

Uchwała weszła w życie w dniu 2 marca 

2019 roku. 

 

52/IV/2019 z dn.  

31 stycznia 2019r. 

w sprawie określenia kryteriów przyjęć 

obowiązujących w postępowaniu 

rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym, wraz z liczbą punktów 

możliwych do uzyskania za poszczególne 

kryteria oraz dokumentów potwierdzających 

spełnienie kryteriów, do oddziałów 

przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych, klas I publicznych szkół 

podstawowych, prowadzonych przez Gminę 

Miejską Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. Pozycja: 1828 z dnia 7 lutego 2019r.  

Na podstawie uchwały przeprowadzono 

postępowanie rekrutacyjne do oddziałów 

przedszkolnych i klas pierwszych 

publicznych szkół podstawowych. 

9.  

53/IV/2019 z dn.  

31 stycznia 2019r. 

w sprawie: wstępnej lokalizacji nowego 

przystanku komunikacyjnego przy gminnej 

drodze publicznej ul. Wesołej w 

Ciechanowie. 

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Opracowano projekt zmiany stałej 

organizacji ruchu drogowego i 

wprowadzono go w życie. Przystanek 

funkcjonował do czasu rozpoczęcia 

przebudowy ul. Wesołej. Po zakończeniu 

w/w zadania inwestycyjnego, przystanek 

ponownie będzie funkcjonował. 

10.  

54/IV/2019 z dn.  

31 stycznia 2019r. 

w  sprawie   wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Ciechanów.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

11.  

55/IV/2019 z dn.  

31 stycznia 2019r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na wniesienie 

wkładu niepieniężnego (aportu) do 

jednoosobowej spółki z ograniczona 

odpowiedzialnością – Przedsiębiorstwa 

Energetyki Cieplnej w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wykonana – akt notarialny nr 3293/2019  

z 26.03.2019r. 

12.  

56/IV/2019 z dn.  

31 stycznia 2019r. 

w sprawie: zmiany wieloletniego planu 

rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych będących 

w posiadaniu Zakładu Wodociągów 

i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. 

na lata 2019 – 2021.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji.  

13.  
57/IV/2019 z dn.  

31 stycznia 2019r. 

w sprawie udzielenia  pomocy finansowej. 

 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

14.  
58/IV/2019 z dn.  

31 stycznia 2019r. 

W sprawie przyjęcia stanowiska Rady 

Miasta Ciechanów wobec szerzącej się w 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 



 

147 

przestrzeni publicznej przemocy, agresji i 

mowy nienawiści. 

 
59/V/2019 z dn.  

28 lutego 2019r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

15.  
60/V/2019 z dn.  

28 lutego 2019r. 

w  sprawie   wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

16.  

61/V/2019 z dn.  

28 lutego 2019r. 

w  sprawie   wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wykonana - akt notarialny nr  10048/2019 

z 24.09.2019r. 

17.  

62/V/2019 z dn.  

28 lutego 2019r. 

w  sprawie   wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wykonana – akt notarialny nr 5442/2019  

z 03.06.2019r. 

18.  

63/V/2019 z dn.  

28 lutego 2019r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości lokalowej.  

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

19.  

64/V/2019 z dn.  

28 lutego 2019r. 

w sprawie nadania nazw ulicom na terenie 

miasta Ciechanów. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. Pozycja: 2889 z dnia 4 marca 2019r. 

Uchwała została wykonana. 

20.  

65/V/2019 z dn.  

28 lutego 2019r. 

w  sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

przez Gminę Miejską Ciechanów udziału w  

prawie użytkowania wieczystego 

nieruchomości.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

21.  

66/V/2019 z dn.  

28 lutego 2019r. 

w sprawie przeprowadzenia na terenie 

Miasta Ciechanów konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. Pozycja: 2890 z dnia 4 marca 2019r.  

Uchwała jest w trakcie realizacji. W 

głosowaniu mieszkańcy wybrali projekty 

do realizacji. Środki zostały zabezpieczone 

w budżecie na 2020 rok. 

22.  

67/V/2019 z dn.  

28 lutego 2019r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego „Zagumienna – Powstańców 

Wielkopolskich” w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Trwa faza projektowa sporządzanego 

miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego. 

23.  

68/V/2019 z dn.  

28 lutego 2019r. 

w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej przy 

ul. Opinogórskiej w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

24.  

69/V/2019 z dn.  

28 lutego 2019r. 

w sprawie poboru opłaty skarbowej w 

drodze inkasa. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. Pozycja: 2891 z dnia 4 marca 2019r. 

Inkasentem do poboru opłaty skarbowej 

wyznaczono Starostwo Powiatowe w 

Ciechanowie, które na podstawie 

niniejszej uchwały pobiera i przekazuje co 

miesiąc na rzecz Gminy Miejskiej 

Ciechanów opłatę skarbową. 

25.  

70/V/2019 z dn.  

28 lutego 2019r. 

w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości w ramach pomocy de 

minimis na wspieranie nowych inwestycji 

i tworzenie nowych miejsc pracy na 

terenie Miasta Ciechanów. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i obowiązuje do dnia 30 

czerwca 2021 r. Pozycja: 2892 z dnia 4 

marca 2019r. 

Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w 

życie. Na jej podstawie są rozpatrywane 

wnioski dotyczące zwolnień od podatku od 

nieruchomości w ramach pomocy de 

minimis na wspieranie nowych inwestycji i 
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tworzenie nowych miejsc pracy na terenie 

Miasta Ciechanów. 

 

26.  

71/V/2019 z dn.  

28 lutego 2019r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 3  

w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Skarga została uznana za bezzasadną. 

27.  

72/VI/2019 z dn.  

28 marca 2019r. 

w sprawie zmiany Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla miasta Ciechanów  na 

2019 rok.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji do końca 

2020 r. 

28.  

73/VI/2019 z dn.  

28 marca 2019r. 

w  sprawie   wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wykonana - akt notarialny nr  10042/2019 

z 24.09.2019r. 

29.  

74/VI/2019 z dn.  

28 marca 2019r. 

w  sprawie  wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości.  

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wykonana – akt notarialny nr 4904/2019  

z 17.05.2019r. 

 

30.  

75/VI/2019 z dn.  

28 marca 2019r. 

 

w  sprawie   wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wykonana -  akt notarialny nr  11855/2019 

z 08.11.2019r. 

 

31.  

76/VI/2019 z dn.  

28 marca 2019r. 

w  sprawie    zamiany nieruchomości. 

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wykonana – akt notarialny nr  5452/2019 

z 03.06.2019r. 

32.  

77/VI/2019 z dn.  

28 marca 2019r. 

w  sprawie  wyrażenia zgody na nabycie 

przez Gminę Miejską Ciechanów udziału w  

prawie  własności nieruchomości.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

33.  

78/VI/2019 z dn.  

28 marca 2019r. 

w  sprawie   wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności gruntowej na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Ciechanów.  

Uchwała została uchylona przez organ 

nadzorczy.  

34.  

79/VI/2019 z dn.  

28 marca 2019r. 

 

w sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  

umowy  dzierżawy  na okres  powyżej 3 lat  

oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od  

obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  

umowy dzierżawy. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Uchwała wykonana - umowa dzierżawy 

zawarta.   

 

35.  
80/VI/2019 z dn.  

28 marca 2019r. 

w sprawie powołania Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

36.  
81/VI/2019 z dn.  

28 marca 2019r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

37.  
82/VI/2019 z dn.  

28 marca 2019r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 

2019. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

38.  
83/VI/2019 z dn.  

28 marca 2019r. 

w sprawie przedłużenia kadencji Zarządów  

Osiedli Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

39.  

84/VI/2019 z dn.  

28 marca 2019r. 

w sprawie  rozpatrzenia wniosku 

przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości 

położonych przy ul. Warszawskiej w 

Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wniosek został uznany za bezzasadny. 

40.  

85/VII/2019 z dn.  

25 kwietnia 2019r. 

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 

wotum zaufania.  

 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Rada udzieliła wotum zaufania 

Prezydentowi Miasta. 
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41.  

86/VII/2019 z dn.  

25 kwietnia 2019r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Miejskiej 

Ciechanów za 2018 rok.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Sprawozdanie zostało zatwierdzone. 

42.  

87/VII/2019 z dn.  

25 kwietnia 2019r. 

w sprawie  udzielenia Prezydentowi Miasta 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2018 rok. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Rada udzieliła Prezydentowi Miasta 

absolutorium. 

43.  

88/VII/2019 z dn.  

25 kwietnia 2019r. 

w sprawie określenia sezonu kąpielowego 

oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy 

Miejskiej Ciechanów na 2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. Pozycja: 5737 z dnia 30 kwietnia 

2019r.  

Jest to obowiązek wynikający z ustawy – 

Prawo wodne. Kąpielisko funkcjonowało w 

okresie wakacyjnym 2019r. Uchwała została 

zrealizowana. 

44.  

89/VII/2019 z dn.  

25 kwietnia 2019r. 

 

 

 

w sprawie ustalenia  planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Miejską Ciechanów oraz określenia 

granic  

 obwodów publicznych szkół podstawowych 

od dnia 01 września 2019r.             

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. Pozycja: 5738 z dnia 30 kwietnia 

2019r. 

Na podstawie uchwały ustalono sieć 

publicznych szkół podstawowych 

obowiązującą od 1  września 2019 r. z 

uwzględnieniem zmian w prawie 

oświatowym. 

45.  
90/VII/2019 z dn.  

25 kwietnia 2019r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

46.  
91/VII/2019 z dn.  

25 kwietnia 2019r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

47.  

92/VII/2019 z dn.  

25 kwietnia 2019r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wykonana – akt notarialny nr 1567/2019  

z 17.05.2019r. 

48.  

93/VII/2019 z dn.  

25 kwietnia 2019r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Nabycie w formie aktu notarialnego  

Rep. A 2651/2019 z dnia 03.07.2019 r. 

49.  

94/VII/2019 z dn.  

25 kwietnia 2019r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Nabycie w formie aktu notarialnego  

Rep. A 8272/2019 z dnia 08.08.2019 r. 

50.  

95/VII/2019 z dn.  

25 kwietnia 2019r. 

w sprawie określenia lokalnych standardów 

urbanistycznych na terenie  miasta 

Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz.Pozycja:5739 z dnia 30 kwietnia 2019r. 

51.  
96/VII/2019 z dn.  

25 kwietnia 2019r. 

w sprawie nadania nazwy skwerowi na 

terenie miasta Ciechanów 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Uchwała została wykonana. 

52.  

97/VII/2019 z dn.  

25 kwietnia 2019r. 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie 

służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Miejskiej 

Ciechanów.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

53.  

98/VIII/2019 z dn. 30 

maja 2019r. 

w sprawie wstępnej lokalizacji nowych 

przystanków komunikacyjnych przy  

gminnej drodze publicznej   

ul. Okopowej, ul. Ignacego Łukasiewicza i ul. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wstępna lokalizacja została ustalona, lecz z 

uwagi na protest mieszkańców dotyczący 

zmiany trasy linii nr 8, przystanki nie 

zostały wyznaczone w terenie. 
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Bielińskiej  

w Ciechanowie. 

54.  

99/VIII/2019 z dn. 30 

maja 2019r. 

 

w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej przy ul. Św. 

Franciszka w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. Pozycja: 6990 z dnia 3 czerwca 2019r. 

55.  

100/VIII/2019 z dn. 30 

maja 2019r. 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji  

projektu grantowego pn. „Let's learn English 

together through art” w ramach konkursu 

grantowego pn. Ścieżki współpracy – 

wsparcie dla podmiotów wdrażających 

współpracę międzynarodową” ogłoszonego 

przez Fundację Fundusz Współpracy. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Na podstawie uchwały, w okresie od 

01.06.2019 r. do 31.10.2019 r. zrealizowano 

projekt grantowy . „Let's learn English 

together through art”. Projekt zrealizowany 

i rozliczony w 2019 r. zgodnie ze złożonym 

wnioskiem o dofinansowanie. 

56.  

101/VIII/2019 z dn. 30 

maja 2019r. 

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.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Uchwała wykonana - umowa dzierżawy 

zawarta. 

57.  
102/VIII/2019 z dn. 30 

maja 2019r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańca 

Ciechanowa. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wniosek został rozpatrzony negatywnie. 

58.  
103/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

59.  
104/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie  zmiany uchwały budżetowej na 

rok 2019. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

60.  
105/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie emisji obligacji komunalnych. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

61.  

106/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej Gminie Ciechanów. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Dotacja celowa nie została udzielona. 

Umowa pomiędzy Gminą Miejską 

Ciechanów a Gminą Ciechanów nie została 

zawarta. 

62.  

107/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 

formie dotacji celowej Powiatowi  

Ciechanowskiemu. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano - dotacja celowa została 

przekazana Powiatowi  Ciechanowskiemu, 

zgodnie z zawartą umową. 

63.  

108/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za 

korzystanie  z wychowania przedszkolnego 

przez uczniów objętych wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w 

roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 

w przedszkolach publicznych i oddziałach 

przedszkolnych, w publicznych  

szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska  

Ciechanów.   

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. 

Pozycja: 7899 z dnia 27 czerwca 2019r.  

Na podstawie uchwały, od 1 września 2019 

r. w Gminie Miejskiej Ciechanów nastąpiła 

zmiana sposobu naliczania opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

 

 

64.  

109/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie wnoszenia obywatelskiej 

inicjatywy uchwałodawczej. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz. Pozycja: 7900 z dnia 27 czerwca 

2019r. 
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65.  
110/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie powołania Zespołu ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

66.  

111/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie  nadania Statutu Ciechanowskiemu 

Ośrodkowi Edukacji Kulturalnej „STUDIO” 

w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz.Pozycja: 7901 z dnia 27 czerwca 

2019r. 

67.  

112/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie  ustalenia regulaminu  korzystania  

z Parku Nauki Torus oraz powierzenia  

Prezydentowi Miasta Ciechanów uprawnień 

do ustalenia  wysokości cen i opłat za 

korzystanie  z obiektu i urządzeń Parku Nauki 

Torus.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz.Pozycja: 7902 z dnia 27 czerwca 

2019r. 

Regulamin został wprowadzony w Parku 

Nauki Torus i jest obowiązującym. 

68.  
113/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie wyrażenia zgody na  zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

69.  

114/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie 

miasta Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz.Pozycja: 7903 z dnia 27 czerwca 

2019r. 

Uchwała została wykonana. 

70.  

115/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 64/V/2019 

Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 lutego 

2019r. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz.Pozycja: 7904 z dnia 27 czerwca 

2019r.  

71.  
116/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie 

prawa użytkowania wieczystego.    

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

72.  

117/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „BLOKI II” w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Trwa faza projektowa sporządzanego 

miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego. 

73.  
118/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie 

miasta Ciechanów. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Uchwała została wykonana. 

74.  
119/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność 

Prezydenta Miasta. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Skarga została uznana za bezzasadną. 

75.  
120/IX/2019 z dn. 19 

czerwca 2019r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta 

Miasta. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Skarga została uznana za bezzasadną. 

76.  
121/X/2019 z dn.  

19 lipca 2019r. 

W sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 

2019. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

77.  

122/X/2019 z dn.  

19 lipca 2019r. 

Uchylająca Uchwałę Nr 106/IX/2019 Rady 

Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 2019 

roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

w formie dotacji celowej Gminie Ciechanów. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

78.  
123/XI/2019 z dn. 29 

sierpnia 2019r. 

Uchwała w sprawie finansowania systemu 

oświaty. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

79.  

124/XI/2019 z dnia 29 

sierpnia 2019r 

Uchwała w sprawie dokonanych zmian w 

prawie podatkowym mających bezpośredni 

wpływ na sytuację finansową Gminy Miejskiej 

Ciechanów. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

80.  
125/XI/2019 z dnia 29 

sierpnia 2019r. 

Uchwała w sprawie pozostawienia zgłoszenia 

kandydata na ławnika bez dalszego biegu. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 
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81.  

126/XI/2019 z dnia 29 

sierpnia 2019r. 

Uchwała w sprawie zasięgnięcia od 

Komendanta Wojewódzkiego Policji 

informacji o kandydatach na ławników. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

82.  

127/XI/2019 z dnia 29 

sierpnia 2019r. 

Uchwała w sprawie ustalenia regulaminu 

głosowania w wyborach ławników do sądów 

powszechnych.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

83.  
128/XI/2019 z dnia 29 

sierpnia 2019r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

84.  

129/XI/2019 z dnia 29 

sierpnia 2019r. 

Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy na 

terenie miasta Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływnie  

14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 10401 z dnia 5 września 2019r. 

Uchwała została wykonana. 

85.  

130/XI/2019 z dnia 29 

sierpnia 2019r. 

Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku 

o wypłatę dodatku energetycznego.  

Uchwała wchodzi w życie po upływnie  

14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 10402  z dnia 5 września 2019r. 

86.  

131/XI/2019 

z dnia 29 sierpnia 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały NR 

88/VIII/2011 z dnia 26 maja 2011 roku w 

sprawie regulaminu określającego zasady 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w 

jednostkach oświatowych prowadzonych 

przez Gminę Miejską Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w zycie po upływnie  

14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. z mocą obowiązującą od 

1 września 2019r. 

Pozycja: 10403 z dnia 5 września 2019r.  

87.  

132/XI/2019 z dnia 29 

sierpnia 2019r.  

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o 

zmianę treści tablicy/gabloty przy dworcu 

PKP w Ciechanowie.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.  

88.  
133/XII/2019 z dnia 30 

września 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2019. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

89.  

134/XII/2019  z dnia 30 

września 2019r. 

Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania, wysokości stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych w tej 

strefie oraz ”Regulaminu Strefy Płatnego 

Parkowania”. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w 

DZ.Urz.Woj.Maz., i wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2020r.  

Pozycja: 11394 z dnia 2 października 2019r. 

Podjęto uchwałę o wprowadzeniu SPP od 

01.01.2020r. na ul. Sierakowskiego i  

ul. Powstańców Wielkopolskich. Zgodnie  

z uchwałą SPP została wprowadzona. 

