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P r o t o k ó ł    Nr   LXII/2022 

z Sesji Rady Miasta Ciechanów, odbytej 

dnia 30 listopada 2022 roku 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00, zakończono o godz. 11.36 

 

Obrady prowadził Pan Krzysztof Leszczyński – Przewodniczący Rady Miasta 

Ciechanów, który otworzył obrady LXII Sesji VIII kadencji Rady Miasta Ciechanów. 

Powitał: Pana Krzysztofa Kosińskiego – Prezydenta Miasta,  Zastępcę Prezydenta 

Miasta Panią Iwonę Kowalczuk, Panią Ewę Szelugę – Skarbnika,  Panią Adriannę 

Saganek – Sekretarza Miasta, Dyrektora CUW Pana Adama Krzemińskiego, 

Przewodniczących Zarządów Osiedli  oraz mieszkańców miasta, oglądających 

transmisję obrad. 

 

 

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, stwierdził 

kworum radnych i prawomocność obrad.  

Stan radnych:   21  

Uczestniczyło w obradach: 20 - nieobecny Radny Pan Marcin Żebrowski 

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, stwierdził 

kworum radnych i prawomocność obrad.  

 

 

Porządek obrad : 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

2. Ustalenie porządku obrad. 

 

3. Informacja o protokole z LXI Sesji RM.  

 

4. Informacja organu wykonawczego z realizacji zadań wykonanych w okresie 

międzysesyjnym. 

 

5. Analiza funkcjonowania oświaty miejskiej w roku szkolnym 2021/2022 

- druk nr 1. 

 

6. Projekty uchwał. 

1/ w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Ciechanów - druk nr 2; 

2/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 - druk nr 3; 
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3/ w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta 

Ciechanów do 2035 r.- druk nr 4; 

 

4/ w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów na 2023 

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.- druk nr 5; 

 

5/ w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Ciechanów. 

- druk nr 6; 

 

6/ w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej 

przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do 

placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.- druk nr 7;  

7/ w sprawie zmiany uchwały 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.– druk nr 8; 

8/ w sprawie zmiany uchwały Nr 581/LX/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia  

29 września 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość  

i warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród dla  nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów. - druk nr 9; 

 

9/ w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Ciechanów rodziny 

repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. - druk nr 10; 

 

10/ w sprawie przyjęcia  programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki 

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej 

Ciechanów na lata 2023-2026”. - druk nr 11; 

 

11/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BLOKI II” 

– część B w Ciechanowie.- druk nr 12; 

 

12/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. - druk nr 13; 
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13/ w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. - druk nr 14; 

 

14/ w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów. - druk nr 15; 

 

15/ w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie 

oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego  

i urządzeń cmentarnych. - druk nr 16; 

 

16/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na 

działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów. - druk nr 17; 

 

17/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na 

działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów.- druk nr 18; 

 

18/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 

okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 

dzierżawy.- druk nr 19; 

 

19/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 

okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 

dzierżawy.- druk nr 20; 

 

20/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy na 

okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy dzierżawy. 

- druk nr 21; 

 

21/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 

okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 

dzierżawy. - druk nr 22; 

 

22/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 

okres  powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 
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odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 

dzierżawy. - druk nr 23; 

 

23/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 

okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 

dzierżawy. - druk nr 24; 

 

24/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 

okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 

dzierżawy. - druk nr 25; 

 

25/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierżawy.- druk nr 26; 

 

26/ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

- druk nr 27; 

 

27/ w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 października 2022 roku w sprawie 

uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej. 

- druk nr 28; 

28/ w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w 

istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) Północne Mazowsze 

Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie. - druk nr 29. 

 

7. Analiza i  uchwalenie Wieloletniej Prognozy  Finansowej oraz budżetu Gminy 

Miejskiej  Ciechanów na 2023 rok 

 

1/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

- druk nr 30; 

 

2/ w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok- druk nr 31. 

 

8. Interpelacje.  

9. Wnioski Zarządów Osiedli.  
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10. Informacja Przewodniczącego dotycząca korespondencji jaka wpłynęła do Rady 

Miasta w okresie międzysesyjnym.  

11.  Zamknięcie obrad Sesji. 

 

 

Pkt. 2. Ustalenie porządku obrad. 

 

Radni przyjęli zaproponowany porządek obrad bez uwag. 

 

Pkt. 3. Informacja o protokole LXI Sesji Rady Miasta. 

 

Pan Przewodniczący poinformował, że zapoznał się z protokołem z poprzedniej 

sesji,  który w jego ocenie odzwierciedla  przebieg obrad i zapytał o uwagi? 

 

Radni przyjęli protokół  bez uwag. 

 

Pkt. 4. Informacja organu wykonawczego z realizacji zadań wykonanych w 

okresie międzysesyjnym. 

Informację przedstawił Prezydent Miasta - Pan Krzysztof Kosiński w formie 

pisemnej. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Przewodniczący zapytał o ewentualne uwagi lub pytania do tego materiału?  

