
                                                                                  

 
                                                                                  Ciechanów, dnia 18.05.2016r.  

BOR.0002.20.2016           

ZAPROSZENIE 

      Uprzejmie zapraszam na XX Sesję VII kadencji Rady Miasta 

Ciechanów, która odbędzie się dnia  25 maja 2016r. o godz. 900 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta w Ciechanowie, ul. Plac Jana Pawła II 6 (I 

piętro). 

Porządek obrad : 

             1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.    Ustalenie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miasta Ciechanów. 

4. Sytuacja ekonomiczna i ocena funkcjonowania MOSiR za 2015 rok 

 – druk Nr 1 

5. Informacja nt. wykorzystania  środków UE w latach 2007 – 2015 oraz 

planowanych projektach w latach 2016 - 2020 – druk Nr 2 

6. Projekty uchwał. 

1/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej  

    Ciechanów- druk Nr 3 
 

2/ w sprawie  zmiany uchwały budżetowej  na rok 2016– druk Nr 4 

 

3/ w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji    

    społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017r. – druk Nr 5 
 

4/ w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta  

   Ciechanów na lata 2016 – 2019 - druk Nr 6 
 

5/ w sprawie  funkcjonowania  Centrum Usług Wspólnych jako jednostki   
    obsługującej, nadania statutu oraz określenia jednostek obsługiwanych 
    - druk Nr 7 

 
6/ w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  

    Miejskiej Ciechanów - druk Nr  8 
 

7/ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie  

    odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  
    zagospodarowania tych odpadów - druk Nr 9 

 
8/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na  
    rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku  

    położonym w Ciechanowie przy ul. Wyzwolenia 5 - druk Nr 10 



      9/  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na  

                       rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 40 w budynku  
                       położonym w Ciechanowie przy ul. Władysława Sikorskiego 2 - druk Nr 11 

 

       10/ w sprawie uchylenia uchwały Nr 134/XIV/2016 Rady Miasta Ciechanów z 
                        dnia 26 listopada 2015 roku – druk Nr 12 

 

      11/ w sprawie udzielenia  pomocy finansowej w formie dotacji celowej  

            Powiatowi Ciechanowskiemu – druk Nr 13 
 

      12/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk Nr 14 

 

      13/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na  

            rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku  
            położonym  w Ciechanowie przy ul. Nadfosnej 8 - druk Nr 15 

 

      14/ w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy  
            zabytku wpisanym do rejestru zabytków – bramy wejściowej  przed kościołem        

                        św. Tekli  w Ciechanowie – druk Nr 16 
 

 7.    Interpelacje. 

 8.    Czas dla Zarządów Osiedli.                             

 9.    Odpowiedzi na interpelacje. 

           10.   Zapytania i wolne wnioski. 

           11.   Zamknięcie obrad Sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

       /-/Leszek Goździewski 