90.  

135/XII/2019 

z dnia 30 września 

2019r.  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 

107/IX/2011 RM Ciechanów z dnia 30 

czerwca 2011 w sprawie ustalenia opłaty za 

pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w 

Ciechanowie.  

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia 

miesiąca następującego po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 11393 z dnia 2 października 2019r. 

Od 1 listopada 2019 roku nastąpiła zmiana 

wysokości opłat za wyżywienie w Żłobku 

Miejskim. 

91.  

136/XII/2019 z dnia 30 

września 2019r.  

Uchwała w sprawie ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej przy ul. M.M. Kolbe 

w Ciechanowie.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 11399 z dnia 2 października 2019r.  

Uchwała weszła w życie 17 października 

2019 roku. 

92.  

137/XII/2019 z dnia 30 

września 2019r.  

Uchwała w sprawie zmiany nazwy ulicy na 

terenie miasta Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie  

14 dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 
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Pozycja: 11530 z dnia 4 października 2019r. 

Uchwała została wykonana. 

93.  

 

138/XII/2019 z dnia 30 

września 2019r.  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 

powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą 

oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała wykonana - umowa dzierżawy 

zawarta. 

94.  

139/XII/2019 z dnia 30 

września 2019r.  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 

powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą 

oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała wykonana - umowa dzierżawy 

zawarta. 

95.  

140/XII/2019 z dnia 30 

września 2019r.  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 

powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą 

oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała wykonana - umowa dzierżawy 

zawarta. 

96.  

141/XII/2019 z dnia 30 

września 2019r.  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 

powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą 

oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała wykonana - umowa dzierżawy 

zawarta. 

97.  

142/XII/2019 z dnia 30 

września 2019r.  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała wykonana w części. Nabycie w 

formie aktów notarialnych Rep. A 

11467/2019 z dnia 29.10.2019 r. oraz Rep. 

A 11461/2019 z dnia 29.10.2019 r. 

98.  

143/XII/2019 z dnia 30 

września 2019r.  

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o 

zmianę Uchwały RM Ciechanów w sprawie 

zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury, tablic reklamowych i urządzeń 

reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, 

standardów jakościowych oraz rodzajów 

materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

99.  

144/XIII/2019 z dnia 31 

października 2019r.  

Uchwała w sprawie: Aktualizacji Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów na 

lata 2005-2023. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Zaktualizowany dokument przyjęty do 

realizacji. 

100.  

145/XIII/2019 z dnia 31 

października 2019r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności gruntowej na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała wykonana. Służebność gruntowa 

ustanowiona w formie aktu notarialnego 

Rep. A 12436/2019 z dnia 21.11.2019 r. 

101.  
146/XIII/2019 z dnia 31 

października 2019r. 

Uchwała w sprawie: zamiany nieruchomości. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

102.  

147/XIII/2019 z dnia 31 

października 2019r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

wniesienie prawa własności nieruchomości w 

formie aportu do spółki pn. Towarzystwo 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana – akt notarialny nr 1119/2020 z 

17.02.2020r. 
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Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w 

Ciechanowie. 

103.  

148/XIII/2019 z dnia 31 

października 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany Statutu 

Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 12624 z dnia 8 listopada 2019r.  

104.  

149/XIII/2019 z dnia 31 

października 2019r. 

Uchwała sprawie wyboru ławników. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

105.  

150/XIII/2019 z dnia 31 

października 2019r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

wykorzystanie herbu miasta Ciechanów jako 

elementu sztandaru 5 Mazowieckiej Brygady 

Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 

106.  

151/XIII/2019 z dnia 31 

października 2019r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o 

powołanie Komitetu Obchodów 75 rocznicy 

utworzenia przez sowietów obozu NKWD w 

Ciechanowie.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wniosek został rozpatrzony negatywnie. 

107.  

152/XIII/2019 z dnia 31 

października 2019r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o 

ogłoszenie roku 2020w Ciechanowie Rokiem 

Jubileuszu 75 rocznicy utworzenia przez 

sowietów obozu NKWD w Ciechanowie.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wniosek został rozpatrzony negatywnie. 

108.  

153/XIII/2019 z dnia 31 

października 2019r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o 

zabezpieczenie piwnic pod budynkiem po 

byłym Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa 

Publicznego w Ciechanowie.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wniosek został rozpatrzony negatywnie. 

109.  

154/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów na 

2020 rok z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Zostały 

rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na 

realizację zadań własnych gminy przez 

organizacje pozarządowe z zakresu kultury, 

sportu, ochrony i promocji zdrowia, 

ekologii, opieki nad zwierzętami oraz 

pomocy społecznej. Zawarto umowy, 

zadania są w trakcie realizacji. 

110.  

155/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 14812 z dnia 10 grudnia 2019r. 

111.  

156/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2019. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 14738 z dnia 10 grudnia 2019r.  

 

112.  

157/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 14282 z dnia 6 grudnia 2019r.  

Uchwała ma zastosowanie od 2020 r., na jej 

podstawie są ustalane i określane 

zobowiązania w sprawie podatku od 

nieruchomości, łącznego zobowiązania 

pieniężnego na 2020 ok. 
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113.  

158/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 14683 z dnia 10 grudnia 2019r.  

114.  

159/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała Budżetowa Nr 159/XIV2019 

na rok 2020 

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 28.11.2019. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja 15406 z dnia 17 grudnia 2019r.  

 

115.  

160/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

 Uchwała w sprawie szczegółowych zasad, 

trybu przyznawania i pozbawiania oraz 

rodzaje i wysokości stypendiów sportowych 

Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 14313 z dnia 6 grudnia 2019r.  

Zarządzeniem, prezydent przyznał 

stypendia zawodnikom na łączną kwotę 

150 000 zł, wypłacane co miesiąc na 

podstawie umów zawartych z zawodnikami. 

116.  

161/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

 Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy 

Miejskiej Ciechanów do Stowarzyszenia 

„Społeczeństwo i Nauka SPIN”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Deklaracja członkowska została wysłana do 

Stowarzyszenia. 

Wniosek o przystąpienie do Stowarzyszenia 

zostanie rozpatrzony w II kw. 2020r na 

posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia.  

117.  

162/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 

pasa drogowego dróg gminnych na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, 

remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 14314 z dnia 6 grudnia 2019r.  

Zgodnie z przepisami, opłaty dotyczące 

infrastruktury telekomunikacyjnej powinny 

być obniżone do wartości podanych w 

ustawie o drogach publicznych do dnia 

25.01.2020r. Niniejszą uchwałą 

wprowadziliśmy obniżone stawki od dnia 

01.01.2020r. 

118.  

163/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej  

dla Województwa Mazowieckiego. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

dla zadania „Przebudowa drogi 

wojewódzkiej nr 616 na terenie miasta 

Ciechanów (ul. Gruduska)” wraz z 

ostateczną decyzją ZRID, zgodnie z zawartą 

umową, została przekazana MZDW w 

Warszawie.   

119.  

164/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonana w części dot. działki nr 1915/3 – 

akt notarialny nr 319/2020 z 28.01.2020r., w 

części dot. działki nr 1915/4 – w trakcie 

realizacji. 

120.  
165/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

121.  
166/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

122.  
167/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Trwa faza projektowa sporządzanego 
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zagospodarowania przestrzennego „Andersa” 

w Ciechanowie. 

miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego. 

123.  

168/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze 

socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała została uchylona przez organ 

nadzorczy.  

124.  

169/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ciechanowie do prowadzenia postępowania, w 

tym wydawania decyzji administracyjnych w 

sprawach z zakresu świadczeń pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla 

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja:14284 z dnia 6 grudnia 2019r. 

 

125.  

170/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie określenia szczegółowych 

warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych 

usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia od 

opłat, jak również trybu ich pobierania. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 14285 z dnia 6 grudnia 2019r.  

 

126.  

171/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego uprawniającego do korzystania  

z pomocy społecznej przez osoby objęte 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w 

domu” na lata 2019-2023. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 14286 z dnia 6 grudnia 2019r.  

 

127.  

172/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu 

wydatków poniesionych na świadczenia z 

pomocy społecznej w formie posiłku lub 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych przez osoby objęte 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w 

szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja:14287 z dnia 6 grudnia 2019r.  

 

128.  

173/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr 

527/XXXVIII/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w 

schroniskach dla bezdomnych. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 14288 z dnia 6 grudnia 2019r.  

 

129.  

174/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwala w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie 

Miejskiej Ciechanów oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 14557 z dnia 9 grudnia 2019r.  

 

130.  

175/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o 

umieszczenie na budynku lub działce przy ul. 

Zagumiennej tablicy upamiętniającej 

zamordowanych przez niemieckich nazistów 

obywateli narodowości  żydowskiej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Petycja została rozpatrzona negatywnie. 

131.  

176/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Prezydenta Miasta Ciechanów w zakresie 

naruszenia przepisu art. 3 ustawy z dnia 31 

stycznia 1980r. o godle, barwach i hymnie 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Skarga została uznana za bezzasadną. 
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach 

państwowych. 

132.  

177/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na 

Prezydenta Miasta Ciechanów związku 

prowadzonymi  pracami budowlanymi ulicy 

Różanej w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Skarga została uznana za bezzasadną. 

133.  

178/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o 

zaproszenie do ciechanowskich szkół 

wykładowców z Biura Edukacji Narodowej z 

Instytutu Pamięci Narodowej i 

przeprowadzenia przez nich dla nauczycieli, 

młodzieży i społeczeństwa cyklu prelekcji z 

historii najnowszej w kontekście Ciechanowa. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uwzględniono wniosek i uchwałę 

przekazano do realizacji do ciechanowskich 

szkół podstawowych.  

134.  

179/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o 

zmianę nazwy ronda imienia Generała Emila 

Fieldorfa „Nila”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała została wykonana. 

135.  

180/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o 

natychmiastowe zdjęcie umieszczonej na 

ścianie ratusza, tablicy pamiątkowej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wniosek rozpatrzono pozytywnie.   

136.  

181/XIV/2019 z dnia 28 

listopada 2019r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o 

powołanie zespołu, który opracowałby treść 

nowej tablicy, zgodnej z prawdą historyczną 

umieszczonej na elewacji budynku Urzędu 

Miasta Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Zespół 

został powołany odbyło się 1 spotkanie, 

ustalono kolejne terminy spotkań zespołu.  

137.  

182/XV/2019 z dnia 19 

grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2019. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 1004 z dnia 20 stycznia 2020r.  

138.  

183/XV/2019 z dnia 19 

grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie wydatków budżetu miasta, 

które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 15610 z dnia 20 grudnia 2019r.  

Realizacja do 30.06.2020r. 

139.  

184/XV/2019 z dnia 19 

grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie utworzenia  ośrodka 

wsparcia - Dziennego Domu "Senior+" w 

Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

140.  

185/XV/2019 z dnia 19 

grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w 

ośrodku wsparcia – Dziennym Domu 

„Senior+” w Ciechanowie.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 15611  z dnia 20 grudnia 2019r. 

141.  

186/XV/2019 z dnia 19 

grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

miasta Ciechanów na 2020 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji do końca  

2020 r. 

142.  

187/XV/2019 z dnia 19 

grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie Miejskiego   Programu   

Profilaktyki   i    Rozwiązywania   Problemów 

Alkoholowych na 2020 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji do końca  

2020 r. 

143.  

188/XV/2019 z dnia 19 

grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji do końca  

2020 r. 



 

158 

144.  

189/XV/2019 z dnia 19 

grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności gruntowej na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Miejskiej Ciechanów.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

145.  
190/XV/2019 z dnia 19 

grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie zamiany  nieruchomości.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

146.  

191/XV/2019 z dnia 19 

grudnia 2019r. 

Uchwała 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. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uchwała wykonana częściowo. 

Kioski RUCH: 

- ul. Warszawska – umowa 

- ul. 17 Stycznia  –  rezygnacja 

147.  

192/XV/2019 z dnia 19 

grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia  planu pracy 

Rady Miasta Ciechanów i jej  Komisji na rok 

2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

148.  
193/XV/2019 z dnia 19 

grudnia 2019r. 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku 

mieszkańca miasta Ciechanów.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wniosek został rozpatrzony negatywnie.  
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VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 

7.1. Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim 

 

Gmina Miejska Ciechanów współpracuje z samorządem powiatowym i wojewódzkim 

przy realizacji wspólnych inwestycji, leżących w interesie społecznym i gospodarczym miasta. 

Poniżej wypisano zadania, dla realizacji których podpisano stosowne porozumienia/umowy, 

które były realizowane w 2019 roku. 

 

 Udzielenie pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego polegającego na 

opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie miasta Ciechanów” (ul. Gruduska) 

 

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 

wojewódzkiej nr 616 na terenie Miasta Ciechanów – ul. Gruduska od km 45+390 do km 

46+263, wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami w zakresie koniecznym do 

uzyskania decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyskanie 

w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID.   

W maju 2018 została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji 

technicznej. Projekt budowlany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej został złożony do Wojewody Mazowieckiego. Miasto uzyskało decyzję w 

przedmiotowym zakresie w 2019 roku. Dokumentacja wraz z ostateczną decyzją ZRID została 

przekazana Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy  

w Ciechanowie do realizacji. 

W 2018 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 79 950,00 zł. Kwota 79 950,00 

zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została przeniesiona na 

2019 r. i w nim wydatkowana. 

 

 Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na 

realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-

Opinogóra Górna-Długołęka-Zielona na odcinku Ciechanów – Opinogóra w ramach 

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla 

rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”  

 

Zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Ciechanowie oraz Gminą Opinogóra Górna w latach 2018-2019. Inwestycja objęła 

przebudowę nawierzchni, ułożenie chodników, budowę ciągu pieszo-jezdnego i ścieżki 

rowerowej oraz budowę kanalizacji deszczowej i oczyszczenie rowów.  

Zadanie zakończone w 2019 roku.  

Działając na podstawie Uchwały Budżetowej nr 518/XXXVIII/2017 Rady Miasta 

Ciechanów z 30 listopada 2017 roku oraz Uchwały nr 538/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów  

z 29 marca 2018 roku miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 

1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niniejszego zadania.  

W 2018 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 500 000,00 zł. 
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7.2. Współpraca z samorządami gminnymi  
 

Gmina Miejska Ciechanów w 2019 roku współpracowała z innymi gminami przy 

realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Każda współpraca oparta 

jest o podpisane umowy partnerskie. 

 

•   „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, 

Gminy Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo”.  
 

Gmina Miejska Ciechanów w 2016 r. zawarła partnerstwo z trzema gminami 

i w imieniu wszystkich partnerów złożyła wniosek o dofinansowanie. Dofinansowanie zostało 

przyznane w 2018 r. Wartość wspólnego projektu wynosi 10 632 198,41 zł, z czego 

dofinansowanie to 7 974 148,80 zł. Łącznie uwzględnione zostały 444 gospodarstwa domowe, 

gdzie zamontowanych zostanie 555 instalacji do produkcji energii odnawialnej. Pod uwagę 

wzięto także 16 obiektów użyteczności publicznej. W 2019 roku u mieszkańców – uczestników 

projektu oraz na większości zaplanowanych budynków użyteczności publicznej zamontowano 

instalacje fotowoltaiczne. W 2020 roku nastąpi montaż pomp ciepła oraz w gminach 

partnerskich kolektorów słonecznych. 
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7.3.  Wsparcie finansowe dla jednostek powiatowych i wojewódzkich 

Miasto systematycznie udziela wsparcia Specjalistycznemu Szpitalowi 

Wojewódzkiemu w Ciechanowie, Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie. Wsparcie 

tych jednostek, nie podlegających miastu, a zlokalizowanych na jego terenie, przekłada się na 

działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Ciechanowa. 

 

• Wsparcie dla szpitala na zakup nowych łóżek 

 

Miasto udzieliło dotacji celowej w wysokości 200 000,00 zł Specjalistycznemu 

Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie. Szpital zakupił 45 nowych komfortowych łóżek, 

z których 22 trafiły na Oddział Neurologiczny. Ze środków przekazanych przez miasto 

zakupione zostały szafki przyłóżkowe z wysuwanym blatem, przy którym można spożywać 

posiłki.  

 

 
 

• Współpraca ze szpitalem w realizacji miejskiego programu profilaktyki raka 

szyjki macicy 
 

Program został wprowadzony uchwałą nr 530/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 30 listopada 2017 r.  Przewidziany jest na 4 lata. Jego adresatkami są 12-letnie 

mieszkanki Ciechanowa. W 2018 roku podpisana została umowa ze Specjalistycznym 

Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie na realizację ww. świadczeń medycznych. Na jej 

podstawie miasto w 2019 r. kontynuowało wdrażanie lokalnego programu szczepień przeciwko 

wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), przyczyniającego się do zachorowań na raka szyjki 

macicy. W 2019 r. dobrowolnym badaniom i szczepieniom poddano 93 dziewczynki w wieku 

12 lat Miasto pokryło koszty związane z przeprowadzeniem szczepień, w wysokości 33 138,26 

zł  
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• Wsparcie dla policji na zakup radiowozu 

 

Miasto udzieliło dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł Komendzie Powiatowej 

Policji w Ciechanowie na zakup nowego auta służbowego. 

 

• Środki dla policji na dodatkowe patrole 

 

Wsparcie w wysokości 6 000,00 zł zostało udzielone na organizację dodatkowych 

policyjnych paroli podczas odbywających się w Ciechanowie plenerowych wydarzeń. 
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7.4.  Rozwój sieci komunikacyjnej na terenie gmin ościennych  

 

Sieci linii komunikacyjnych sięgają poza granicę Gminy Miejskiej Ciechanów na 

podstawie podpisanych porozumień międzygminnych na powierzenie zadania organizacji 

publicznego transportu zbiorowego zawierane na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i uchwały Nr 508/LII/10 

Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawieranie porozumień międzygminnych w zakresie prowadzenia gminnego transportu 

zbiorowego. 