 

Radni przyjęli informację bez uwag. 

 

 

Pkt. 5. Analiza funkcjonowania oświaty miejskiej w roku szkolnym 2021/2022 

- druk nr 1. 

 

Pan Przewodniczący stwierdził, że analiza ta była szeroko omawiana na 

posiedzeniu połączonych komisji RM. W posiedzeniach komisji brał udział Pan 

Adam Krzemiński – Dyrektor CUW, który na bieżąco odpowiadał na wszystkie 

zadane pytania. Niemniej jednak zapytał o uwagi do analizy? 

Głos zabrała Pani Radna Anna Smolińska -  przewodnicząca Komisji Oświaty 

Kultury i Sportu. 

Pani Radna stwierdziła, że „pomimo trudnych czasów, niedoszacowaniu oświaty 

oraz wzrastających  kosztów utrzymania , miejskie  placówki  oświatowe poradziły 

sobie na przestrzeni ostatniego roku nadzwyczaj dobrze, a baza dydaktyczna 

systematycznie się wzbogaca. Należy podkreślić  fakt, że Dyrektorzy naszych szkół, 

jak i również CUW starają się pozyskiwać dodatkowe środki finansowe z różnych  

źródeł,  co  przekłada się na  poszerzanie oferty edukacyjnej placówek. I za to bardzo 

dziękuję wszystkim Dyrektorom . Nie sposób nie wspomnieć, że na uznanie 

zasługuje Szkoła Podstawowa nr 6, kierowana przez Panią Dyrektor Agatę 
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Pawłowską, która jako jedyna z ciechanowskich szkół podstawowych, uczestniczyła 

w programie Erasmus w tzw. wymianie międzynarodowej. Dzięki temu,  młodzież 

miała możliwość poznania innych kultur oraz obcowania z żywym językiem obcym.”  

Omawiając temat ciechanowskiej oświaty, Pani Radna   odniosła się do wyników 

egzaminu ósmoklasisty. „W ostatnim czasie szkoły musiały  mierzyć się z nauką 

zdalną, a mimo tego  wyniki egzaminów były na dobrym poziomie, osiągając średni 

wynik 60 % w skali kraju i gminy. W tym roku najlepszy wynik osiągnęli ósmoklasiści  

ze Szkoły Podstawowej  nr 4 w Ciechanowie.  

Od wielu lat oświata w Polsce,  boryka się z trzema głównymi problemami: po 

pierwsze, z niewystarczającymi środkami z subwencji oświatowej, której wzrost nie 

podąża za wzrostem kosztów utrzymania oświaty. Po drugie ze złym systemem 

dotowania niepublicznych przedszkoli, polegającym na tym , że wraz ze wzrostem 

kosztów utrzymania przedszkoli samorządowych, niejako za karę rośnie kwota 

subwencji wypłacanej niepublicznym jednostkom. Jednak największym problemem  

jest to,  że wszystkie regulacje prawne dotyczące oświaty samorządowej nie zależą 

od organu prowadzącego, lecz są narzucane centralnie, z nakazem ich finansowania 

przez samorządy.” 

Pani Radna podziękowała za dobrze przygotowany materiał pracownikom CUW, 

wyraziła wdzięczność za dotychczasową współpracę zarówno Panu Dyrektorowi 

CUW Adamowi Krzemińskiemu, jak i wszystkimi dyrektorom miejskich jednostek. 

 

Pkt. 6. Projekty uchwał 

 

1/ w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Ciechanów - druk nr 2; 

Głos zabrał Prezydent Miasta Pan Krzysztof Kosiński który poinformował, 

że rok 2022 zostanie zakończony bez deficytu i nie będą zaciągnięte żadne 

zobowiązania finansowe. Prawdopodobnie Ciechanów będzie wśród 

nielicznych samorządów, które zrealizują swój budżet roku 2022 bez zaciągania 

jakichkolwiek kredytów i bez emisji obligacji.  

Pan Prezydent poprosił Radnych o przyjęcie przedłożonych zmian w WPF i 

budżecie na 2022 rok.    

      

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 597/ LXII /2022. 

 

2/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 - druk nr 3; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 598/ LXII /2022. 
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3/ w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta 

Ciechanów do 2035 r.- druk nr 4; 

Pan Radny Marek Rutkowski odniósł się do projektu uchwały na druku nr 4 

w następujących kwestiach; 

 dostępności do mieszkań, szczególnie młodych mieszkańców Ciechanowa; 

 Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM); 

 potrzeby opracowania programu mieszkaniowego skierowanego, do 

młodych mieszkańców miasta; 

 braku mieszkań socjalnych; 

 zabezpieczenia atrakcyjnych miejsc pracy. 

 

Pan Radny Michał Rząsiński odnosząc się do wypowiedzi Pana Radnego 

Rutkowskiego stwierdził, że tworzenie strategii ma na celu przygotowanie 

materiałów na przyszłość w celu np. pozyskiwania środków zewnętrznych  na 

różnego rodzaju inwestycje, w tym mieszkaniowe.  

