
                                                                                  
Uprzejmie zapraszam na XXI Sesję VII kadencji Rady Miasta 

Ciechanów, która odbędzie się dnia  30 czerwca 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 XX Sesji Rady Miasta Ciechanów. 

4.    Informacja nt. funkcjonowania PUK Sp. z o.o. oraz utrzymania czystości i  

       porządku w Gminach i gospodarka odpadami za rok 2015  - druk Nr 1 

5.    Funkcjonowanie  Straży Miejskiej oraz perspektywa rozwoju sieci   

 monitoringu  miejskiego – 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 zmiany Uchwały Nr 226/XIX/2016 Rady Miasta Ciechanów z 

dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie nadania statutu Żłobka Miejskiego w 

Ciechanowie - druk Nr 5 

 

4/ w sprawie  wprowadzenia zmian w wieloletnim planie rozwoju i 

modernizacji  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w 

posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. 

na lata 2016 – 2018   – druk Nr 6 

 

5/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny – druk Nr 7 

 

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

na rzecz   najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku 

położonym w Ciechanowie przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 - 

druk Nr 8 

 

7/ w sprawie  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. Nadfosnej 10 - druk Nr 9 

 

8/ 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. 11 Pułku Ułanów Legionowych 8 - druk 

Nr  10 



 

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

na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr  36 w budynku  

położonym w Ciechanowie przy ul. Z. Sierakowskiego 9 - druk Nr  11 

 

10/ 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. A. Asnyka 15 - druk Nr  12 

 

11/ 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. S. Okrzei 14 - druk Nr  13 

 

12/ w sprawie zmiany Uchwały Nr  474/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z 

dnia 26 marca 2014 roku w sprawie określenia granic obwodów publicznych 

szkół podstawowych - druk Nr 14 

 

13/ w sprawie zmiany Uchwały Nr  475/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z 

dnia 26 marca 2014 roku w sprawie określenia granic obwodów publicznych  

gimnazjów  - druk Nr 15 

 

14/ w sprawie opłaty reklamowej – druk Nr 16 

 

15/ w sprawie obowiązku składania deklaracji na opłatę reklamową oraz 

określenia  wzoru deklaracji na opłatę reklamową – druk Nr 17 

 

16/ w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego 

Miasta  Ciechanów do roku 2023 – druk Nr 18 

 

17/ w sprawie przyjęcia i realizacji Planu Rozwoju Lokalnego dla Miasta 

Ciechanów  2016 – 2020 – druk Nr 19 

 

18/ w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych – druk Nr 20 

 

19/ w sprawie przyjęcia Planu inwestycyjnego dla subregionu 

ciechanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach regionalnych 

inwestycji terytorialnych – druk Nr 21 

 

20/ w sprawie uchwalenia regulaminu Cmentarza Komunalnego w 

Ciechanowie oraz  cennika  opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń 

cmentarnych – druk Nr 22 

 

21/ w sprawie powołania komisji doraźnej do spraw wyjaśnienia 

okoliczności związanych z możliwością utraty prawa wybieralności 

Radnego Rady Miasta Ciechanów – druk Nr 23 

 

22/ w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „DZIECI-NASZA 

WSPÓLNA SPRAWA” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie  



włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne 

i usługi  opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności 

usług społecznych  - druk Nr 24     

 

23/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego  „PŁOCKA”  w Ciechanowie – druk Nr 

25 
 

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 