 

Gmina Ciechanów 

 

Organizacja publicznego transportu zbiorowego została powierzona Gminie Miejskiej 

Ciechanów przez Gminę Ciechanów na podstawie umowy z dnia 31.12.2012 r.                                      

do Porozumienia Międzygminnego z dnia 31.12.2012 r.  

Linie komunikacyjne obsługujące przystanki w Gminie Ciechanów to:  

 linia nr 1 trasa Chruszczewo osiedle – Niestum (niektóre kursy do Pawłowa),  

 linia nr 2 trasa Asnyka - Krubin (niektóre kursy do Ropel i Nasierowa Dolnego), 

 linia nr 3 trasa Gostków - Kolbe (niektóre kursy do Pęchcina), 

 linia nr 4 trasa Szpital - Kownaty Borowe,  

 linia nr 5 trasa Asnyka – Sokołówek (niektóre kursy do Bab), 

 linia nr 6 trasa Szpital - Szpital (niektóre kursy do Rutki Borki), 

 linia nr 11 trasa Opinogóra Górna – Regimin. 

W 2019 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz 

Gminy Ciechanów przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła 497 330,63 zł. 

 

Gmina Ojrzeń 

 

Organizacja publicznego transportu zbiorowego została powierzona Gminie Miejskiej 

Ciechanów przez Gminę Ojrzeń na podstawie umowy z dnia 11.01.2016 r. do Porozumienia 

Międzygminnego z dnia 17.04.2013 r.  

Linie komunikacyjne obsługujące przystanki w Gminie Ojrzeń to:  

 Linia nr 4 trasa Szpital - Kownaty Borowe.  

W 2019 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz 

Gminy Ojrzeń przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła 12 017,88 zł. 

 

Gmina Opinogóra Górna 

 

Organizacja publicznego transportu zbiorowego została powierzona Gminie Miejskiej 

Ciechanów przez Gminę Opinogóra Górna na podstawie umowy z dnia 08.02.2013 r.                        

do Porozumienia Międzygminnego z dnia 08.02.2013 r.  

Linie komunikacyjne obsługujące przystanki w Gminie Opinogóra Górna to:  

 linia nr 0 trasa Dworzec PKP - Dworzec PKP (niektóre kursy do Władysławowa), 

 linia M trasa Ciechanów - Opinogóra,  

 linia nr 11 trasa Opinogóra Górna – Regimin.  

W 2019 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz 

Gminy Opinogóra Górna przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła 122 125,92 zł. 
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Gmina Regimin 

 

Organizacja publicznego transportu zbiorowego została powierzona Gminie Miejskiej 

Ciechanów przez Gminę Regimin na podstawie umowy z dnia 14.08.2018 r. do Porozumienia 

Międzygminnego z dnia 31.07.2018 r.  

Linie komunikacyjne obsługujące przystanki w Gminie Regimin to:  

 linia nr 11 trasa Opinogóra Górna - Regimin,  

 linia nr 1 trasa Chruszczewo osiedle – Niestum (niektóre kursy do Pawłowa).  

W 2019 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz 

Gminy Regimin przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła  79 050,94 zł. 

 

Gmina Gołymin Ośrodek  

 

Organizacja publicznego transportu zbiorowego została powierzona Gminie Miejskiej 

Ciechanów przez Gminę  Gołymin Ośrodek na podstawie umowy z dnia 08.10.2019 r. do 

Porozumienia Międzygminnego z dnia 02.11.2015 r.  

Linie komunikacyjne obsługujące przystanki w Gminie Gołymin Ośrodek to:  

 linia nr 2 trasa Asnyka - Krubin (niektóre kursy do Ropel i Nasierowa Dolnego). 

Wydłużonych kilka kursów do Nasierowa funkcjonuje od 14.10.2019 r.  

W 2019 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz 

Gminy Gołymin Ośrodek przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła  2 650,42 zł. 
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VIII. Część analityczna  

8.1. Oświata i edukacja 

 

STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2018/2019 oraz 2019/2020 

 

Przedszkola samorządowe 

2018/2019        2019/2020 
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1 P-1 6 25 50 50 25 150 

2 P-3 7 42 50 41 37 170 

3 P-4 5 25 30 25 35 115 

4 P-5 5 44 31 25 25 125 

5 P-6 7 45 75 25 25 170 

6 P-8 4 36 21 25 14 96 

7 P-10 6 31 42 60 6 141 

Razem 40 248 299 251 167 967 
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1 P-1 
6 23 46 39 28 136 

2 P-3 
7 44 40 44 43 171 

3 P-4 
5 24 25 41 27 117 

4 P-5 
5 27 25 38 35 125 

5 P-6 
7 32 59 36 39 166 

6 P-8 
4 13 24 17 46 100 

7 P-10 
6 34 51 21 32 138 

Razem 40 197 270 236 250 953 

L. p. 

 

 

PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNE 

2018/2019 
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Dzieci wg urodzenia 

2 latki 3 latki 4 latki 5 latki 6 latki 7 latki 

1 N. Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” 45 3 39 2 12 11 6 4 4 

2 N. Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” 50 2 33 2 12 8 11 0 0 

3 N. Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” 30 2 25 3 6 5 9 2 0 

4 Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy Las” 100 4 78 7 22 19 26 4 0 

5 Niepubliczne Przedszkole  STO w Ciechanowie 20 1 16   2 4 10 0 

6 Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków” 65 3 58 8 14 17 17 2 0 

7 N. Przedszkole Dom Przedszkolaka „Montessori” 110 5 94 2 25 36 24 7 0 

8 N. Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pan Czu” 20 1 12 0 1 0 3 6 2 

9 Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs” 140 5 130 24 45 26 26 9 0 

10 Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” 30 1 19 0 3 7 9 0 0 

11 N.Przedszkole Akademia Małych Odkrywców 35 3 46 4 15 15 11 1 0 

Razem 645 30 550 52 155 146 146 45 6 
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L. p. 

 

 

PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNE 

2019/2020 

 L
. 

m
ie

js
c 

L
. 

o
d

d
z.

 

L
. 

d
zi

ec
i Dzieci wg urodzenia 

2 latki 3 latki 4 latki 5 latki 6 latki 7 latki 

1 N. Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” 45 3 43 3 13 14 7 6 0 

2 N. Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” 50 1 37 0 4 9 16 5 3 

3 N. Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” 30 2 22 0 5 8 2 5 2 

4 Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy Las” 76 3 76 4 18 26 21 7 0 

5 Niepubliczne Przedszkole  STO w Ciechanowie 26 2 17 0 0 1 4 12 0 

6 Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków” 65 3 63 5 22 15 13 6 2 

7 N. Przedszkole Dom Przedszkolaka „Montessori” 110 5 95 9 17 26 31 12 0 

8 N. Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pan Czu” 10 1 5 0 2 2 1 0 0 

9 Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs” 140 5 129 12 26 45 27 19 0 

10 Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” 30 1 19 2 4 10 3 0 0 

11 N. Przedszkole Akademia Małych Odkrywców 45 3 51 1 10 15 16 8 1 

12 N. Przedszkole "Alpik" 55 2 54 11 14 13 7 5 4 

13. N. Przedszkole Terap.-Rehabil.  KINDERO 25 1 21 11 6 3 0 0 1 

Razem 707 32 632 60 142 185 149 81 11 

 

Wychowankowie przedszkoli samorządowych w szkołach samorządowych - rok szkolny 

2018/2019 oraz 2019/2020. 

 

Lp. Oddziały  „O” 
L. wychowanków 

2018/2019 

L. oddziałów 

2018/2019 

L. wychowanków 

2019/2020 

L. oddziałów 

2019/2020 

1 SP-1 29 2 25 1 

2 SP-3 50 3 65 3 

3 SP-4 60 3 47 2 

4 SP-5 60 3 99 4 

5 SP-6 23 1 25 1 

6 SP-7 42 2 50 2 

Razem 264 14 311 13 

 Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2018/2019  

 

 

L. p. 
 

ROK SZKOLNY 

2018/2019 

Liczba 

oddziałów 

 

Liczba 

uczniów 

 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

 

1. 
Szkoła Podstawowa nr 1 4 84 48 36 0 0 0 0 0 0 

Oddziały gimnazjalne G-1 4 102   102      

 

2. 
Szkoła Podstawowa nr 3 38 897 92 115 49 164 157 114 105 101 

Oddziały gimnazjalne G-2 3 85   85      

3. Szkoła Podstawowa nr 4 34 734 97 81 36 157 112 94 84 73 

4. Szkoła Podstawowa nr 5 32 690 59 75 32 131 150 77 73 93 

 

5. 
Szkoła Podstawowa nr 6 15 355 65 36 24 67 56 30 47 30 

Oddziały gimnazjalne G-3 4 108   108      

 

6. 
Szkoła Podstawowa nr 7 30 608 61 46 41 105 113 78 85 79 

Oddziały gimnazjalne G-4 4 96   96      

R. oddziały/uczniowie –Szkoły 

Podstawowe 

153 3368 422 389 182 624 588 393 394 376 

R. oddziały/uczniowie - 

Gimnazjum 

15   391   391      
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Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym  2019/2020 
 

 

 

Liczba uczniów w szkołach niepublicznych w roku szkolnym 2018/2019 oraz 2019/2020 

 

L.p. SZKOŁY NIEPUBLICZNE 2018/2019 Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1 Szkoła Podstawowa TWP 9 131 

2 Oddziały gimnazjalne TWP 2 37 

3 Oddziały „O” w TWP 2 29 

4 Społeczna Szkoła Podstawowa STO 13 184 

5 Oddziały gimnazjalne 2 27 

6 Oddziały "0" w STO 1 20 

Razem 29 428 

 

 

 

L.p. SZKOŁY NIEPUBLICZNE 2019/2020 Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1 Szkoła Podstawowa TWP 14 190 

2 Oddziały „O” w TWP 2 28 

3 Społeczna Szkoła Podstawowa STO 13 189 

4 Oddziały "0" w STO 1 13 

Razem 30 420 

 

 

 

 

L. p.  

ROK 

SZKOLNY 

2019/2020 

L
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w
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a
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cz

n
ió

w
 

 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

 

1. 

Szkoła Podstawowa 

nr 1 

7 144 59 48 37 0 0 0 0 0 

 

2. 

Szkoła Podstawowa 

nr 3 

38 889 103 93 113 53 163 154 95 103 

3. Szkoła Podstawowa 

nr 4 

31 728 74 96 81 30 158 110 98 81 

4. Szkoła Podstawowa 

nr 5 

30 645 65 60 75 27 131 143 73 71 

5. Szkoła Podstawowa 

nr 6 

17 408 52 64 37 25 72 51 56 51 

6. Szkoła Podstawowa 

nr 7 

30 612 82 60 46 43 104 111 76 84 

Razem 153 3426 435 421 389 178 628 569 398 390 
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KADRA PEDAGOGICZNA 2018/2019 oraz 2019/2020 

 

PRZEDSZKOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE 

2018/2019 

 

Stopień awansu zawodowego 

  

b
ra

k
 

st
aż

y
st

a 

k
o

n
tr

ak
to

w
y
 

m
ia

n
o

w
an

y
 

d
y

p
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o

w
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y
 

R
az

em
 (

et
at

y
) 

Miejskie Przedszkole Nr 1 1  1 3 8,09 13,09 

Miejskie Przedszkole Nr 3 
  5 5 5,09 15,09 

Miejskie Przedszkole Nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi 
 1 2,23 2 10,23 15,55 

Miejskie Przedszkole Nr 5 
  1 2 8,09 11,09 

Miejskie Przedszkole Nr 6 
  2 2 10,09 14,09 

Miejskie Przedszkole Nr 8 
    8,05 8,09 

Miejskie Przedszkole Nr 10 
 3,18 1  8,09 12,27 

R a z e m  1 4,18 12,23 14 57,86 89,27 

 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE 

2019/2020 

 

Stopień awansu zawodowego 

  

b
ra

k
 

st
aż

y
st

a 
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o

n
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o
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y
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y
 

R
az
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y
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Miejskie Przedszkole Nr 1 1  1 3 9 14 

Miejskie Przedszkole Nr 3 
  5 2 8 15 

Miejskie Przedszkole Nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi 
 1 2 2 11 16 

Miejskie Przedszkole Nr 5 
   2 9 11 

Miejskie Przedszkole Nr 6 
  3 3 9 15 

Miejskie Przedszkole Nr 8 
    9 9 

Miejskie Przedszkole Nr 10 
 3 1  9 13 

R a z e m  1 4 12 12 64 93 
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SZKOŁY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁY SAMORZĄDOWE 

2018/2019 

 

Stopień awansu zawodowego 

b
ra

k
 

st
aż

y
st

a
 

k
o
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to

w
y

 

m
ia

n
o

w
an

y
 

d
y
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o
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y
 

R
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y
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Szkoła Podstawowa nr 1 0,5  1 2 20,5 24 

Szkoła Podstawowa nr 3 
 2 2 6 79 89 

Szkoła Podstawowa nr 4 
 0,5 6 14,5 46 67 

Szkoła Podstawowa nr 5 
 2 3 8 56 69 

Szkoła Podstawowa nr 6 
  1 4 44 49 

Szkoła Podstawowa nr 7 
 1 7 13 78 99 

R a z e m  0,5 5,5 20 47,5 323,5 397 

SZKOŁY SAMORZĄDOWE 

2019/2020 

 

Stopień awansu zawodowego 

b
ra

k
 

st
aż

y
st

a
 

k
o

n
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to

w
y

 

m
ia

n
o

w
an

y
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m
o
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y
 

R
az
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y
) 

Szkoła Podstawowa nr 1 1   2 13 16 

Szkoła Podstawowa nr 3 
 2 2 5 66 75 

Szkoła Podstawowa nr 4 
 2 4 9 46 61 

Szkoła Podstawowa nr 5 
 4 7 4 51 66 

Szkoła Podstawowa nr 6 
  3 3 35 41 

Szkoła Podstawowa nr 7 
  7 10 67 84 

R a z e m  1 8 23 33 278 343 
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W 2019 r. zostały zrealizowane wymienione poniżej prace remontowe obiektów 

oświatowych: 

Lp. Nazwa jednostki 

oświatowej  

       Zakres wykonywanych prac  Wartość 

w zł 

   1. Szkoła Podstawowa nr 3 Uszczelnienie pokrycia dachowego nad blokiem 

żywieniowym. 

Przebudowa kominów wentylacyjnych ponad 

dachem zaplecza hali sportowej i bloku 

żywieniowego.  

Remont schodów zewnętrznych bocznych  

z wymianą nawierzchni placu przy schodach na 

kostkę betonową. 

 

39.900 

 

   2. Szkoła Podstawowa nr 4 Uszczelnienie kalenicy hali sportowej 

Malowanie korytarzy „starego” bloku 

dydaktycznego. 

Wymiana okładzin schodów wewnętrznych  

i malowanie klatki schodowej w w/w bloku 

dydaktycznym. 

  7.800 

23.050 

 

10.600 

 3. Szkoła Podstawowa nr 5 Wymiana okien na pvc w 3 klasach lekcyjnych  

Wymiana odcinków rur c.o. – pionów na 

przejściach przez stropy.  

38.970 

 4. Szkoła Podstawowa nr 7 Przełożenie kostki betonowej przy studniach 

kanalizacyjnych i na chodnikach. 
10.600 

 5. Miejskie Przedszkole nr 1 Kontynuacja wymiany ogrodzenia na panelowe 

systemowe od strony  ul. 11 Pułku Ułanów 

i ul. Mikołajczyka. 

85.000 

 6. Miejskie Przedszkole nr 3 Malowanie emulsyjne i olejne ze 

szpachlowaniem ścian i sufitu klatki schodowej 

bocznej.  

  8.700 

 7. Miejskie Przedszkole nr 4 Wymiana ogrodzenia na panelowe systemowe od 

strony ul. Wyrzykowskiego 

Remont generalny sali zabaw dzieci. 

56.600 

 

31.000 

 8. Miejskie Przedszkole nr 5 Malowanie emulsyjne i olejne kuchni i zaplecza 

kuchennego  z wyminą okapu kuchennego.  
11.600 

 9. Miejskie Przedszkole nr 6 Wymiana ogrodzenia na panelowe systemowe. 

Ułożenie podłóg z płytek ceramicznych na  

korytarzach piętra. 

56.000 

10. Miejskie Przedszkole nr 8 Remont komina wentylacyjnego ponad dachem.   1.700 

11. Miejskie Przedszkole nr 10 Ułożenie paneli podłogowych  w 2 salach zabaw 

dzieci wraz z malowaniem pomieszczeń. 

Wymiana okładzin schodów zewnętrznych 

głównych i bocznych.  

23.100 

 

11.700 
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PARK NAUKI TORUS 

W 2019 r. w strukturach Urzędu Miasta Ciechanów powstał Park Nauki Torus. 

Głównym celem działania parku jest rozbudzanie wśród ludzi w każdym wieku chęci uczenia 

się przez całe życie. Park Nauki Torus jako centrum nauki zajmuje znaczące miejsce w systemie 

edukacji. Park jest przede wszystkim jednostką popularyzującą naukę, przybliżającą ją 

zwiedzającym, niezależnie od ich wieku, dzięki czemu wpisuje się w ideę uczenia się przez 

całe życie (ang. lifelong learning). Jako instytucja udostępniająca zwiedzającym narzędzia 

i pomoce naukowe w bezpośredni sposób wpływa na pozyskiwanie przez nich wiedzy. Jednym 

z zadań parku jest wspieranie i wzbogacanie oferty edukacyjnej proponowanej przez system 

edukacji formalnej. Park umożliwia zwiedzającym samodzielne eksperymentowanie, 

odkrywanie praw i badanie zależności – przede wszystkim w obszarach fizyki, matematyki, 

techniki i architektury. Dzięki angażowaniu użytkownika w działanie, park odpowiada na 

potrzebę kształtowania w społeczeństwie chęci zdobywania wiedzy i brania odpowiedzialności 

za ten proces. Rozbudzanie motywacji do uczenia się jest niewątpliwie jednym z kluczowych 

celów centrów nauki. W obliczu szybkich zmian na świecie społeczeństwo musi 

przystosowywać się do nowych realiów – m.in. poprzez umiejętność (i chęć) uczenia się, chęć 

rozwoju czy modyfikowania swojej ścieżki zawodowej. Taka elastyczność wymaga otwartości 

na zmiany, odwagi w poruszaniu się po nieznanych sobie wcześniej dziedzinach wiedzy 

i motywacji do pozyskiwania kolejnych umiejętności. Działania prowadzone przez Park Nauki 

będą stanowić wsparcie dla procesu edukacji formalnej prowadzonego przez system edukacji. 