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 599/ LXII /2022. 

 

4/ w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów na 2023 

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.- druk nr 5; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 600/ LXII /2022. 

 

5/ w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Ciechanów. 

- druk nr 6; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 601/ LXII /2022. 

 

6/ w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej 

przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do 

placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.- druk nr 7;  

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 602/ LXII /2022. 
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7/ w sprawie zmiany uchwały 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.– druk nr 8; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 603/ LXII /2022. 

 

8/ w sprawie zmiany uchwały Nr 581/LX/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia  

29 września 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość  

i warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 

pracy i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz wysokość i warunki 

wypłacania nagród dla  nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów. - druk nr 9; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 604/ LXII /2022. 

 

 

9/ w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Ciechanów rodziny 

repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. - druk nr 10; 

Prezydent Miasta Pan Krzysztof Kosiński poinformował, że miasto włącza 

się w proces repatriacji Polaków z terenów azjatyckich byłego ZSRR.  

Podjęcie uchwały umożliwi rodzinie repatriantów z Republiki Kazachstanu 

uzyskać wizę krajową uprawniającą do repatriacji i zamieszkania w 

Ciechanowie. Będzie to młode małżeństwo, posiadające dobre wykształcenie, 

w kierunkach medycznych. Pan Prezydent poprosił Radnych o poparcie 

projektu uchwały na druku nr 10. 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 605/ LXII /2022. 

 

10/ w sprawie przyjęcia  programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki 

zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej 

Ciechanów na lata 2023-2026”. - druk nr 11; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 606/ LXII /2022. 

 

11/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BLOKI II” 

– część B w Ciechanowie.- druk nr 12; 
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Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 607/ LXII /2022. 

 

12/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. - druk nr 13; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 608/ LXII /2022. 

 

13/ w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. - druk nr 14; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 609/ LXII /2022. 

 

14/ w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów. - druk nr 15; 

Prezydent Miasta Pan Krzysztof Kosiński poinformował, że podjęcie 

uchwały pozwoli uaktualnić kryteria ubiegania się o najem lokali z 

mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów. Od 1 stycznia 2023 r. 

możliwe będzie otrzymanie lokalu przeznaczonego do remontu w zamian za 

wykonanie go przez przyszłego najemcę. Będzie to odpowiedź na liczne 

wnioski mieszkańców, oczekujących na mieszkanie i deklarujących chęć 

wykonania remontu mieszkania w zamian za przyspieszoną możliwość 

najmu.  

Pan Prezydent poprosił Radnych o przyjęcie projektu uchwały na druku nr 

15. 

 Pani Radna Edyta rzepińska-Filipowicz   odniosła się do projektu uchwały 

stwierdzając: 

„Wszyscy wiemy, jak ważne jest posiadanie dachu nad głową, a zwłaszcza 

dla młodych ludzi zakładających rodziny, i obecnie, w tych niepewnych 

czasach. Wiele Gmin w Polsce wdrożyło już taki program, opracowując 

własne kryteria jego realizacji, co wskazywałam w swoich monitach. W 

rozdziale V, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, zawarte są własne 

kryteria, m.in. takie jak: o mieszkanie ubiegać się będą mogły osoby 

znajdujące się na listach oczekujących na mieszkanie, deklarujące 

otrzymanie takowego w stanie do remontu, dzięki czemu otrzymują je w 

trybie przyspieszonym. 

Właśnie takie działania pozwolą na zmniejszenie kolejki oczekujących na 

listach na przydział mieszkań, jak i odciążą miasto od kosztów remontu 

lokali, więc te środki finansowe będą mogły być przeznaczone na remont 

innych zasobów mieszkaniowych, a jak wiemy potrzeby i w tym zakresie są 

duże.” 

Pan Radny Zdzisław Dąbrowski także odniósł się do projektu uchwały, 

popierając zapisy załączonego regulaminu. 
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Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 610/ LXII /2022. 

 

15/ w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie 

oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego  

i urządzeń cmentarnych. - druk nr 16; 

Prezydent Miasta Pan Krzysztof Kosiński poinformował, że podjęcie 

uchwały umożliwi wybudowanie na cmentarzu komunalnym kolumbarium, 

mieszczącego prawie 3 tysiące urn. Sprzedażą miejsc pochówków urnowych 

w kolumbarium zajmie się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. 

Docelowo wybudowanych zostanie 8 zestawów modułów kolumbarium, 

zawierających łącznie 720 nisz, umożliwiających umieszczenie do 4 urn w 

każdej z nich. Łącznie to 2880 urn. 

Pan Prezydent poprosił Radnych o poparcie projektu uchwały na druku nr 

16. 

Pozytywną opinię o projekcie uchwały wyraził także Przewodniczący RM 

Pan Krzysztof Leszczyński. 