Zarówno zawartość merytoryczna wystaw, jak i forma korzystania z nich wpisują się 

w kompetencje, których kształtowanie w uczniach spoczywa na systemie edukacji. 

Samodzielne badanie zjawisk, poszukiwanie ciągów przyczynowo - skutkowych czy 

wyciąganie wniosków to elementy opisywane przez ekspertów w podstawach programowych 

nauczania praktycznie wszystkich przedmiotów szkolnych.  

Park Nauki Torus otwarto dla odwiedzających 30 sierpnia 2019 r. Udostępniono 

zwiedzającym wystawę stałą składają się z 24 interaktywnych eksponatów. Eksponaty 

usytuowano w czterech strefach tematycznych tj. fizyka, matematyka i technika, architektura 

oraz iluzja. Osoby odwiedzające wystawę mogą ją zwiedzać indywidualnie lub w grupach 

zorganizowanych. W całym okresie funkcjonowania parku w 2019 r. odwiedziło go 4577 

indywidualnych zwiedzających oraz 4882 osoby korzystające z biletów grupowych.  
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W 2019 roku w ramach codziennej oferty skierowanej do uczniów szkół podstawowych 

z terenu północnego Mazowsza, placówka udostępniała zwiedzanie wystawy oraz 

organizowała warsztaty chemiczne. W ramach „Klubu małego AlCHemika” prowadzono 

zajęcia pn.: ”Magiczne substancje”, „Kolorowe laboratorium”, „Tajemniczy gaz”, „Kolorowy 

świat wskaźników chemicznych”. Zajęcia odbywały się w dni powszednie od wtorku do piątku.  

 

 
 

W soboty i niedziele w Parku Nauki Torus organizowane były dodatkowe zajęcia 

rozwijające dla dzieci i młodzieży. W ramach cyklu „Wiem z doświadczenia” zorganizowano 

dwa warsztaty. Pierwszy dotyczył optyki. Uczestnicy dowiedzieli się jak zbudowane jest 

ludzkie oko, po co nam dwoje oczu jak działa fotografia stereosokopowa i okulary 3D.  

W ramach grudniowych zajęć dzieci dowiedziały się jak tworzy się ekologiczny plastik, 

a następnie same stworzyły ozdoby świąteczne z plastiku powstałego z mleka.  
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W 2019 r. podjęto współpracę z Państwową Uczelnią Zawodową im. Ignacego 

Mościckiego w Ciechanowie. W ramach podpisanego porozumienia w laboratoriach  

i pracowniach uczelni prowadzono zajęcia skierowane do młodzieży ze szkół 

ponadpodstawowych. Młodzież poszerzała wiedzę z zakresu chemii i fizyki materiałowej. 

 

 
 

 

 



 

174 

Ponadto Park Nauki Torus współpracował z Stowarzyszeniem Pozytywnie Historyczni 

przez realizację projektu pn. „Dziecięca Akademia Naukowych Inspiracji”. W Parku Nauki 

Torus odbyły się zajęcia związane z elektrycznością oraz powietrzem. Ponadto w ramach 

międzynarodowej inicjatywy „Hour of code”, dzieci i młodzież mogły poznać zasady 

kodowania i programowania.  

 

 
 

Osoby dorosłe uczestniczyły w spotkaniach z nauką. Pierwsze poświęcone ewolucji 

prowadziła prof. Magdalena Fikus. Kolejne, dotyczące odkryć naukowych przygotował 

i poprowadził Witold Niedzicki.  
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Ofertę Parku Nauki Torus uzupełnia kawiarnia Pitagoras prowadząca działalność 

gastronomiczną. W ramach współpracy kawiarni i parku nauki przygotowano dla mieszkańców 

możliwość organizacji „Naukowych urodzin”.  

 

 

 
 

POZYSKANE PRZEZ GMINĘ ŚRODKI DOFINANSOWANIA NA REALIZIACJĘ 

DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH: 

1)  Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego 

 

Gmina Miejska Ciechanów w 2018 r. pozyskała dofinansowanie w wysokości 

89.140,00zł w konkursie grantowym „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województwa mazowieckiego”, zorganizowanym przez Fundację Promocji Gmin Polskich  

w ramach Osi Priorytetowej nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
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Szkolenia komputerowe skierowane były do 180 mieszkańców Ciechanowa powyżej 25 

roku życia. Uczestnicy szkoleń mieli zapewniony indywidualny dostęp do komputera, 

materiały szkoleniowe oraz catering. 

W 2019 r. odbyło się 13 szkoleń komputerowych (2 szkolenia w 2018 r.), w których 

uczestniczyło 156 osób. Łącznie w latach 2018-2019 przeprowadzono 15 szkoleń, w których 

wzięło udział 180 osób. Szkolenia odbywały się do listopada 2019 r. Projekt został 
zakończony pod koniec 2019 r. 

W ramach projektu zakupiono 12 sztuk przenośnych komputerów oraz szafkę do ich 

przechowywania, a także oprogramowanie antywirusowe. Sprzęt został przekazany Szkole 

Podstawowej nr 3 w Ciechanowie z przeznaczeniem na doposażenie pracowni komputerowej. 

Okres realizacji projektu grantowego: 01.10.2018 r. - 31.12.2019 r. 

 

2)  „Let’s learn English together through art”  

  

Projekt „Let's learn English together through art” obejmował działania w zakresie 

współpracy ponadnarodowej, będące rozszerzeniem II edycji projektu „Ciechanów miastem 

nowoczesnej edukacji”. Celem projektu było wypracowanie sposobów nauki języka 

angielskiego w ciekawej, praktycznej formie. W ramach grantu współpracowano z partnerem 

francuskim, w tym ze szkołą w Meudon (partnerskie miasto Ciechanowa we Francji). 

Nauczyciele języka angielskiego z Ciechanowa i z Meudon wspólnie zaplanowali 

działania, mające na celu większe zaangażowanie uczniów w naukę języka, gdzie kluczowa 

była kreatywność, wyjście poza książkowe ramy, łączenie zainteresowań i kontekst 

artystyczny. W projekcie wzięło udział 4 nauczycieli języka angielskiego (2 z Ciechanowa, 2  

z Meudon) oraz 24 uczniów szkół podstawowych (12 z Ciechanowa, 12 z Meudon). 

Wypracowano innowację pedagogiczną oraz przetestowano ją podczas wizyty studyjnej 

w Meudon. 

Projekt zrealizowano w ramach wniosku złożonego do konkursu grantowego 

ogłoszonego przez Fundację Fundusz Współpracy. Projekt realizowany był w całości ze 

środków POWER 2014-202. Przyznana kwota 78 900 zł stanowiła 100% kosztów 

kwalifikowanych  projektu. 

Projekt realizowany był przez Centrum Usług Wspólnych, przy wsparciu Wydziału 

Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych. 
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8.2. Kultura 

 

Zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku  realizowane 

były przez jednostki organizacyjne gminy, tj.: COEK STUDIO, Miejską Bibliotekę Publiczną, 

bezpośrednio przez Wydział Kontaktów Społecznych, w tym Pracownię Dokumentacji 

Dziejów Miasta oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami  

i środowiskami twórczymi.  

Na realizację zadań w obszarze kultura i dziedzictwo narodowe w 2019 roku 

przeznaczono kwotę 1 025 701,72 zł. Kwota ta przeznaczona była odpowiednio na  

finansowanie zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz na zadania zlecone 

organizacjom i instytucjom.  

Zadania realizowane bezpośrednio przez Wydział Kontaktów Społecznych oraz 

Pracownię Dokumentacji Dziejów Miasta to zadania wynikające z programu współpracy 

partnerskiej miast, organizacja koncertów i wydarzeń kulturalnych, świąt państwowych, 

wystaw i prelekcji oraz działalności wydawniczej. 

 

 
 

Imprezy własne 
Forum Miast Partnerskich  

Koncert noworoczny       

Orszak Trzech Króli         

Noworoczna Gala Sportu      

Koncert Totus Tuus       

Koncert Anny Wyszkoni z okazji Dnia Flagi   

Dni Ciechanowa       

Dożynki Województwa Mazowieckiego    
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Otwarcie Kamienicy W18 i Parku Nauki Torus   

Jarmark Bożonarodzeniowy 

Klucz do Miasta - wydawnictwo  

Kalendarz Miejskich Wydarzeń 

 

    

 

Współorganizacja przedsięwzięć kulturalnych 
Koncerty Miejskiej Orkiestry Dętej       

XI Ciechanowskie Spotkania Motocyklowe    

Juvenalia – Koncert Kamila Bednarka    

Ciechanowskie Konfrontacje Taneczne    

Spotkania z kulturą       

Motoserce                   

Explozja exD       

Biesiada Kasztelańska        

Festiwal Muzyki Sakralnej      

Dzień Rzeki Łydyni   

     

 

Organizacja świąt państwowych i jubileuszy             
Święto 11 Pułku Ułanów Legionowych oraz  

obchody 17 Stycznia, 3 Maja,1 Sierpnia, 1 Września, 17 Września, 11 Listopada. 
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W postępowaniach konkursowych oraz w trybie pozakonkursowym zlecono realizację 

16 zadań organizacjom pozarządowym na ogólną kwotę 138 500,00 zł.  

 

Nazwa zadania Nazwa stowarzyszenia Wysokość 

dotacji 

Kultura,  sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji - 139 500 zł 

1. „Wydanie albumu autorstwa Zofii 

Humięckiej Waldemar Wołk –

Karaczewski nasz Denseur Noble.  

1.Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Ciechanowskiej  

5 000 zł 

2. „Koncert Chóru Victoria z okazji 

Święta Niepodległości” 

Stowarzyszenie Muzyczne Chór 

VICTORIA. 

3 000 zł 

3.  „XXIV Ciechanowska Jesień Poezji 

wraz z XXXI Ogólnopolskim 

Konkursem Poetyckim O Laur Opina”. 

Związek Literatów na 

Mazowszu 

4 000 zł 

4.  „Rówieśnik Niepodległej. Gawęda o 

ciechanowskim harcerstwie”.  

Mazowiecka Chorągiew ZHP. 

Hufiec ZHP Ciechanów 

4 000 zł 

5. „Czwartkowe wieczory z poezją”.  

 

Oddział Ciechanowski 

Stowarzyszenia Autorów 

Polskich 

6 000 zł 

6. „I Ciechanowskie Święto Kobiet”. Stowarzyszenie Mazovia 

Proactiv 

7 000 zł 

7.  „Fantastyczna Azja”.  Stowarzyszenie Psychoart 5 500 zł 

8. „Psycho Art FEST”. Stowarzyszenie Psychoart 15 000 zł 
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9. „Czwarte Ciechanowskie Dyktando o 

Pióro Profesora Jerzego Bralczyka”.  

 

SKT nr 76 Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego 

6 000 zł 

10. „Realizacja artystycznych 

przedsięwzięć Teatru Exodus”. 

Instytut Witkacego 13 000 zł 

11. „Realizacja programu muzycznego dla 

mieszkańców Ciechanowa”.  

Stowarzyszenie Sine Nomine 22 000 zł 

12.  „Obchody Roku Moniuszkowskiego z 

okazji 200 rocznicy urodzin 

kompozytora”.  

Stowarzyszenie pro Musica 

Scholarium 

8 000 zł 

13.  „V ciechanowski plener malarski 

Malowniczy sierpień”.        

Oddział Ciechanowski 

Stowarzyszenia Autorów 

Polskich 

10 000 zł 

14. Dziecięca Akademia Naukowych 

Inspiracji – semestr I. Zadanie 

publiczne realizowane w trybie 

pozakonkursowym. 

Stowarzyszenie Pozytywnie 

Historyczni 

10 000 zł 

15. Dziecięca Akademia Naukowych 

Inspiracji – semestr II. Zadanie 

publiczne realizowane w trybie 

pozakonkursowym. 

Stowarzyszenie Pozytywnie 

Historyczni  

10 000 zł 

16. III Ciechanowskie Wieczory Organowe. 

Zadanie publiczne realizowane w trybie 

pozakonkursowym. 

Stowarzyszenie Promień Sztuki 10 000 zł 

 

 

Działania realizowane w 2019 r. przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 

STUDIO:  

 

I. WYSTAWY 

1) II Ciechanowski Przegląd Sztuk Plastycznych (17.01.2019) 

2) Wystawa „Wyjątkowi, a jednak TACY SAMI” // Towarzystwo do Walki z Kalectwem 

(15.02.2019) 

3) Wystawa „Ojczyzna flagelanta” Tomasza Musiała (22.02.2019) 

4) Wystawa „W poszukiwaniu ciszy” Katarzyny Środowskiej (21.03.2019) 

5) Wystawa „Podróże” Jakuba Cwieczkowskiego (26.04.2019) 

6) #SztukaDlaLudzi vol. 1 – Patryk Burdecki „Eksperyment” (20.09.2019) 

7) #SztukaDlaLudzi vol. 1 – Patryk Burdecki „Eksperyment” - powtórka (20.09.2019) 

8) Wernisaż poplenerowy V Ciechanowskiego Pleneru Malarskiego (04.10.2019) 

9) #SztukaDlaLudzi vol. 2. - Jolanta Kownacka „Bajanie o lalkach” (17.10.2019) 

10) #SztukaDlaLudzi vol. 3 – Laura Tomaszewska „Pasja – Fotografia” (14.11.2019) 

11) Wernisaż rękodzieła „Coś z niczego” (29.11.2019) 

12) #SztukaDlaLudzi vol. 4 – Prezent od ręki (14.12.2019) 

Comiesięczne wystawy (pomijając przerwy wakacyjne) już na stałe wpisały się  

w działania COEK STUDIO. W roku 2019 kontynuowane były założenia roku minionego – do 

połowy roku w galerii pokazywane były prace profesjonalnych artystów, wśród których 

znaleźli się: Tomasz Musiał, Katarzyna Środowska, jak również Jakub Cwieczkowski. Z kolei 

we wrześniu wystartowała akcja #SztukaDlaLudzi. Głównym założeniem tej – wciąż trwającej 
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– inicjatywy jest zawężenie dystansu między „artystą” a „odbiorcą”, co w konsekwencji 

miałoby zmniejszyć przepaść między profesjonalistami (osobami wykształconymi  

w kierunkach artystycznych) a amatorami (tj. miłośnikami sztuki). #SztukaDlaLudzi kładzie 

również nacisk na radość tworzenia, kolekcjonowania oraz na terapeutyczną moc sztuki, a przy 

okazji ma na celu zaprezentowanie szerszej publiczności zwykłych ludzi oraz ich niezwykłe 

pasje, umiejętności lub kolekcje. Do tej pory w galerii COEK STUDIO zaprezentowane zostały 

prace: Patryka Burdeckiego, Jolanty Kownackiej, Laury Tomaszewskiej, jak również wielu 

lokalnych rękodzielników, którzy przed Bożym Narodzeniem sprzedawali swoje wyroby  

i prace. Ponadto odbył się też II Ciechanowski Przegląd Sztuk Plastycznych, będący swoistym 

zbiorem prac ciechanowskich artystów (malarzy, rzeźbiarzy, fotografików). Nie zabrakło też 

wernisaży współtworzonych. Jednym z nich była wystawa fotograficzna „Wyjątkowi, a jednak 

tacy sami”, która podsumowywała działania Towarzystwa do Walki z Kalectwem. Tradycyjnie 

Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich wystawił prace z V 

Ciechanowskiego Pleneru Malarskiego, w którym wzięli udział artyści z całego świata (w tym 

z Grecji i Ukrainy);  z kolei chwilę przed Bożym Narodzeniem, Pozytywnie Zakręceni (grupa 

seniorów działająca w budynku COEK STUDIO) zorganizowała w ośrodku wystawę 

rękodzieła.   

 

II. SPEKTAKLE TEATRALNE 

1) Teatr Katarynka // Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (13.01.2019) 

2) Teatralne Dobranocki // Scena Elffów „Kiedy pada śnieg” (05.03.2019) 

3) Teatralne Dobranocki // Scena Elffów „Królowa śniegu” (12.03.2019) 

4) Teatralne Dobranocki // Scena Elffów „Księżniczka na ziarnku grochu” (19.03.2019) 

5) Teatralne Dobranocki // Scena Elffów „Sklep z zabawkami” (26.03.2019) 

6) Premiera spektaklu „Mały sens” (28.06.2019) 

7) Spotkania z Teatrem // Teatr Gry i Ludzie - „Koty Trzy” (09.08.2019) 

8) Spotkania z Teatrem // Teatr Gry i Ludzie - „Morskie Opowieści Kapitana Guliwera” 

(16.08.2019) 

9) Spotkania z Teatrem // Teatr Gry i Ludzie - „Opowieści Wagantów” (23.08.2019) 

10) Teatralny Koniec Miesiąca – Teatr Blenderowania „Mały sens” (26.09.2019) 

11) Teatralny Koniec Miesiąca – Scena Trzeciego Wieku „Egzamin: Szczęście i przyjaźń” 

(27.09.2019) 

12) Teatralny Koniec Miesiąca – Scena Trzeciego Wieku „Pchła Szachrajka” (30.10.2019) 

13) „Pchła Szachrajka” dla zerówek (06.11.2019) 

14) Teatralny Koniec Miesiąca – Teatr Blenderownia „Mały Sens” (07.11.2019) 

15) „Pchła Szachrajka” dla zerówek (13.11.2019) 

16) „Pchła Szachrajka” dla zerówek (20.11.2019) 

17) „Pchła Szachrajka” dla zerówek (27.11.2019) 

18) Teatr Form Wielu „Arka Wszystkich Świętych” (29.11.2019) 

19) Teatralny Koniec Miesiąca – Teatr Blenderownia „Impro pod choinkę” (19.12.2019). 

Rok 2019 był dla COEK STUDIO okresem wzmożonej aktywności teatralnej, bowiem 

taka forma ekspresji artystycznej zmniejsza przepaść międzypokoleniową. Pierwszym jej 

przejawem było zaproszenie Teatru Katarynka na 27. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Aktorzy zaprezentowali spektakl „Tirti Tist w przestrzeni”, który zachwycał 

kostiumami i widowiskową prezencją sceniczną. W marcu odbyły się również Teatralne 

Dobranocki, podczas których Teatr Scena Elffów – co tydzień – prezentował dla grup 

przedszkolnych (rano) oraz rodziców z dziećmi (wieczorem) rozmaite bajki. Wystawione 

zostały: „Kiedy pada śnieg”, „Królowa śniegu”, „Księżniczka na ziarnku grochu” oraz „Sklep 
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z zabawkami”. Nie mogło też zabraknąć letnich Spotkań z teatrem, które już na stałe wpisały 

się w działania ośrodka. Tym razem na Placu Jana Pawła II trzykrotnie zaprezentował się Teatr 

Gry i Ludzie, kolejno w sztukach: „Koty Trzy”, „Morskie opowieści Kapitana Guliwera” oraz 

„Opowieści Wagantów”. Ponadto swoją aktywność rozszerzyły teatry działające przy COEK 

STUDIO – Scena III Wieku oraz Blenderownia. Seniorzy aktywnie biorą udział w inicjatywach 

ośrodka – nie  tylko wystawili premierowo „Pchłę Szachrajkę” oraz „Egzamin: Szczęście  

i przyjaźń”, ale też są stałymi punktami Teatralnych Końców Miesiąca, które od września 

regularnie odbywają się w Sali widowiskowej COEK STUDIO. Grupa zainicjowała również 

akcję „Pchła Szachrajka” dla zerówek, która miała silny charakter międzypokoleniowy. 

Seniorzy wystawiali sztukę dzieciom z lokalnych zerówek, co spotkało się z ogromną aprobatą 

nie tylko dzieci, ale też nauczycieli. W STUDIO działa również Blenderownia, grupa tworzona 

przez dzieci uczęszczające na warsztaty teatralne odbywające się w ośrodku. Młodzi aktorzy  

w maju premierowo wystawili spektakl „Mały sens”, który kilkukrotnie (wraz z segmentem 

improwizacyjnym, z udziałem publiczności) stał się atrakcją Teatralnych Końców Miesiąca. 

Ponadto z inicjatywy stowarzyszenia „Metanoia” (centrum wspierającym osoby w trudnej 

sytuacji życiowej) Teatr Form Wielu dwukrotnie zaprezentował sztukę „Arka Wszystkich 

Świętych”. 

 

III. WYDARZENIA PLENEROWE 

1) Jarmark Wielkanocny 2019 (13.04.2019) 

2) Piknik europejski „Bazar kultury” (01.05.2019) 

3) Inwazja FoodTrucków w Ciechanowie na Placu Jana Pawła II (17.05-19.05.2019) 

4) Dzień Dziecka na Placu Jana Pawła II (01.06.2019) 

5) XII Świętojańska Noc Poetów (22.06.2019) 

6) Holi Festival - Święto kolorów w Ciechanowie (29.06.2019) 

7) Dni Miasta 2019 (29.06.2019) 

8) Ciechanów Pełen Smaków z „Inwazją Foodtrucków” (20-22.09.2019) 

9) Jarmark Bożonarodzeniowy 2019 (20-22.12.2019). 

Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się oczywiście wszelkie wydarzenia 

plenerowe, których główną atrakcją są koncerty czołowych artystów polskiej sceny muzycznej. 

W zeszłym roku w trakcie Dni Miasta na błoniach zamkowych można było zobaczyć gwiazdy 

polskiego hip-hopu:  Reto, Kękę, Sokoła oraz Quebonafide. Imprezą towarzyszącą było wtedy 

Święto Kolorów w Ciechanowie – Holi Festival. W tradycję Ciechanowa wpisały się również 

jarmarki, organizowane co roku przez COEK STUDIO. Ich głównym celem jest propagowanie 

kultury oraz obyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiejnocy 

(tj. promocja rękodzieła oraz produktów i wyrobów regionalnych, jak również śpiewanie kolęd 

oraz inicjowanie konkursów powiązanych z tematyką danego święta. Szczególnie dużym 

zainteresowaniem cieszy się trzydniowy Jarmark Bożonarodzeniowy, który w minionym roku 

uwieczniony został występami wielu lokalnych artystów, grup oraz działaczy. Na scenie 

zaprezentowali się: Szkoła Podstawowa TWP, Pod Fryzjerką, chór Legato, Ewa Jeziółkowska, 

soliści i instrumentaliści z Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze oraz szkoły Forte Piano, 

chór Sine Nomine, Orkiestra OSP Ciechanów, Alicja Szemplińska, Filip Czyżykowski, 

uczniowe Voice By Yush, Yush oraz Żywioły ART. Co więcej 1 maja na ul. Warszawskiej 

oraz pasażu im. Marii Konopnickiej odbył się Piknik Europejski pod hasłem "Bazar Kultury". 

Wydarzenie rozpoczął pochód oraz koncert Orkiestry Dętej OSP Ciechanów, jak również 

występ grupy tanecznej Mada Dance. Chwilę później odbył się występ chóru TWP oraz 

"Legato", a w fotograficzną podróż po Europie - w ramach plenerowej "Kawiarenki pod 

Globusem" - zabrała mieszkańców pani Ewa Stangrodzka. W międzyczasie odbywały się też 
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animacje dla dzieci, quizy i konkursy z wiedzy o Europie oraz biegowa gra miejska 

zorganizowana przez Mazovię ProActive. Zeszłoroczny Dzień Dziecka zorganizowany został 

we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ciechanowie. Oprócz 

wystawców związanych z profilaktyką zdrowotną, na placu odbywały się animacje prowadzone 

przez harcerzy z 12 PWDH "FENIKS" z hufca ZHP Ciechanów, jak również można było zrobić 

sobie koszulkę z własnym nadrukiem u "Rzeczy z rzeczy" oraz sprawdzić swoje umiejętności 

w miasteczku rowerowym MOSiRu. Podczas wydarzenia można było: posłuchać występów 

szkoły muzycznej Forte Piano, solistów z Gminnego Ośrodka Kultury w Opinogórze Górnej, 

wokalnych "Duetów" Łukasza Juszkiewicza, popodziwiać umiejętności grupy tanecznej Mada 

Dance Ciechanów, jak również zobaczyć spektakl "Pchła Szachrajka" w wykonaniu "Sceny III 

Wieku". Oczywiście stałym elementem wydarzeń plenerowych odbywających się na terenie 

COEK STUDIO jest też Świętojańska Noc Poetów, corocznie organizowana przez 

Stowarzyszenie Autorów Polskich. Oprócz prezentacji wierszy konkursowych oraz korowodu 

z pochodniami, na scenie 12. Nocy Poetów zaprezentowali się: chór Legato ze Stowarzyszenia 

UTW oraz Piotr Grzyb z Ostrołęki. W grafik plenerowych wydarzeń na stałe wpisały się też 

zloty foodtrucków, które w zeszłym roku aż dwukrotnie zagościły na Placu Jana Pawła II.  

 

IV. EDUKACJA KULTURALNA 

1) Warsztaty z filcowania – Tydzień I (05.01.2019) 

2) Warsztaty z filcowania – Tydzień II (12.01.2019) 

3) Warsztaty z filcowania – Tydzień III (19.01.2019) 

4) Warsztaty z filcowania – Tydzień IV (26.01.2019) 

5) Świętokrzyskie Zimowisko 2019 (28.01-10.02.2019) 

6) Ferie w STUDIO (28.01-06.02.2019) 

7) Warsztaty z bukietowania – Tydzień I (02.02.2019)  

8) Warsztaty z bukietowania – Tydzień II (09.02.2019)  

9) Kurs medytacji – Simply Meditation (09.02.2019) 

10) Lekcje w STUDIO – Luty 2019 (11.02-22.02.2019) 

11) Walentynki z głęboką relaksacją i regeneracją dźwiękami gongów (14.02.2019) 

12) Warsztaty z bukietowania – Tydzień III (16.02.2019)  

13) Warsztaty z bukietowania – Tydzień IV (23.02.2019)  

14) Warsztaty z rzeźby ceramicznej – Tydzień I (02.03.2019) 

15) Warsztaty z rzeźby ceramicznej – Tydzień II (09.03.2019) 

16) Warsztaty z rzeźby ceramicznej – Tydzień III (16.03.2019) 

17) Kurs medytacji - Simply Meditation (30.03.2019) 

18) EKOLekcje w STUDIO – Kwiecień 2019 (01.04-25.04) 

19) Kawiarenka pod globusem // Las Vegas (11.04.2019) 

20) Warsztaty z filcowania – Tydzień I (11.05.2019) 

21) Warsztaty z filcowania – Tydzień II (18.05.2019) 

22) Warsztaty z filcowania – Tydzień III (25.05.2019) 

23) Warsztaty z COEK STUDIO i Polskim Bankiem Spółdzielczym w  Ciechanowie         

(08-31.07.2019) 

24) Kolonie letnie w Rowach „Morskie opowieści” (20.07-30.07.2019) 

25) Koncert „W GODZINĘ” w COEK STUDIO (01.08.2019) 

26) Zajęcia wakacyjne w COEK STUDIO (05-21.08.2019) 

27) Kąpiel w dźwiękach mis i gongów w intencji wsparcia Matki Ziemi (20.09.2019) 

28) Warsztaty podstaw tańca swingowego lat 20. (28.09.2019) 

29) Warsztaty jogi – Babaji Surya Namaskar (25.10.2019) 
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30) Kurs medytacji – Simply Meditation (26.10.2019) 

31) Poczta świąteczna w COEK STUDIO (02.12.2019) 

32) Całoroczne warsztaty: 

-  zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych; 

-  zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży; 

-  zajęcia fitness; 

-  joga dla dzieci i dorosłych; 

-  zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży; 

-  zajęcia taneczne dla dzieci, dorosłych i seniorów; 

-  zajęcia edukacyjne, ruchowe, plastyczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Animacja kultury jest ważnym elementem w kreowaniu jakości życia oraz społecznego 

rozwoju każdego miasta. W Ciechanowie zdecydowanie nie brakuje projektów, inicjatyw i 

działań o charakterze edukacyjno-kulturalnym. Mieszkańcy z roku na rok wyrażają coraz 

większe zainteresowanie tego typu inicjatywami. Doskonale widać to na przykładzie działań 

COEK STUDIO. W budynku całorocznie odbywają się zajęcia mające rozmaite formy 

edukacyjne – są one przeznaczone zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Przez cały tydzień 

odbywają się: warsztaty plastyczne (dla trzech  grup – młodszych i starszych dzieci oraz 

dorosłych), taneczne (taniec towarzyski dla dorosłych oraz seniorów, Taneczne Eksperymenty 

dla dzieci), muzyczne (prowadzone przez szkołę Forte-Piano), ruchowe (fitness, joga) oraz 

teatralne. Dodatkowo – w ciągu dnia – własne zajęcia (przeznaczone dla seniorów) prowadzi 

także Uniwersytet Trzeciego Wieku, jak również grupa „Pozytywnie zakręconych”, którzy 

zajmują się wyrobem rękodzieła. W tym roku ruszyły również miesięczne cykle warsztatowe, 

przeznaczone dla różnych grup docelowych. Co sobotę uczestnicy spotykali się na warsztatach 

z: filcowania, bukietowania oraz wyrobu rzeźby ceramicznej, z kolei dla grup szkolnych  

(w lutym i kwietniu) odbyły się tzw. Lekcje w STUDIO, czyli warsztaty (teatralne, muzyczne, 

plastyczne) dla szkół. Nieregularnie – ale dość często – odbywały się również kursy medytacji 

oraz koncerty gongów zainicjowane przez OM SHANTI. W ramach różnych przejawów 

aktywnego wypoczynku w trakcie ferii zimowych oraz wakacji, COEK STUDIO organizuje 

zajęcia, w trakcie których dzieci biorą udział w warsztatach: plastycznych, muzycznych, 

teatralnych oraz kreatywności. Zajęcia odbywały się przez całe wakacje (lipcowe odbyły się 

we współpracy z Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie). Nową formą okazały się 

natomiast formy wyjazdowe. Na przełomie stycznia i lutego dzieci uczestniczyły  

w „Świętokrzyskich Zimowiskach”. Grupa odwiedziła m.in. Energetyczne Centrum Nauki oraz 

Centrum Nauki Leonarda da Vinci; uczestniczyły w grze miejskiej oraz zajęciach z jazdy na 

nartach; jak również odbyły wycieczkę do Łysicy oraz na Łysą Górę,. Dodatkowo poznały też 

tamtejszą kulturę oraz obyczaje dzięki Słowiańskim Bajdułom, które odbyły się przy światłach 

pochodni. Z kolei w wakacje – pod koniec lipca – w Rowach odbyły się kolonie pod hasłem 

„Morskie opowieści”. Dzieci uczestniczyły w rozmaitych warsztatach; odwiedziły Aquapark  

w Jarosławcu, Słowiński Park Narodowy, Park Kultury i Rozrywki gminy Ustka oraz Gminne 

Centrum Kultury w Rowach. 
 

V. WYDARZENIA WSPÓŁTWORZONE 

1) Koncert chóru Sine Nomine (12.05.2019) 

2) Czwartkowy wieczór z poezją // Roman Kielczyk (09.05.2019) 

3) Tydzień Promocji Karmienia Piersią Ciechanów 2019 (27.05.2019) 

4) Otwarty Turniej Szachowy (09.06.2019) 

5) Festiwal Kultury Azjatyckiej „FantAZJA” (15-16.06.2019) 

6) Czwartkowy wieczór z poezją // Janina Żaneta i Wiesław Janusz Mikulscy (04.07.2019) 
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7) Dożynki Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie (08.09.2019) 

8) Staffisfaction vol. 2 (18-20.10.2019) 

9) Występ chóru Legato (06.12.2019) 

10) Jasełka Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Kolorowa Trampolina” 

(17.12.2019). 

COEK STUDIO chętnie pomaga też przy organizacji rozmaitych inicjatyw około 

kulturalnych. Doskonałym tego przykładem są wydarzenia Stowarzyszenia Autorów Polskich 

(tzw. „Czwartkowe wieczory z poezją”), które odbyły się zarówno w głównym budynku COEK 

STUDIO, jak i Kamienicy Warszawska 18. Ponadto wsparł akustycznie koncert chóru Sine 

Nomine w Parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie; jak również udostępnił miejsce zna 

organizowanie Otwartego Turniejsu Szachowego (TKKF Płomyk), Tygodnia Promocji 

Karmienia Piersią (Klub Karmiących Mam), występu chóru Legato oraz jasełek 

Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Kolorowa Trampolina”. Co więcej ośrodek 

wsparł logistycznie zeszłoroczne Dożynki Województwa Mazowieckiego, pomógł 

Stowarzyszeniu PsychoArt przy organizacji FantAZJI (pierwszego fantastyczno-azjatyckiego 

festiwalu w Ciechanowie) oraz zapewnił opiekę merytoryczną drugiej odsłonie Staffisfaction 

(jedynego takiego festiwalu kuglarskiego w Polsce, przeznaczonego wyłącznie dla kijarzy). 

 

VI. KAMIENICA WARSZAWSKA 18 

Koniec roku 2019 owocował w wiele wydarzeń kulturalno-edukacyjnych  

w odrestaurowanej Kamienicy Warszawska 18. W mieszczącej się w Kamienicy galerii 

artystycznej odbyły się wernisaże twórczości Ewy Krzymińsieja (malarstwo) oraz Zuzanny 

Rusin (fotografia). Miał też miejsce niezwykły projekt młodych ciechanowianek pn. Teenage 

Fantasy”, którego celem było ukazanie zainteresowań młodych ludzi. Dużą sympatię 

mieszkańców Ciechanowa zyskały wieczory z muzyką na żywo. W Klubokawiarnii W18 

wystąpili m.in. Edyta Szewczyk, Szymon Kusarek, Łukasz Juszkiewicz. Przy współpracy ze 

szkołą Voice by Yush zainicjowaliśmy także wieczory zaduszkowe z muzyką, poezją  

i wspomnieniami. W Klubie Młodego Odkrywcy mieszczącym się na I piętrze Kamienicy 

odbywały się zajęcia dla najmłodszych. Stałe propozycje Kamienicy to 2 programy edukacyjne: 

„Klucz do uczenia się”, który zapewnia przedszkolakom rozwój umiejętności uczenia się oraz 

Destination Imagination – skierowany do dzieci szkolnych program rozwoju kreatywności. 

Ponadto w sobotnie przedpołudnia dzieci mogły uczestniczyć w warsztatach, z których 

szczególnie ciekawe okazały się chemiczne oraz plastyczne. Starszym mieszkańcom naszego 

miasta dedykowane były cykliczne warsztaty z kreatywności, komunikacji i asertywności pn. 

„Złam schemat” oraz odbywające się w Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta wykłady 

historyczne. 

 

Działalność kulturalno – oświatowa prowadzona przez Miejską Bibliotekę Publiczną  

w Ciechanowie 
 

Miejska Biblioteka Publiczna to miejsce służące edukacji i integracji społeczności. 

Placówka wspiera rozwój lokalnej społeczności udostępniając zbiory oraz podejmuje zadania 

z zakresu edukacji i kultury. Ważnym zadaniem, jakie stawia sobie Biblioteka jest 

upowszechnianie czytelnictwa oraz kształtowanie właściwych nawyków i zachowań 

czytelniczych, a także pozytywnych postaw wobec książki i czytania. Równie ważnym 

zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników w rożnym wieku, 

wspomaganie systemu edukacji oraz upowszechnianie wiedzy na temat nauki i kultury. 