 

Uchwała 15 głosami za, 5 głosami przeciwnymi  i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 611/ LXII /2022. 

 

16/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na 

działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów. - druk nr 17; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 612/ LXII /2022. 

 

17/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na 

działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów.- druk nr 18; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 613/ LXII /2022. 

 

18/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 

okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 

dzierżawy.- druk nr 19; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 614/ LXII /2022. 

 

19/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 

okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 



11 
 

odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 

dzierżawy.- druk nr 20; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 615/ LXII /2022. 

 

20/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy na 

okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy dzierżawy. 

- druk nr 21; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 616/ LXII /2022. 

 

21/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 

okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 

dzierżawy. - druk nr 22; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 617/ LXII /2022. 

 

22/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 

okres  powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 

dzierżawy. - druk nr 23; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 618/ LXII /2022. 

 

23/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 

okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 

dzierżawy. - druk nr 24; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 619/ LXII /2022. 

 

24/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 

okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 

odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 

dzierżawy. - druk nr 25; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 620/ LXII /2022. 
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25/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierżawy.- druk nr 26; 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 621/ LXII /2022. 

 

26/ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 

- druk nr 27; 

Pan Radny Jerzy Racki odniósł się do propozycji zmiany  wysokości stawek 

podatku od nieruchomości, wskazując na następujące kwestie: 

 podwyższenie kwoty podatku dla przedsiębiorców, spowoduje 

przeniesienie skutków na konsumentów; 

 zaprzestanie działalności drobnych przedsiębiorców; 

 podwyższenie wysokości podatków spowoduje impuls proinflacyjny; 

 poszukanie oszczędności w budżecie, w celu uniknięcia podwyżki 

podatków m.in. poprzez: wstrzymanie budowy dalszych parków 

kieszonkowych i ogrodów deszczowych, ograniczenie wydatków na 

promocję, zaprzestanie wydawania papierowej wersji Gazety 

samorządowej, sprzedaży miejsc reklamowych na przestankach ZKM, 

zweryfikowanie i zmniejszenie liczby komisji RM. 

 

Pan Radny zasygnalizował także potrzebę powrócenia do prac nad uchwałą 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w 

których wykonano remont elewacji lub remont elewacji wraz z remontem 

dachu. 

Prezydent Miasta Pan Krzysztof Kosiński odniósł się do wypowiedzi Pana 

Radnego Rockiego informując, że korekta wysokości podatku od 

nieruchomości jest bezpośrednio związana ze wskaźnikiem inflacji. Dla 

przedsiębiorców jest to obciążenie w wysokości maksymalnie kilkadziesiąt 

złotych rocznie (ok. 2% całości kosztów). Dużo większym obciążeniem jest 

podwyżka np. cen energii elektrycznej. Dodał, że błędem byłoby ograniczanie 

wydatków inwestycyjnych.    

Pan Radny Michał Jeziółkowski odnosząc się do wypowiedzi Pana Radnego 

Rackiego stwierdził, że zdecydowanie wyższymi od podatku od nieruchomości 

dla przedsiębiorców są  stale rosnąc obciążenia składkami ZUS, czy też 

nieudolnie wprowadzonym ”Polskim Ładem”. 

Pan Radny Michał Rząsiński, także odniósł się do wypowiedzi Pana 

Radnego Rackiego,  wskazując na bardzo wysokie obciążenia podatkowe 

przedsiębiorców ze strony państwa np. wzrost wysokości składki zdrowotnej,  
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Pan Radny Jerzy Racki odnosząc się do wypowiedzi poprzedników 

poinformował, że jest procedowana uchwała w sprawie podatku od 

nieruchomości gminy miejskiej, a nie ustawa sejmowa, stąd jego wypowiedź 

dotyczy tej kwestii. 

Dodał, że podatki uchwalone przez parlament są niewątpliwie dokuczliwe dla 

przedsiębiorców, ale to nie usprawiedliwia radnych przed podniesieniem 

podatków od nieruchomości. Rosnące ceny energii są tendencją 

międzynarodową, spowodowaną m.in. wojną Rosji z  Ukrainą. 

Uchwała 13 głosami za, 5 głosami przeciwnymi i   2 głosami 

wstrzymującymi się została podjęta i nosi nr 622/ LXII /2022. 

 

27/ w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 października 2022 roku w sprawie 

uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej. 

- druk nr 28; 

Głos zabrał Pan Radny Karol Makijonko – przewodniczący komisji SWiP, 

który zarekomendował RM przyjęcie uchwały uznającej petycję za zasadną. 

 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 623/ LXII /2022. 

 

28/ w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w 

istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) Północne Mazowsze 

Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie. - druk nr 29. 

Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 624/ LXII /2022. 

 

Pkt. 7. Analiza i  uchwalenie Wieloletniej Prognozy  Finansowej oraz budżetu 

Gminy Miejskiej  Ciechanów na 2023 rok 

Prezydent Miasta Pan Krzysztof Kosiński, pokrótce przedstawił projekt budżetu 

Ciechanowa na 2023 rok.  