Biblioteka swoją ofertą stara się objąć osoby niepełnosprawne oraz niemogące z ważnych 
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powodów przychodzić do placówki, przejawia się to poprzez długoletnią współpracę  

z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Ciechanowie oraz nawiązaną współpracą ze 

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie poprzez czytanie chorym dzieciom 

przebywającym na oddziale. Wszystkie placówki biblioteczne MBP prowadziły zajęcia 

edukacyjne, kulturalne i rozrywkowe związane z promocją książki i czytelnictwa.   

Z okazji świąt, wydarzeń historycznych, sportowych, rocznic literackich, świąt dotyczących 

książek i bibliotek były organizowane wystawki eksponujące tematycznie zbiory biblioteczne. 

Po zajęciach warsztatowych i konkursach plastycznych w bibliotekach były prezentowane 

prace wykonane przez dzieci. W 2019 r. z różnego rodzaju form działalności kulturalnej 

skorzystało 7.405 osób. 

 

Głośne czytanie dzieciom to forma współpracy MBP oraz ciechanowskich szkół  

i przedszkoli, która sprawdza się od wielu lat. Odbywa się ono w bibliotekach oraz  

w przedszkolach i szkołach (w tym klasy nauczania wczesnoszkolnego i świetlice szkolne), 

które goszczą współpracującego bibliotekarza. W tym obszarze działalności MBP współpracuje 

z Miejskimi Przedszkolami nr 3, 4, 5, 6, 8, 10 oraz Niepublicznym Przedszkolem Tęcza, 

Przedszkolem Niepublicznym Stumilowy Las, Przedszkolem Alpik, Niepublicznym 

Przedszkolem Piotruś Pan, Mini Żłobkiem Kindero, Niepublicznym Przedszkolem 

Terapeutyczno – rehabilitacyjnym Kindero, Przedszkolem w SP nr 5, Szkołą Podstawową nr 4, 

5, 6, 7, Przedszkolem ZDZ, Przedszkolem DoReMi. 

W 2019 roku bibliotekarze podczas 165 spotkań w przedszkolach, żłobkach i szkołach 

przeczytali dla 3.973 dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Głośne czytanie w szpitalu 
Na podstawie porozumienia pomiędzy MBP a Specjalistycznym Szpitalem 

Wojewódzkim podpisanym we wrześniu 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w każdą środę 

odwiedza oddział dziecięcy w ciechanowskim szpitalu i czyta przebywającym na oddziale 

małym pacjentom.  

 

Wycieczki do biblioteki - w ciągu całego roku dzieci z przedszkoli i ze szkół uczestniczą  

w wycieczkach do bibliotek – lekcjach bibliotecznych, mających na celu poznanie miejsc,  

w których usytuowane są biblioteki, zapoznanie się z zasadami korzystania z biblioteki, 

czytanie i wypożyczanie książek w grupie, a potem samodzielnie. 



 

187 

W roku 2019 odnotowano 17 wycieczek do biblioteki, w których udział wzięło 440 osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferie w Bibliotece 
Na czas ferii zimowych, trwających od 28.01. do 8.02.2019 r. zajęcia, we wszystkich 

placówkach bibliotecznych odbywały się zajęcia w godz. 10.00 – 12.00. Zajęcia były bezpłatne, 

skierowane do uczniów ciechanowskich szkół podstawowych (6 – 10 lat). Z tej formy 

wypoczynku skorzystało 70 dzieci. 

Ponadto w czasie ferii zimowych we wszystkich placówkach bibliotecznych 

przygotowane były „kąciki różności” - wystawki literatury dziecięcej, gry planszowe, puzzle, 

kolorowanki, rebusy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wakacje w Bibliotece 
Podczas wakacyjnej przerwy w nauce szkolnej, w lipcu i sierpniu, zorganizowano dla 

najmłodszych czytelników zajęcia w ramach akcji „Wakacje w Bibliotece”. Był to czas 

niezwykle twórczy i rozwijający. Dzieci korzystające z zajęć zdobyły lub poszerzyły swoją 

wiedzę o wiele ciekawych i praktycznych zagadnień, w tym na temat biblioteki  

i zgromadzonych w niej książkach, a także doskonaliły swoje manualne zdolności poznając 

różne techniki plastyczne, czego dowodem są prace pozostawione w naszych placówkach. Dwa 

tygodnie zajęć to był dobrze spędzony czas, pełen śmiechu, wariacji plastycznych,  

a chwile w bibliotece wolne od nudy i choć na moment od spoglądania na ekrany smartfonów. 

Z akcji wakacyjnej skorzystało łącznie 137 osób. 
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Konkursy 
W kwietniu 2019 r. ogłoszony został konkurs „I Turniej Pięknego Czytania”, 

skierowany do uczniów klas I – III ciechanowskich szkół podstawowych. Konkurs odbył się 

30 maja 2019 r., a czytające dzieci oceniali jurorzy: dziennikarz i aktor Michał Wulczyński, 

poeta i pieśniarz Wojciech Gęsicki oraz bibliotekarka Agnieszka Gałecka. Zamysłem konkursu 

była nie tylko promocja czytelnictwa, ale również zwrócenie uwagi na jakość czytania, 

odpowiednią artykulację, dykcję, wyrażanie emocji.  

W konkursie udział wzięło 11 uczniów.  

 

Konkurs Fotograficzny „Tak wygląda moje miasto nocą” organizowany we 

współpracy z Magazynem Opinii Ziemi Ciechanowskiej PULS skierowany był do fotografów 

amatorów, mieszkańców Ciechanowa. Udział mogli w nim wziąć dzieci, młodzież i dorośli. 

Celem konkursu było zebranie najciekawszych nocnych ujęć ukazujących piękniejący  

i zmieniający się Ciechanów. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać prace w okresie 

1.07. - 15.09. 2019 r., dostarczyć je do 20.09.2019 r., rozstrzygnięcie wyników i wręczenie 

nagród odbyło się 15 listopada 2019 r., zaś prezentacja prac odbyła się w dniu otwarcia 

zrewitalizowanej Krzywej Hali jako jedna z atrakcji. 

Na konkurs wpłynęły 53 prace 19 uczestników. Nagrody i wyróżnienia zostały 

wręczone uczestnikom konkursu 15 listopada 2019 r.  

 

Spotkania regionalne:  
- „Ceramika naczyniowa o zamku ciechanowskim”, prelekcja Aleksandry Lis, archeologa, 

absolwentki UW, doktorantki w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Spotkanie odbyło się  

19 marca 2019 r.  

- „Sara Lipska. Malarka, rzeźbiarka, projektantka mody”, prelekcja Barbary Zaborowskiej  

o urodzonej w Mławie muzie Xawerego Dunikowskiego. Spotkanie odbyło się 14 maja 2019 r. 

- „Ciechanowski wrzesień 1939 roku. Fakty i mity” - wykład Janusza Witczaka wygłoszony  

17 września 2019 r. 

- „Joachima Łuszczewskiego plan i rejestr pomiarowy siedzib miasta Ciechanowa z 1851 roku”  

- prelekcja Grzegorza Kęsika. Spotkanie odbyło się 6 listopada 2019 r.  

 

Spotkania autorskie: 
- spotkanie z autorką Agnieszką Lingas – Łoniewską, odbyło się 27 lutego 2019 r. Jest autorką 

książek, które przede wszystkim uznaje się za prozę kobiecą. Jej bestsellerowe powieści (ponad 

30) stanowią elektryzujący miks gatunkowy romansu, dramatu i sensacji. 

- spotkanie z Anną Mieszkowską, autorką książki „Hanka Ordonówna. Miłość jej wszystko 

wybaczy”, które odbyło się 24 kwietnia 2019 r. Autorka – warszawianka, absolwentka wydziału 

Wiedzy o Teatrze w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza 

(obecnie Akademia Teatralna), współpracuje z Archiwum Emigracji (UMK) w Toruniu, 

historyk teatru, dokumentalistka, wieloletni pracownik Polskiej Akademii Nauk - Archiwum  

w Warszawie. Od wielu lat zbiera dokumentację teatralną dotyczącą działalności polskich 

artystów poza krajem. 

- wykład Jarosław Górskiego, polonisty, eseisty i prozaika nt. „Polska widziana z nocnego 

Neapolu. Sprawy kraju w publicystyce i dziennikach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego”. Rok 

2019 został ustanowiony przez Sejm RP rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Spotkanie 

odbyło się 22 maja 2019 r. 



 

189 

- spotkanie 25.09.2019 r. z Sylwią Winnik, dziennikarką i blogerką, autorką reportaży 

„Dziewczęta z Auschwitz” oraz „Tylko przeżyć”. Bohaterami reportaży stają się ludzie oraz ich 

dramaty, materiałem są świadectwa ocalonych kobiet, które przeżyły pobyt w obozie oraz 

historie polskich żołnierzy wyjeżdżających na misje oraz ich rodzin. 

- spotkanie z Magdaleną Niedźwiedzką odbyło się 15 listopada 2019 r. Polska pisarka 

specjalizująca się w zbeletryzowanych biografiach i powieściach historycznych podczas 

spotkania skupiła się przede wszystkim na książce „Bona” pochodzącej z cyklu Zmierzch 

Jagiellonów.  

- 11 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie z Katarzyną Nowakowską, piszącą pod pseudonimem 

K.N.Haner, ciechanowianką, autorką powieści erotycznych oraz romansów, ale w jej książkach 

nie brakuje elementów fabuły przypisywanych takim gatunkom jak kryminał czy thriller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykl spotkań „Czytamy, opowiadamy, słuchamy, podróżujemy”: 
- o pobycie na Madagaskarze i wyspie Mora – Mora opowiadała Lidia Grzelak, sędzia  

z zawodu i podróżniczka z zamiłowania. Spotkanie odbyło się 11 czerwca 2019 r. 

- relację z rowerowej wyprawy po Białorusi w prezentacji „Białoruś znana i nieznana” zdawał 

ciechanowski nauczyciel Jacek Hryniewicz. Spotkanie odbyło się 22 października 2019 r. 
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Miejska Biblioteka Publiczna wzięła udział w projekcie Kreatywna Europa „Nasza 

Mała Biblioteka”. Ma on na celu zainteresowanie dzieci czytaniem książek wartościowych pod 

względem literackim, ilustracyjnym i edytorskim. W tej edycji programu czytane były książki 

z Polski, Łotwy, Estonii i Słowenii. Zaczęliśmy od książki P. Wechterowicza „Proszę mnie 

przytulić” + łamigłówki literackie (w akcji brały udział Miejskie Przedszkola nr 4, nr 5, nr 6, 

nr 8, nr 10). Do każdej przeczytanej książki dzieci wykonywały prace konkursowe, które 

przesyłane były do organizatorów. Za przygotowaną pracę do lektury „Bajkowa farma 

Kurczakowskiego” dzieci z Przedszkola nr 8 zajęły I miejsce, zaś dzieci z Przedszkola nr 10 

otrzymały wyróżnienie. Nagrodą w konkursie było spotkanie z ilustratorką książek dla dzieci, 

Agatą Dudek, które odbyło się w czerwcu 2019 r. w Przedszkolu nr 8. 

 

Poranek w Bibliotece - forma działalności zainicjowana w 2018 r. Celem zajęć jest 

rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie biblioteki jako miejsca 

użyteczności publicznej, poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych, 

zdobywanie wiedzy o autorach książek dla dzieci, rozwijanie postaw twórczych u dzieci  

w połączeniu z wszechstronną aktywnością. Zajęcia w ramach Poranka odbywają się raz  

w miesiącu, w sobotę, w Bibliotece Głównej. Zajęcia są bezpłatne. Pierwszą część spotkania 

stanowi wspólne czytanie, po którym następują zajęcia kreatywne. W roku 2019 odbyło się 10 

spotkań, z których skorzystało 258 osób.  

 

Nową formą działalności jest zawiązanie w MBP „Klubu Malucha” z myślą  

o najmłodszych użytkownikach biblioteki (2,5 – 4 lat), którzy nie uczęszczają do przedszkola 

oraz o ich rodzicach. Zaproponowaliśmy systematyczne (dwa razy w miesiącu) zajęcia,  

w programie których będą: głośne czytanie, zabawy plastyczno – muzyczne przygotowane na 

podstawie utworów literackich dla najmłodszych, wypożyczanie książek do domu. Pierwsze 

spotkanie Klubu Malucha odbyło się 30 września 2019 r., uczestniczyło w nim 3 maluchów. 

Łącznie w 2019 roku odbyły się 4 spotkania, z których skorzystało 21 dzieci wraz  

z opiekunami. 

 

Tydzień Bibliotek pod hasłem #biblioteka 

Od 6 do 14 maja 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała szereg atrakcji dla 

czytelników i mieszkańców Ciechanowa. Oferta przygotowana została dla każdego, bez 

względu na wiek  i zainteresowania, a wszystko wokół książki i z myślą o promocji  

czytelnictwa.  
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Podczas spotkania autorskiego z Krystyną Mazurówną, artystka promowała książkę 

„Ach Ci mężczyźni”, ciekawie opowiadała o swojej drodze zawodowej oraz zdradziła receptę 

na szczęście, wg której postępuje. Podróżnik i przyrodnik, Łukasz Tulej na podstawie własnych 

eskapad m.in. do Jordanii i Mongolii opowiadał o tym, że dzięki pozytywnym wartościom, 

które mamy w sobie poznawanie świata może stać się jeszcze ciekawsze, a niekiedy uśmiech  

i serdeczne nastawienie zastąpić może walutę. Zorganizowano koncert zespołu Wyspy Dobrej 

Nadziei dzięki uprzejmości Sławomira Gortata w gościnnej Fabryce Kultury ZGRZYT. 

Ostatnie spotkanie w ramach Tygodnia Bibliotek poświęcone było Sarze Lipskiej, urodzonej  

w Mławie rzeźbiarce, malarce, projektantce wnętrz i kostiumów, muzie Xawerego 

Dunikowskiego; artystce znanej we Francji i Nowym Jorku, a w historii polskiej sztuki 

praktycznie nieobecnej. Sarę Lipską przybliżyła podczas spotkania Barbara Zaborowska.  

Poza spotkaniami zorganizowane zostały Dni Otwartych Drzwi w Bibliotece. Była to 

okazja, aby wszystkie placówki odwiedziły dzieci wraz z opiekunami. Aby uświadomić 

dzieciom, że poza szkolnymi bibliotekami są podobne placówki w przestrzeni miejskiej, 

czasami blisko domu.  

Honorowy patronat nad Tygodniem Bibliotek objął Pan Krzysztof Kosiński, Prezydent 

Miasta Ciechanów.  
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Noc Bibliotek pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” ogólnopolska akcja, jaką jest Noc 

Bibliotek, odbyła się 5 października 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Ciechanowie.  

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania, akcja w niekonwencjonalny sposób 

zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych 

instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, 

lokalnych centrów żywej kultury i edukacji. W bibliotekach w całej Polsce czekają na 

czytelników specjalne wydarzenia – niecodzienne spotkania z literaturą i jej gwiazdami.  

Podczas Nocy Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie 

zorganizowane zostały  spotkania dla młodszych i starszych czytelników. 

 

III Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz była to akcja ogólnopolska, 

do której przyłączyła się MBP. Trzy placówki, Biblioteka Główna, Filia nr 1 oraz Oddział 

Zbiorów Naukowych i Regionalnych przy współpracy z Ciechanowskimi szkołami (SP nr 5, 

SP nr 6, TWP) zorganizowały wspólne czytanie książek Małgorzaty Musierowicz, przybliżyły 

postać autorki. Wspólnemu czytaniu towarzyszyły zagadki tematyczne i wystawki. Czytanie 

Jeżycjady odbywało się w terminie 4 – 31 marca 2019 r. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie nawiązała współpracę z Dziennym 

Domem Seniora działającym przy MOPSie. Ustalono cykliczne (raz w miesiącu) spotkania dla 

seniorów prowadzone przez pracownika Oddziału Zbiorów Naukowych i Regionalnych. Będą 

to lekcje historii lokalnej prowadzone przy udziale seniorów.  

 

Teatrzyk kamishibai - japońska tradycja opowiadania historii za pomocą tekstu  

i stworzonych do niego kolorowych ilustracji, wsuwanych do małego drewnianego parawanu 

zwanego butai. Opowieści w formie kart narracyjnych są bardzo dobrze odbierane przez dzieci. 

Piękne ilustracje, ciekawa fabuła przykuwają uwagę najmłodszych słuchaczy.  Z tej formy 

czytania skorzystało 730 dzieci podczas 34 spotkań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2019 r. MBP przystąpiła do projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”, który 

realizowany jest przez Instytut Książki. Kampania społeczna „Mała książka - wielki 

człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od 

pierwszych miesięcy życia dziecka. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat, jego 
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celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Polski. 

Projekt, a dokładnie mówiąc kolejna jego edycja, wystartował we wrześniu, zgłaszające się do 

biblioteki dzieci (już zapisane lub zapisywane przez rodziców przy okazji projektu) otrzymują 

wyprawkę czytelniczą, odwiedzając bibliotekę zbierają naklejki, a po zebraniu kompletu 10 

naklejek dziecko otrzymuje dyplom. Udział w akcji jest bezpłatny.  

 

W 2019 r. łącznie wydano 194 wyprawki czytelnicze, zapisanych zostało 68 nowych 

czytelników. 

Współczesne biblioteki w niczym nie przypominają swoich wcieleń sprzed kilku dekad. 

Przestały świecić pustkami i zajmować się jedynie gromadzeniem archiwaliów, oferować 

wydane brzydko publikacje. Dzisiaj biblioteki wkroczyły dumnie w XXI wiek  

i stały się otwartymi, nowoczesnymi centrami kultury, gdzie znajdziemy nie tylko książki, ale 

też wiele innych atrakcji, do których należą spotkania autorskie, prelekcje, wykłady, warsztaty, 

wydarzenia literackie i integrujące życie lokalnych społeczności. Dzisiejsze biblioteki prężnie 

działają i starają się nadążyć za rozwijającą się technologią oraz potrzebami współczesnych 

czytelników.  