Uchwalony budżet jest to dokument kontynuacji, rozwoju oraz odpowiadający na 

zgłaszane oczekiwania ze strony mieszkańców.  

Poinformował jakie są zaplanowane przedsięwzięcia na 2023 rok: 

 na inwestycje miasto zamierza przeznaczyć w 2023 roku ponad 87 mln zł, co 

stanowi blisko 30% wszystkich wydatków.  

 wśród nowych zaplanowanych inwestycji znajdziemy, m.in. modernizację 

kolejnych dróg: ul. Malinowej, Wiśniowej, Wiklinowej i Wyspiańskiego.  

 w obszarze zieleni miejskiej oraz ekologii przewidziano stworzenie dwóch 

nowych parków kieszonkowych (oś. Śródmieście i oś. Powstańców 

Wielkopolskich), prace w parku J. Dąbrowskiego oraz utworzenie dwóch 

ogrodów deszczowych.  
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 celem ograniczenia zużycia energii, planowana jest wymiana ponad 1100 

lamp oświetlenia ulicznego na ledowe oraz instalacja kolejnych paneli 

fotowoltaicznych.  

 rozszerzony zostanie miejski monitoring.  

 prace naprawcze przejdą istniejące ogólnodostępne place zabaw.  

 opracowane zostaną dokumentacje techniczne dla potrzeb przyszłej 

przebudowy dróg osiedlowych: ul. Równej, Młynarskiej, Cichej, Leśmiana i 

Dąbrowskiego.  

 wyposażony i uruchomiony będzie odnawiany budynek przy ul. Fabrycznej 2. 

 nastąpi budowa ścieżki pieszo-rowerowej, łączącej ul. Tatarską z ul. 

Wyrzykowskiego oraz budowa chodnika w ul. Przasnyskiej i ścieżki rowerowej 

w ul. Mławskiej wraz z odnowieniem tej drogi.  

 w drugiej połowie 2023 roku ma rozpocząć się budowa alternatywnych dróg 

dojazdowych ze ścieżkami rowerowymi do ciechanowskiego szpitala. Także 

na drugą połowę przyszłego roku przewidziano rozpoczęcie prac nad 

termomodernizacją 12 mieszkalnych komunalnych budynków na osiedlu 

„Bloki”. Realizacja tego zadania jest uzależniona od uruchomienia środków 

unijnych.  

 termomodernizację oraz nową aranżację wnętrza przejdzie Hotel Olimpijski. 

 hala sportowo-widowiskowa przy ul. 17 Stycznia zyska nową nawierzchnię 

oraz elewację. 

 wśród największych inwestycji w przestrzeń miejską znalazły się: budowa 

„Zielonego Targu” (zagospodarowanie targowiska przy ul. Płońskiej) oraz 

odnowienie zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej wraz z nadaniem mu 

nowych funkcji społeczno-kulturalno-gospodarczych. 

 Kontynuowane będą liczne inwestycje w modernizację ulic, które rozpoczęły 

się w 2022 roku (Krucza, Ludowa, Spacerowa, Wędkarska, Wrzosowa, Curie-

Skłodowskiej, Zagrodowa, Nizinna, Asnyka, Rycerska, Zagłoby, Kmicica).  

 podobnie kontynuowane będą prace nad dokumentacjami technicznymi dla 

przyszłej modernizacji ulic: Szwanke, Nadrzecznej, Śmiecińskiej czy dla 

budowy park&ride przy dworcu przemysłowym.  

 kontynuowana będzie budowa wiaduktu pieszo-rowerowego na Krubinku. 

Zakończą się prace związane z budową obiektu zaplecza technicznego na 

miejskim stadionie przy ul. 3 Maja.  

 do Ciechanowa dostarczone zostaną dwa kolejne autobusy elektryczne dla 

potrzeb miejskiej komunikacji. 

 

Pan Prezydent dodał, że w budżecie na 2023 rok w stosunku do 2022 roku, udziały 

miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych spadają aż o 8,5 mln zł, co jest 

spowodowane wprowadzonymi przez rząd i parlament zmianami podatkowymi. 

W planie wydatków bieżących, największą pozycję stanowią wydatki w dziale 

oświata, które wzrastają w porównaniu do 2022 roku o kwotę 7 mln zł, natomiast plan 

subwencji oświatowej z budżetu państwa wzrasta o 5 mln zł. Z roku na rok pogłębia 

się luka finansowa w obszarze zadań oświatowych.  
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Pan Prezydent poinformował, że „w Ciechanowie nie będziemy ciąć wydatków 

inwestycyjnych. Inwestycje to rozwój, to miejsca pracy, także dla lokalnych 

przedsiębiorców. Każdy rok z trzech ostatnich lat zakończyliśmy bez deficytu, w 

przyszłym roku będzie o to trudno. Pomocą dla nas, jak i wielu innych miast, byłyby 

pieniądze unijne, zarówno z KPO, jak i ze zwykłego 7-letniego budżetu Unii 

Europejskiej, dlatego liczymy na refleksję rządzących w relacjach z UE.” 

 

Pan Prezydent Krzysztof Kosiński poprosił Radnych o poparcie projektów 

Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu na 2023 rok.  

 

Prezydent Miasta zawnioskował o wprowadzenie autopoprawek do: projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów - druk nr 30 i 

projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok - druk nr 31, które 

były omawiane na posiedzeniu komisji.     

 

Pan Radny Michał Rząsiński - wiceprzewodniczący RM, odczytał Uchwałę Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 3.h./87/2022 z dnia 29 listopada 

2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta 

Ciechanów projekcie uchwały o Wieloletniej prognozie finansowej.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Radny Michał Jeziółkowski - wiceprzewodniczący RM, odczytał Uchwałę 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 3.c./89/2022 z dnia 29 

listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta 

Miasta Ciechanów projekcie uchwały o budżetowej na 2023 rok oraz o możliwości 

sfinansowania deficytu.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

Pan Radny Wiesław Brzozowski - przewodniczący Komisji Rozwoju 

Gospodarczego i Budżetu przedstawił opinię komisji.  

„Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu działająca na podstawie uchwały Rady 

Miasta Ciechanów w sprawie trybu prac nad uchwaleniem uchwały budżetowej 

jednogłośnie wydała pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu na 2023 rok.  

Projekt budżetu zakłada dochody na poziomie 250 mln zł. W uzasadnieniu do 

budżetu czytamy, iż jest to znaczny spadek, bo o 16% we wpływach z udziałów z 

podatku PIT, co daje kwotę 8,5 mln zł mniejszą niż w tym roku. Brak ten został 

pokryty wypracowanymi wolnymi środkami z lat ubiegłych oraz nadwyżką.  

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach, ogółem wynosi 30%. W projekcie 2022 

roku było to 17,5%.  Z wypowiedzi prezydenta na komisji wynika, iż pula dochodów 

będzie wzrastała m.in. o środki finansowe pozyskane do budżetu miasta na zadania 

inwestycyjne, które będą pomniejszały wysokość planowanych do emisji obligacji.  
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Budżet zawiera kontynuację zadań inwestycyjnych ważnych dla mieszkańców. 

Pozytywnie oceniamy kierunek planowanych działań, które polepszą przestrzeń 

miejską, jak również lokalnym firmom dadzą nowy zakres prac do realizacji.   

Analizując projekt budżetu można wywnioskować, iż w 2023 roku zapewnione będzie 

prowadzenie wszystkich nałożonych na miasto zadań.  

Spłaty przypadające na 2023 rok zaciągniętego w latach poprzednich zadłużenia 

wyniosą 6 mln 359 tys. zł. Wskaźnik spłaty znajduje się na bezpiecznym poziomie i 

wynosi 6,72%, przy dopuszczalnym limicie 13,83 %.  

Pozytywna opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projekcie budżetu potwierdzają, że sytuacja 

finansowa miasta pozwala na uchwalenie tak skonstruowanego projektu w świetle 

obowiązujących przepisów. 

Podczas obrad Komisji, Pan Prezydent udzielił szczegółowych wyjaśnień oraz 

odpowiedzi na zadawane pytania. 

Nie pojawiły się żadne wnioski formalne, wprowadzające zmiany po stronie 

wydatków z jednoczesnym wskazaniem źródeł ich finansowania.  

W związku z powyższym, Komisja w głosowaniu 7 głosami „za”, czyli jednogłośnie, 

pozytywnie opiniuje zaproponowany projekt budżetu na 2023 rok.”  

 

W imieniu Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego stanowisko  

w sprawie projektu budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów na 2023 rok  przedstawił 

Radny Pan Piotr Wojciechowski: 

 

„Projekt budżetu, na który należy patrzeć w kontekście sytuacji gospodarczej, z którą 

obecnie mamy do czynienia. Inflacja , która dotknęła obywateli. Wzrost cen mediów 

dotknął przedsiębiorców, ale także i samorządy. Drożyznę również widzimy w 

projekcie budżetu na przyszły rok. Za materiały, usługi, remonty, inwestycje, 

zapłacimy więcej niż dotychczas. Gdyby równocześnie miastu rosły dochody to 

przeszlibyśmy nad tym wszystkim do porządku dziennego. Jednak zmiany 

podatkowe związane z PIT i brak równoważnych rekompensat, doprowadziły do 

zmniejszenia naszych dochodów. Stąd ogólna sytuacja każdego miasta w Polsce 

stała się trudniejsza i bardziej wymagająca dla włodarzy i skarbników. Jest to 

zauważalne także u nas, Pan Prezydent wspomniał o tym w swoim wystąpieniu.  

Jak na tak skomplikowaną sytuację, na którą nie mamy wpływu i jest ona od miasta 

niezależna, to trzeba przyznać, że otrzymany projekt budżetu jest niezwykle dobry. 