Miejska Biblioteka Publiczna poprzez swoje działania aktywnie promuje czytelnictwo,  

a poprzez szereg podejmowanych działań wpisuje się w pamięć i świadomość mieszkańców. 
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8.3.  Turystyka, sport i rekreacja  

 

Sport i rekreacja to ważna dziedzina życia mieszkańców Ciechanowa. Aktywność 

ruchowa stała się doskonałym sposobem na spędzanie wolnego czasu przez dzieci i młodzież, 

ale również osoby dorosłe. Zajęcia sportowo-rekreacyjne mogą odbywać się w sposób 

zorganizowany w klubach sportowych lub indywidualnie.  

Zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku  

realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Kontaktów 

Społecznych, we współpracy z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi  

i instytucjami.  

 Na terenie miasta w 2019 roku funkcjonowało 20 klubów sportowych, w których 

regularnie w zajęciach treningowych brało udział ok 2000 zawodników i zawodniczek  

w różnych dyscyplinach sportu.  

W 2019 roku ponad dwadzieścia klubów sportowych skorzystało z dotacji na realizację 

zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie 

otwartego konkursu ofert. Kwota przekazana na ten cel to 784 945,00 zł. Pozostała kwota 

określona w budżecie została wydatkowana na nagrody i stypendia dla uczniów, zawodników 

i trenerów osiągających wysokie wyniki sportowe oraz na współorganizację imprez sportowych 

o dużym znaczeniu dla miasta tj.: 

- Udział uczniów szkół miejskich w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej      

- Organizacja czwartków lekkoatletycznych              

- Mistrzostwa Mazowsza Młodzików w lekkiej atletyce              

- Ciechanowskie Święto Biegania 

- XVII Memoriał im. A. Matusiaka i J. Ostrowskiego 

- XIV Międzynarodowy Turniej Mazovia Cup 

- Mistrzostwa Polski Juniorów w podnoszeniu ciężarów 

- Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego w podnoszeniu ciężarów    

Ponadto w 2019 roku w mieście odbywały się liczne biegi, pikniki, turnieje piłki ręcznej, 

nożnej i siatkowej, zawody pływackie, szachowe, brydżowe, wędkarskie, rajdy rowerowe, 

turnieje karate.  
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Zwiększająca się stale liczba zawodników w klubach sportowych, bardzo duża 

aktywność ciechanowian w organizowanych imprezach rekreacyjnych świadczy, że sport 

stanowi bardzo ważną dziedzinę życia naszych mieszkańców. 

 Udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych może odbywać się w sposób 

zorganizowany, w klubach sportowych lub indywidualnie. Większość obiektów sportowo – 

rekreacyjnych w Ciechanowie ma charakter wielofunkcyjny, ogólnodostępny. 

Zajęcia treningowe oraz zorganizowane zawody realizowane były w oparciu 

o posiadaną bazę sportową: 

- kompleks sportowy przy ul. 3 Maja 7, 

- krytą pływalnię przy ul. 17 Stycznia 60B, 

- halę do gier zespołowych przy ul. 17 Stycznia 60C, 

- halę do sportów siłowych przy ul. Kraszewskiego 8. 

 Do dyspozycji mieszkańców w 2019 roku była również dobrze przygotowana baza 

rekreacyjna: 

- sztuczne lodowisko przy ul. 17 Stycznia 60C 

- boiska wielofunkcyjne przy szkołach miejskich, 

- basen odkryty przy ul. Kraszewskiego, 

- kąpielisko Krubin, 

- pumptrack – kompleks w pobliżu stawku za kościołem św. Piotra, 

- skatepark – kompleks w pobliżu stawku za kościołem św. Piotra, 

- 25 placów zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi na terenie miasta, 

- boiska do piłki plażowej przy ul. Parkowej, Kraszewskiego i kąpielisku Krubin, 

- kajaki i rowery wodne na zbiornikach Krubin i Kanały.  

 

 
  

 

Obiekty rekreacyjne cieszyły się dużą popularnością mieszkańców naszego miasta. 

W roku 2019 z kąpieliska Krubin skorzystało ok. 54 tys. osób z terenu Ciechanowa i okolic,  

w sezonie letnim na basenie odkrytym zarejestrowano ok. 15 tys. wejść.  Dużą popularnością 

wśród mieszkańców naszego miasta cieszyły się kajaki na zbiornikach otwartych, z tej formy 
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skorzystało ok. 3000 osób. W ramach Karty Dużej Rodziny z obiektów sportowo – 

rekreacyjnych skorzystało w 2019 roku  6 489 osób. 

  

 

 
 

W sezonie zimowym funkcjonowało sztuczne lodowisko, z którego skorzystało ok. 20,5 

tys. osób. W czasie ferii zimowych młodzież ciechanowskich szkół samorządowych miała 

możliwość bezpłatnego wejścia na lodowisko. Z tej formy skorzystało 4 572 uczniów. Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie w 2019 roku był organizatorem bezpłatnych 

programów nauki jazdy na łyżwach, nauki pływania, przygotowania do sportów zimowych. 

 

 
 

 Szacuje się, że w roku 2019 na terenie Ciechanowa zorganizowano ok. 550 wydarzeń, 

zawodów i imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym. Uczestnikami tych przedsięwzięć 

byli przedszkolaki, dzieci, młodzież i seniorzy 60+. 
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców corocznie w ramach 

inwestycji zwiększamy stan posiadania infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. W roku 2019 

rozpoczęto i zakończono budowę kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7  

w Ciechanowie. Obiekt był od dawna oczekiwany przez uczniów tej szkoły, nauczycieli oraz 

mieszkańców tej części miasta. W ramach inwestycji wykonano budowę boiska do piłki nożnej 

o nawierzchni syntetycznej, powstała bieżnia 4 – torowa o długości 300 mb z nawierzchnią 

poliuretanową. Obiekt wyposażony jest w urządzenia do konkurencji technicznych LA 

(skocznie w dal, rzutnie do pchnięcia kulą) oraz zakupiono profesjonalny sprzęt do uprawiania 

LA i prowadzenia zawodów. W ramach zadania przeprowadzono remont dotychczasowego 

boiska wielofunkcyjnego do gier zespołowych. Cały kompleks jest oświetlony co umożliwia 

wydłużenie godzin jego funkcjonowania. 

 

 
  

Kolejną inwestycją sportową w 2019 roku był remont i zakup wyposażenia hali do 

podnoszenia ciężarów w Ciechanowie. Inwestycja była realizowana w ramach budżetu 

obywatelskiego. 

W ramach robót wykonano: 

- dostawę i montaż klimatyzatorów, 

- dostawę i montaż rolet okiennych, 

- remont pomostów treningowych, 

- wykonanie obudów grzejników, 

- malowanie ścian sal treningowych, 

- zakup i dostawa sprzętu sportowego do podnoszenia ciężarów. 

 W roku 2019 w ramach uatrakcyjnienia basenu odkrytego zakupiono i zamontowano 

nową zjeżdżalnię na obiekcie przy ul. Kraszewskiego. Zjeżdżalnia dwutorowa o długości ok 10 
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mb została wykonana z laminatu i cieszyła się bardzo dużym powodzeniem wśród 

najmłodszych użytkowników basenu. 

 

 
 

 Kolejną atrakcją rekreacyjną, która powstała w ramach budżetu obywatelskiego było 

uruchomienie spływu kajakowego po rzece Łydyni. W ramach zadania opracowano 

dokumentację techniczną do wydania zezwolenia wodno – prawnego , uzyskano pozwolenie 

wodno – prawne na korzystanie z rzeki Łydyni. Zakupiono niezbędny sprzęt do spływów 

kajakowych. Nad bezpieczeństwem  osób korzystających nadzór sprawowali ciechanowscy 

ratownicy WOPR. 

 Z tej formy rekreacji w  pierwszym roku funkcjonowania skorzystało 336 osób. 

 Ciechanów w 2019 roku był organizatorem kilkuset imprez o charakterze sportowo – 

rekreacyjnym. Dobrze wyposażona baza sportowo – rekreacyjna oraz doświadczona kadra 

techniczna oraz duża aktywność klubów sportowych powoduje, że związki sportowe przyznają 

organizację dużych widowisk sportowych. 

 

Głównymi wydarzeniami w 2019 roku były: 

- Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce „Sprawni Razem”– 08-09.06. 2019 – stadion;  

- Mistrzostwa Polski Seniorów i Seniorek w Podnoszeniu Ciężarów– 21-23.06. 2019– hala 

Kraszewskiego;        

- Mistrzostwa U-16 w Lekkiej Atletyce – 14.09.2019 – stadion; 

- I Integracyjne Zawody Pływackie o Puchar Książąt Mazowieckich – Razem Sprawniej - 

28.09.2019 – kryta pływalnia; 

- Mistrzostwa Polski do lat 15 w Podnoszeniu Ciężarów  - 24–27.10.2019 - hala Kraszewskiego; 

- Mazovia Masters Cup Taekwon-do – 22-24.11.2019 - hala 17 Stycznia; 

- Grand Prix Ciechanowa z okazji XXI MPKS ORKA Ciechanów - 7.12.2019 - kryta pływalnia. 
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8.4. Gmina w rankingach, konkursach i publikacjach 

 

Wieża ciśnień z parkiem nauki Top Inwestycją Komunalną 

Inwestycja znalazła się wśród dziesięciu nagrodzonych w konkursie organizowanym 

przez serwis portalsamorzadowy.pl. Ponadto w głosowaniu internautów zdobyła trzecie 

miejsce. Spośród zgłoszeń w konkursie organizowanym przez serwis portalsamorzadowy.pl 

zostało nominowanych dwadzieścia pięć inwestycji z różnych polskich miast. W drugim etapie 

dziesięciu zwycięzców wyłonili członkowie Rady Konsultacyjnej. Top Inwestycje Komunalne 

wskazali także internauci poprzez głosowanie. Ciechanów dzięki 1746 głosom uplasował się 

na trzecim miejscu. 

 

Ciechanów drugi w Polsce w rankingu „Wykorzystanie środków z funduszy UE – 

inwestycje transportowe” 

Ciechanów zajął 2. miejsce na 267 miast powiatowych w rankingu Pisma Samorządu 

Terytorialnego „Wspólnota”. Ranking został opracowany przez prof. dr. hab. Pawła 

Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawę opracowania rankingu stanowiła 

analiza wydatkowania przez samorządy dotacji unijnych w głównej mierze przeznaczonych na 

inwestycje transportowe.  

 

Ciechanów „Gminą na 5!” 

Miasto otrzymało tytuł „Gmina na 5!” w najnowszym rankingu dotyczącym obsługi 

przedsiębiorców, przygotowanym przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające 

przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

Pod uwagę zostało wziętych 670 jednostek samorządu terytorialnego. Ciechanów 

znalazł się wśród 49 wyróżnionych. Oceny dokonano na podstawie audytu stron internetowych 

oraz analizy kontaktu elektronicznego z gminami metodą tajemniczego klienta. 
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Sprawozdanie z przeprowadzonego badania jakości obsługi potencjalnych inwestorów przez 

urzędy gmin przedstawione zostało w ósmym dorocznym raporcie „Gmina na 5!”, 

zaprezentowanym na dzisiejszej konferencji „Forum Gmin na 5!”.  

 

 

Ciechanów laureatem rankingu oraz zdobywcą nagrody liderskiej 

W kategorii miast do 100 tys. mieszkańców Ciechanów znalazł się w gronie dziesięciu 

wyróżnionych w ogólnopolskim rankingu Perły Samorządu, organizowanym od 7 lat przez 

Dziennik Gazetę Prawną. Jak podkreślają organizatorzy, celem rankingu jest docenienie gmin 

wyróżniających się jakością zarządzania i jakością życia mieszkańców. Miastu przyznano 

ponadto nagrodę specjalną, jako liderowi innowacyjnych rozwiązań w obszarze „Środowisko 

i gospodarka odpadami”. 

W rankingu Perły Samorządu ustalono cztery kategorie: gminy wiejskie, miejsko-

wiejskie, miasta do 100 tys. mieszkańców, miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Prócz 

Ciechanowa w kategorii do 100 tys. mieszkańców doceniono Kędzierzyn-Koźle, Świdnicę, 

Legionowo, Krosno, Głogów, Siemianowice Śląskie, Bolesławiec, Piotrków Trybunalski  

i Świnoujście. 

W 2019 roku organizatorzy rankingu przyjrzeli się działalności gmin w obszarach: 

zarządzanie gminą i finanse, przestrzeń i infrastruktura, gospodarka, oświata i wychowanie, 

zdrowie, polityka senioralna, transport publiczny, smart city oraz środowisko i gospodarka 

odpadami. Zwrócono uwagę na te gminy, których działania mogą być wzorem dla innych, 

stanowić inspirację do działania i przykład skuteczności. 

W ubiegłorocznej edycji, pierwszy raz w historii, dodatkowo nagrodzono liderów 

nowatorskich rozwiązań w zakresie gospodarki, oświaty i wychowania, polityki senioralnej 

oraz środowiska i gospodarki odpadami. Ciechanów otrzymał nagrodę specjalną za swoje 

działania proekologiczne. Jako ciekawe, oryginalne pomysły i inicjatywy wskazano system 

podziemnych pojemników przy Hali Targowej „Bloki” oraz pilotażowy program indywidualnej 
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segregacji odpadów, w ramach którego mieszkańcy ważyli odpady, kilogramy przeliczane były 

na punkty, a punkty zamieniane na nagrody (projekt przeprowadzony na osiedlu „Płońska”). 

Wyróżnienia w tej samej kategorii otrzymały Gdynia, Iława i Bydgoszcz. 
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IX. Plany inwestycyjno - rozwojowe 
 

Nowością w opracowanym Raporcie o Stanie Miasta Ciechanów, w stosunku do 

dokumentu sprzed roku, jest uwzględnienie planów inwestycyjno-rozwojowych miasta na 

najbliższe lata. Choć nie stanowi to wymogu prawnego ani zdecydowana większość gmin nie 

przedstawia wizji realizacyjnej kolejnych projektów, to zdaniem władz miasta wymienienie 

oraz opisanie konkretnych zadań inwestycyjnych pozwoli zwiększyć świadomość 

mieszkańców o zamierzeniach miasta oraz ukazać priorytety w planowanych 

przedsięwzięciach. Uwzględnienie kolejnego elementu w raporcie dopełnia jego 

wielopłaszczyznowy kształt. 

 

Projektowane zadania można podzielić na trzy główne obszary, tj. inwestycje w:  

1) modernizację dróg i budowę ścieżek rowerowych,  

2) rewitalizację obiektów oraz przestrzeni publicznych i nadanie im nowych funkcji,  

3) ekologię i ograniczenie niskiej emisji. 

 

Nie jest celem tej części niniejszego dokumentu przedstawienie zadań o charakterze 

punktowym, mających małe znaczenie z perspektywy całego miasta, a więc pominięto 

wymienianie i opisywanie zadań realizowanych w trybie ciągłym, skupiających się np. na 

remontach chodników, budowie oświetlenia czy miejsc rekreacji. W tej ostatniej sferze swoją 

rolę wypełnia budżet obywatelski, który będzie kontynuowany w kolejnych latach. Z kolei 

miasto szczegółowo prezentuje mieszkańcom nawet najdrobniejsze zadania w opracowywanej 

i publikowanej od 2015 roku liście zadań inwestycyjno-remontowych na dany rok. Stąd  

w takim dokumencie, jak Raport o Stanie Miasta Ciechanów należy uwzględnić tylko główne, 

strategiczne, największe i najbardziej kosztowne planowane do realizacji przedsięwzięcia, 

mające wpływ na wieloobszarowy rozwój miasta. 

 

1. Modernizacja infrastruktury drogowej i budowa ścieżek rowerowych 

 

a) Ulica Leśna  

W ramach inwestycji wykonywana jest rozbudowa drogi o długości ok. 850 m, na miejskim 

odcinku ul. Leśnej między ul. Starowiejską a pętlą miejską, powstaną chodniki po obydwu 

stronach, nastąpi rozbudowa 4 skrzyżowań z drogami gminnymi. Po jednej stronie powstanie 

ścieżka rowerowa. Zamontowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz nowe 

energooszczędne oświetlenie. Pojawi się oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto wykonane 

zostaną zjazdy indywidualne i perony przystanków autobusowych wyposażone w wiaty.  

W ramach inwestycji przewidziano budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 

zagospodarowanie zielenią terenu przyległego. 

 

b) Ulica Graniczna wraz z ul. Widną 

Zadanie inwestycyjne obejmie ul. Graniczną od skrzyżowania z ul. Płocką do skrzyżowania  

ul. Widną oraz ul. Widną między skrzyżowaniem z ul. Graniczną a granicą z terenem 

kolejowym. Przebudowana zostanie jezdnia, dobudowane i przebudowane będą chodniki, 

powstanie dwukierunkowa ścieżka rowerowa, rondo, zatoki autobusowe, zjazdy, przewidziana 

jest budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni. Z uwagi na 

bezpieczeństwo m.in. dzieci uczęszczających do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 7 oraz 

poprawę komunikacji ruchu samochodowego, rozszerzono zakres planowanych robót  

o budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Granicznej i ul. Czarnieckiego. 
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c) Ulice Opinogórska, Dygasińskiego, Bartołda i Andersena 

Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę ulic Opinogórskiej (od skrzyżowania z ul. Pułtuską 

do skrzyżowania z ul. Kącką), Adolfa Dygasińskiego (od skrzyżowania z ul. Kargoszyńską do 

ul. Prusa), Roberta Bartołda oraz Hansa Christiana Andersena. Na przedmiotowych ulicach 

przebudowana zostanie jezdnia, wybudowane będą chodniki, zjazdy, przewidziana jest także 

budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. 

 

d) Ulica Asnyka 

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę ulicy Asnyka na odcinku od skrzyżowania z ul. 