Nie ma żadnych radykalnych rozwiązań, które wiązałyby się z zaprzestaniem działań 

miasta w jakimś konkretnym obszarze. Mamy ograniczenia, mamy cięcia, ale 

najczęściej sprowadzane są do minimalnych, nieodczuwalnych dla mieszkańców 

działań. W dużej mierze, mamy zachowane dotychczasowe poziomy wsparcia, np. w 

obszarze sportu czy organizacji pozarządowych. Wiemy, jak dotkliwe będą dla nas 

nowe rachunki za energię. Razem z powrotem stawek VAT, od 1 stycznia zapłacimy 

blisko 4 razy więcej za energię w stosunku do tego, co płacimy obecnie. W projekcie 

budżetu nie mamy jednak zaplanowanych wydatków na ten cel. To byłoby wręcz 

niemożliwe. Wydatki są większe, ale przy zaplanowanym mniejszym zużyciu energii, 

a to z kolei będzie możliwe dzięki dalszym inwestycjom, takim jak: instalowanie 

paneli fotowoltaicznych, reduktorów mocy, które zostały zakupione i już działają, 
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dzięki wymianie lamp sodowych na ledowe i dzięki trzygodzinnej przerwie oświetlenia 

w nocy. To może być uciążliwe dla niewielkiej grupy osób, ale rozwiązania te są 

konieczne, najłatwiejsze do przeprowadzenia i najmniej dotkliwe.  

Blisko 90 mln zł na inwestycje będzie widoczne dla każdego mieszkańca naszego 

miasta i nie tylko . To są drogi, budynki, zupełnie nowe obiekty, miejsca rekreacji. 

Pieniądze budżetowe ale także duża część funduszy pozyskanych z zewnątrz.  

Jest jeszcze jeden ważny element, który może w przyszłym roku dodatkowo 

zwiększyć skalę wydatków inwestycyjnych w naszym mieście. To środki unijne z 

perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Przygotowane i 

gotowe projekty czekają, wystarczy złożyć wnioski, które zawsze zespół Pana 

prezydenta świetnie przygotowuje i kolejne dziesiątki milionów złotych mogą 

popłynąć do Ciechanowa.  

Zapoznaliśmy się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu 

budżetu. To świadczy o wiarygodności finansowej zestawionych danych.  

Jednoznacznie chcemy zadeklarować, że jako klub Polskiego Stronnictwa Ludowego  

będziemy popierać przedłożony projekt budżetu, bo na trudny rok jest optymalny i 

przede wszystkim ukierunkowany na dalszy  rozwój miejskiej infrastruktury, która 

służy mieszkańcom Ciechanowa. W tak niepewnych czasach musimy być razem, 

ponad podziałami i wspólnie pracować na rzecz miasta i naszych mieszkańców”.  

Pan Radny Andrzej Czyżewski zwrócił uwagę na nieprecyzyjne przestawienie 

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 3.h./87/2022 z 

dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Prezydenta Miasta Ciechanów projekcie uchwały o Wieloletniej prognozie 

finansowej. 

Pan Radny zacytował wycinek uzasadnienia, mówiący o przekroczeniu w roku 2026 

maksymalnej granicy obsługi zadłużenia i zwrócił uwagę władzom miasta na 

potrzebę podjęcia niezbędnych działań w celu zahamowania niekorzystnych relacji.  

Prezydent Miasta Pan Krzysztof Kosiński poinformował, że cytowany przez Pana 

Radnego zapis jest nieaktualny, gdyż został skorygowany, zgłoszoną autopoprawką 

do druku nr 30. 

 

Głos zabrał Pan Radny Michał Jeziółkowski, w swoim wystąpieniu wyraził 

zadowolenie z listopadowego terminu przyjęcia uchwały budżetowej. Stwierdził, że 

JEST to budżet dobrej kontynuacji,  w którym zawarta jest wizja i spójność z 

budżetami z poprzednich lat. Zwrócił także uwagę na realizowane, jak też 

planowane do realizacji inwestycje miejskie. Dodał, że inwestycje zawarte w 

budżecie pochodzą z różnych obszarów, ważne jest pozyskiwanie środków 

zewnętrznych. Miasto jest skutecznym podmiotem w tym zakresie. Pan Radny 

przytoczył zawarte w budżecie, zaplanowane do realizacji inwestycje miejskie w 

wymiarze finansowym w wysokości ok. 90 mln zł. Pan Radny wyraził przekonanie, 

że założenia przyszłorocznego budżetu są realne, pomimo trudności ( wysoka 
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inflacja, wojna w Ukrainie) i zostaną zrealizowane. Pan Radny stwierdził, że 

Ciechanów jest miastem zrównoważonego rozwoju.   

 

Pani Radna Joanna Kiszkurno  w swojej wypowiedzi zwróciła uwagę na    

 zawarte w projekcie budżetu miasta inwestycje, polegające na renowacji naszych 

ciechanowskich zabytków.  