Sygietyńskiego do skrzyżowania z ul. Kargoszyńską. Przebudowana zostanie jezdnia, 

dobudowane i przebudowane będą chodniki, zatoki i przystanki autobusowe, parkingi, zjazdy, 

przewidziana jest również budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz zagospodarowanie 

terenów zielonych w pasie drogowym. W ramach zadania zostaną także przebudowane 

istniejące, kolidujące z inwestycją, sieci wodociągowa i gazowa. 

 

e) Ulice Marii Curie - Skłodowskiej, Nizinna i Zagrodowa 

Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę ulic: Marii Curie - Skłodowskiej (od ronda 

Wojewody Andrzeja Wojdyły do torów kolejowych), Nizinnej (od skrzyżowania z ul. Curie - 

Skłodowskiej do skrzyżowania z ul. Zagrodową) oraz Zagrodowej (od skrzyżowania  

z ul. Curie – Skłodowskiej do ostatnich zabudowań w ul. Zagrodowej). Przebudowana zostanie 

jezdnia, wybudowane będą chodniki, przystanki autobusowe, zjazdy, przewidziana jest budowa 

kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie zieleni. W ramach zadania zostaną także 

przebudowane w ramach kolizji sieci elektroenergetyczna i gazowa. 

 

f) Ulice Ludowa, Spacerowa, Wędkarska, Wrzosowa i Krucza 

Zadanie inwestycyjne obejmuje ulicę Ludową od skrzyżowania z ul. Sońską do skrzyżowania 

z ul. Kruczą, ulicę Spacerową od skrzyżowania z ul. Wędkarską do skrzyżowania z ul. 

Wrzosową wraz z 62 m sięgaczem, ulicę Wędkarską od skrzyżowania z ul Ludową do 

skrzyżowania z ul. Wrzosową wraz z 75 m sięgaczem, ulicę Wrzosową od skrzyżowania z ul. 

Sońską do skrzyżowania z ul. Ludową oraz ulicę Kruczą od skrzyżowania z ul. Ludową do 

skrzyżowania z ul. Sońską. Przebudowana zostanie jezdnia, dobudowane i przebudowane będą 

chodniki, powstaną przystanki autobusowe, zjazdy, przewidziana jest budowa kanalizacji 

deszczowej, oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni. 

 

g) Przejście dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Curie - 

Skłodowskiej  / Ceramicznej 

Realizację zadania rozpoczęto w 2017 roku poprzez opracowanie koncepcji programowo 

przestrzennej budowy przejścia dla pieszych i rowerzystów nad obszarem kolejowym i torami 

w ciągu ul. Marii Curie - Skłodowskiej/Ceramicznej w Ciechanowie. Lokalizacja przejścia 

została przewidziana w miejscy zlikwidowanego kilka lat temu przejazdu kolejowego. 

Opracowanie koncepcji umożliwiło Gminie Miejskiej zawarcie z PKP PLK S.A. umowy 

określającej warunki współpracy w zakresie zaprojektowania i budowy ww. przejścia. Zadanie 

przewiduje zaprojektowanie, a następnie wybudowanie do końca 2022 roku, przy wsparciu 

finansowym z PKP PLK S.A., wiaduktu pieszo-rowerowego, który zapewni bezpieczną 

komunikację między osiedlami Słoneczne i Krubin.   
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h) Budowa miejsc parkingowych przy dworcu PKP 

Jest to kontynuacja zadania związanego z budową miejsc parkingowych w ramach projektu 

park&ride przy dworcu kolejowym w Ciechanowie. W latach 2017-2018 zagospodarowano  

i odnowiono teren wokół dworca: wybudowano ponad 200 miejsc parkingowych, Halę 

Targową „Bloki”, targowisko, ścieżkę rowerową, wykonano nowe nasadzenia zieleni, 

wprowadzono stację Ciechanowskiego Roweru Miejskiego. Pozostała niezagospodarowana 

gruntowa część leżąca wzdłuż torów kolejowych, której właścicielem nie jest miasto. Jednakże 

finalizowane są rozmowy, mające na celu przejęcie przedmiotowego terenu oraz budowę 

kolejnych miejsc parkingowych. 

 

2. Rewitalizacja obiektów oraz przestrzeni publicznych i nadanie im nowych funkcji. 

 

a) Młyn przy ul. Nadrzecznej 

Po rewitalizacji i rozbudowie zabytkowy obiekt będzie składał się z 3 części: odnowionego 

budynku młyna, nowego wielofunkcyjnego obiektu oraz dwukondygnacyjnego przeszklonego 

łącznika. Na potrzeby urządzonej zieleni zagospodarowany zostanie także teren całej działki  

z ekspozycją na Zamek Książąt Mazowieckich. 

W budynku znajdzie się m.in. duża wielofunkcyjna, dwukondygnacyjna sala z przeznaczeniem 

na przestrzeń artystyczną, służąca do realizacji konferencji, wydarzeń kulturalnych oraz 

eventów biznesowych. Możliwe będzie jej przearanżowanie lub częściowe wydzielenie 

przestrzeni, w zależności od potrzeb. Pojawi się także strefa historyczno-wystawowa. 

Planowane są też: pomieszczenie dla startupów, pomieszczenia biurowe, socjalne, kompleks 

szatni z łazienkami, charakteryzatornia, a także bar letni z wyjściem na taras. W obiekcie 

zlokalizowana będzie też dwupoziomowa restauracja. Na dachu wielofunkcyjnej sali znajdzie 

się obszerny taras, będący bardzo dobrym punktem widokowym na zamek. Przestrzenie 

obiektów na każdej kondygnacji będą w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym 

stara część młyna, gdzie wprowadzona zostanie winda. 

 

b) Budynek przy ul. Fabrycznej 

Wyłączony obecnie z użytkowania budynek, który powstał w 1907 roku znajduje się  

w Gminnej Ewidencji Zabytków. Przez lata pełnił funkcje usługowo-handlowe. Po odnowieniu 

planowane jest uruchomienie tam Baru Mlecznego oraz przeznaczenie pozostałych przestrzeni 

dla organizacji pozarządowych mających na celu swojej działalności przeciwdziałanie 

alkoholizmowi oraz innym problemom społecznym. 

 

c) „Kanały” 

Przestrzeń znajdująca się w centrum miasta pomiędzy ulicami: Gostkowską, Kargoszyńską  

a Kraszewskiego zostanie odnowiona. Wstępnie planowana jest tam budowa: amfiteatru, 

drewnianej kładki, nowych alejek, oświetlenia, montaż elementów małej architektury wraz  

z iluminacją drzew. W 2020 roku wykonana zostanie dokumentacja techniczna rewitalizacji 

tego miejsca. 
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3. Ekologia i ograniczanie niskiej emisji. 

 

a) Budowa nowego miejskiego parku przy ul. Augustiańskiej wraz z ogrodem społecznym 

Na obszarze o powierzchni ponad 2 ha nasadzone zostanie ponad 12 tys. roślin, wytyczone będą 

nowe ciągi komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów, a teren zostanie oświetlony. Stworzony 

zostanie wygodny dla spacerujących układ komunikacyjny: powstaną ciągi pieszo-rowerowe, 

które pozwolą na dobrą komunikację z sąsiedztwem. Pojawi się sieć ścieżek  

o powierzchni blisko 2 tys. m2 wewnątrz parku. Przewidziane są trzy wejścia od strony ul. 

Augustiańskiej. Posadzone będzie ok. 700 drzew, w tym 459 w ramach akcji sadzenia drzew 

przez ojców nowonarodzonych dzieci. Ozdobą parku będzie 14 sztuk charakterystycznych 

drzew o wyjątkowym pokroju bądź ozdobnych liściach, które będą przyciągały wzrok oraz 

będą stanowiły ciekawą kolekcję dendrologiczną. Cały teren zyska ponad 20 tys. m2 

powierzchni trawiastej, na którym wyznaczone będą kępy z roślin kwitnących. Wzdłuż 

wybranych fragmentów ciągów komunikacyjnych pojawią się elementy małej architektury. 

Teren zostanie wyposażony w 29  ławek oraz odpowiednią ilość koszy na śmieci. Pojawią się 

także nowoczesne stojaki rowerowe i pergole na pnącza. Park będzie oświetlony – 

zamontowanych zostanie 9 latarni elektrycznych oraz 25 energooszczędnych latarni 

fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną. W ramach parku w kolejnym etapie 

zaplanowane jest ponadto stworzenie pierwszego w Ciechanowie ogrodu społecznego.  

 

b) Termomodernizacja budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”  

Projekt jest kontynuacją rozpoczętej w 2019 roku inwestycji związanej z odnową 

poniemieckich budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”. Do 2020 roku termomodernizację 

przejdzie 7 budynków. Do połowy 2021 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna 

dla termomodernizacji kolejnych, tym razem 12, budynków komunalnych. Zadanie ma 

zapewnić ograniczenie niskiej emisji, polepszenie jakości życia mieszkańców oraz pozytywny 

efekt estetyczno-wizualny przestrzeni miejskiej.  

 

c) Modernizacja systemu ciepłowniczego w kierunku odejścia od spalania węgla 

Miejska spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wybuduje kocioł parowy na biomasę  

z turbiną parową oraz dwie kogeneracje gazowe. Celem jest odchodzenie od wykorzystania 

węgla w produkcji ciepła w Ciechanowie. Inwestycja pozwoli na wytwarzanie 50% ciepła 

dostarczanego mieszkańcom Ciechanowa z odnawialnych źródeł energii oraz kogeneracji 

gazowej. PEC Ciechanów uzyska status efektywnej sieci ciepłowniczej. Turbina parowa  

i kogeneracja gazowa wytworzą zarówno ciepło, jak i energię elektryczną. Inwestycja powinna 

zostać sfinalizowana do końca 2023 roku. 

 

d) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja instalacji odnawialnych źródeł energii  

w budynkach mieszkańców miasta oraz budynkach użyteczności publicznej. 

 

Realizacja przedmiotowych projektów będzie ściśle uzależniona od czynników  

o charakterze zewnętrznym. Pierwszym zagrożeniem są skutki wprowadzonych przez rząd  

i parlament zmian prawno-podatkowych, które uszczuplają dochody gmin i miast. Drugim 

zagrożeniem jest kształt unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz wysokość środków 

przeznaczonych na realizację działań w obszarze polityki spójności. Trzecim zagrożeniem jest 

sytuacja gospodarcza w kraju spowodowana występowaniem wirusa COVID-19  

i wprowadzonymi restrykcjami. Przedstawione zagrożenia będą miały bezpośredni wpływ na 
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wysokość dochodów własnych miasta, możliwość finansowania wkładu własnego  

w inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych, których poziom dofinansowania może 

być mniejszy niż w dwóch poprzednich wieloletnich budżetach Unii Europejskiej. Stąd 

priorytetem władz miasta będzie ograniczenie wydatków bieżących, tych zależnych od miasta, 

gdyż należy zwrócić uwagę, iż znaczna część wydatków bieżących uzależniona jest od decyzji 

rządu, np. w zakresie wysokości wynagrodzenia minimalnego, wzrostu płac nauczycieli, na 

które rząd nie przekazuje wystarczających środków finansowych czy wzrostu cen energii 

elektrycznej. 

Zrealizowanie wymienionych projektów przyczyni się do dalszego wzrostu potencjału 

społeczno-gospodarczego miasta, pozytywnej zmiany przestrzeni publicznej oraz poprawy 

jakości życia mieszkańców.  
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X. Podsumowanie 
 

2019 rok był kolejnym okresem, w którym kontynuowano politykę skupioną na 

realizacji maksymalnie dużej liczby inwestycji w przestrzeni miejskiej. Na uwagę zasługuje 

osiągnięcie następujących kluczowych celów finansowo-rozwojowych: 

1) Zwiększenie dochodów budżetu; 

2) Ograniczenie wydatków bieżących; 

3) Podtrzymanie wysokich nakładów na inwestycje; 

4) Zamknięcie dużych projektów inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków UE; 

5) Dalsze skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych; 

6) Zrealizowanie planowanych inwestycji; 

7) Zniwelowanie deficytu w trakcie roku budżetowego; 

8) Wykazanie nadwyżki finansowej; 

9) Wygospodarowanie znaczących wolnych środków na 2020 rok. 

Podkreślić należy dużą efektywność miasta w aplikowaniu o pieniądze z Unii 

Europejskiej oraz źródeł krajowych. Skuteczność w tym zakresie oddaje obiektywny ranking 

przygotowany przez prof. dr. hab. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego,  

w którym Ciechanów zajął 2 miejsce na 267 miast powiatowych. Podstawę opracowania 

rankingu stanowiła analiza wydatkowania przez samorządy dotacji unijnych w głównej mierze 

przeznaczonych na inwestycje transportowe. 

Rozwój infrastruktury, bardziej niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe, 

obrazują zmiany naocznie obserwowane przez mieszkańców i przyjezdnych, obecne  

w miejskiej przestrzeni niemal na każdym kroku.   

W 2019 roku zakończono budowę nowej drogi obwodowej wraz ze ścieżką rowerową, 

która połączyła dwie drogi krajowe. Zakończono rewitalizację „Krzywej Hali”, do użytku 

oddano odnowioną kamienicę przy ul. Warszawskiej 18, a także uruchomiono wybudowany 

Park Nauki Torus przy zrewitalizowanej wieży ciśnień. Obiekty te szybko zyskały popularność 

wśród mieszkańców i turystów, stając się tym samym nowymi centrali edukacyjno-

kulturalnymi. Zrealizowano istotne działania w obszarze środowiskowym. Powstał nowy 

miejski park „Jeziorko”, zainstalowano panele fotowoltaiczne na budynkach mieszkańców 

Ciechanowa, jak i budynkach użyteczności publicznej, na stałe wprowadzono 9 stacji 

Ciechanowskiego Roweru Miejskiego. Rozpoczęto ważne inwestycje drogowe, tj. 

modernizację ul. Leśnej, Wesołej i Różanej. Ruszyła także termomodernizacja 7 budynków 

komunalnych na osiedlu „Bloki”. 

Poza dużymi inwestycjami systematycznie prowadzimy remonty nawierzchni  

i chodników, rozbudowy parkingów, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, budowy 

oświetlenia. Szereg zadań z tego zakresu zrealizowany został w ubiegłym roku.    

Niezmiennie, w ramach konkursów ofert, przekazujemy organizacjom pozarządowym 

środki na przeprowadzenie wydarzeń sportowych, kulturalnych, na zadania z zakresu zdrowia 

i pomocy społecznej. Współpracujemy ze społecznikami, NGO, jak również innymi 

samorządami i jednostkami. Miasto kolejny raz wsparło finansowo policję, uczelnię zawodową 

oraz szpital. Dzięki współpracy z innymi samorządami możliwa była modernizacja drogi  

z Ciechanowa do Opinogóry, przebiegającej przez ul. Kącką.  

Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią, 

zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić mieszkańcom 

szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców. Oprócz dużych 

koncertów na błoniach, na dziedzińcu zamku czy w hali widowiskowej, odbywały się mniejsze 

przedsięwzięcia, jak plenerowe spektakle teatralne dla dzieci czy zajęcia w COEK STUDIO. 
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Podobnie z wydarzeniami sportowymi, które stanowiły przedsięwzięcia dla bardzo szerokiego 

grona osób, ale też węższych grup.  

Zrealizowaliśmy kolejne projekty w ramach Budżety Obywatelskiego, co stanowi 

zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie miasta i tworzenia społeczeństwa 

obywatelskiego.  

Samorząd w swoich działaniach, składających się na rozwój miasta, oferuje 

przedsiębiorcom ulgi i ułatwienia, będące wsparciem motywującym do tworzenia nowych 

miejsc pracy i przyczyniającym się do rozwoju przedsiębiorczości. W 2019 roku mieliśmy do 

czynienia ze spadkiem bezrobocia w mieście. 

W 2019 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są  

w trakcie realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób 

przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł 

zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. Rok 2019 należy 

postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych działań oraz początek i punkt wyjścia kolejnych. 

Wśród priorytetów są projekty twarde – infrastrukturalne jak również miękkie – społeczne. 

Działaniom towarzyszy kontekst proekologiczny, wagę przywiązujemy do edukowania, 

wspierania przedsiębiorczości, oferty kulturalnej i wszelkich innych wskazanych aspektów, 

warunkujących harmonijny rozwój miasta. Miasta przyjaznego mieszkańcom, przyjezdnym, 

docenianego na zewnątrz, stawianego za wzór np. w pozyskiwaniu funduszy. Kierunek, który 

obraliśmy, który wyraźnie odzwierciedla ten Raport, będziemy konsekwentnie kontynuować. 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż założenia rozwojowe miasta na 2019 rok zostały 

w pełni zrealizowane. Zastosowana silna presja na dyscyplinę finansową pozwoliła zarówno 

przeprowadzić szereg ważnych inwestycji w infrastrukturę miejską, jak i wygenerować 

oszczędności. Ponad 50 mln zł przeznaczonych na inwestycje pokazują priorytety  

w działaniach władz miasta. Nastąpiła finalizacja dużych inwestycji finansowanych dzięki 

pozyskaniu przez miasto środków unijnych, a także otwarte zostały nowe obiekty miejskie, 

które stały się centrami edukacyjno-kulturalnymi przyciągającymi mieszkańców i turystów. Na 

uwagę zasługuje fakt znacznego zmniejszenia wysokości planowanej kwoty emisji obligacji 

wzorem poprzednich lat, a także osiągnięcie nadwyżki budżetowej oraz wygospodarowanie 

dużych wolnych środków na 2020 rok. Te pozwolą przeprowadzić nowe inwestycje, ale także 

ustabilizować finansowo miasto w przyszłości z powodu przeprowadzonych przez rząd  

i parlament zmian prawno-podatkowych uszczuplających dochody miasta. Realizowaną 

konsekwentnie racjonalną i oszczędną gospodarkę finansami najlepiej oddaje dużo niższe 

wykonanie wydatków bieżących i bardzo wysokie wykonanie wydatków majątkowych za 2019 

rok. Umożliwi to zachowanie stabilności w trakcie kryzysu gospodarczego związanego  

z rozpowszechnianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, a tym samym niewstrzymywanie 

niezbędnych i oczekiwanych inwestycji rozwojowych.   
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