Nigdy wcześniej miasto nie realizowało tak daleko idących inwestycji w 

rewitalizację zabytków, jak w ostatnich latach. Można tu wymienić odnowioną wieżę 

ciśnień jako zabytek architektury, odnowioną ”Krzywą Halę”, odnowioną Kamienicę 

przy ul. Warszawskiej i odnowione budynki komunalne na osiedlu „Bloki”. W trakcie 

odnawiania jest budynek przy ul. Fabrycznej 2.  

„Kiedy patrzymy na budżet przyszłego roku to widzimy kolejny zabytek, który 

przestanie być ruiną, przestanie straszyć, a stanie się kolejnym powodem do 

budowania lokalnej dumy z kulturowego dziedzictwa Ciechanowa. Zabytkowy młyn 

będzie pełnił nowe funkcje społeczne, kulturalne, ale i gospodarcze. Będzie to 

przestrzeń wielowymiarowej aktywności, miejsce odpoczynku, spacerów, zabaw, 

integracji, pracy zawodowej.  

W budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej widzimy też 12 budynków 

komunalnych na osiedlu Bloki, które objęte są ochroną konserwatorską i również 

tam mają rozpocząć się prace, związane z termomodernizacją. 

Projekty odnawiania zabytków bez wątpienia cieszą wszystkich  

mieszkańców oraz mają pełne zrozumienie, poparcie w lokalnej społeczności. 

W ostatnim tygodniu, Bank Gospodarstwa Krajowego razem z Ministerstwem 

Kultury, ogłosiły nabór wniosków dla samorządów na prace przy lokalnych 

zabytkach. Myślę, że warto skorzystać z tego programu. Jest chociażby jeszcze w 

naszym mieście budynek przejęty przez miasto od uczelni zawodowej przy ul. 

Powstańców Warszawskich, gdzie również po pozyskaniu pieniędzy można byłoby 

przeprowadzić prace remontowe. Z tego programu można pozyskać do 3,5 mln zł. 

Wiemy, że budżet podlega zmianom w trakcie jego realizacji. Gdyby udało się 

pozyskać dofinansowanie to w przyszłym roku moglibyśmy także rozpocząć prace 

np. dokumentacyjne, związane właśnie z tym obiektem.”  

Pani Radna życzyła władzom miasta podtrzymywania tak daleko idącej 

troski o spuściznę kulturową i historyczną miasta.  

 

Pani Radna Grelik-Grodecka Magdalena odnosząc się do projektu budżetu miasta 

na 2023 rok, zwróciła szczególną uwagę na działania związane z ochroną środowiska i 

ekologią, które są  bardzo pozytywnie postrzegane  przez mieszkańców a jednocześnie 

przyczynią się do  poprawy ich komfortu życia.   

Działania w tym obszarze są bardzo doceniane  i zauważalne przez mieszkańców 

naszego miasta. Ma to oczywiście związek z coraz większą, wśród naszych mieszkańców, 

świadomością ekologiczną oraz chęcią bezpośredniego obcowania z przyrodą  Ważne, aby 

włodarze miast odpowiadali na  oczekiwania i  potrzeby lokalnego społeczeństwa. W 

Ciechanowie niewątpliwie tak się dzieje. Ta tendencja inwestowania w zieleń widoczna jest 

w liczbach i statystykach budżetowych, ale przede wszystkim obserwujemy to naocznie w 

naszej miejskiej przestrzeni. 
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Kilka tygodni temu, rozpoczęły się prace związane z ogrodem społecznym. Tu miasto 

pozyskało na ten cel pieniądze od samorządu województwa mazowieckiego. Zadanie 

zakończy się w przyszłym roku i będzie świetną przestrzenią do integracji grup 

wykluczonych, osób samotnych czy osób z niepełnosprawnościami.  

Warto więc tworzyć takie miejsca integracji, dlatego też w przyszłorocznym budżecie 

zaplanowano powstanie dwóch kolejnych parków kieszonkowych. W tym roku, trzy mini 

parki, które pojawiły się na osiedlu Bloki i w Śródmieściu zostały niezwykle pozytywnie 

przyjęte i bardzo dobrze ocenione przez mieszkańców naszego miasta. 

Parki kieszonkowe to niedużej wielkości ogólnodostępne miejsca, które stanowią 

optymalny sposób na wprowadzenie zieleni w miejską zabudowę, poprawiając przy tym 

jakość życia lokalnej społeczności.  

Ciekawą  i potrzebną inwestycją  ekologiczną jest też tworzenie  ogrodów 

deszczowych. To pierwsze takie projekty w Ciechanowie, odpowiadające na problemy 

klimatyczne, których konsekwencją są ulewne deszcze,  zalewające niżej położone tereny i 

ulice. Woda często wdziera się też na nieruchomości mieszkańców, powodując zniszczenia i 

szkody. Dlatego wody te zostaną sprowadzone do ogrodów deszczowych. Zatrzymana 

przez rośliny woda będzie stopniowo oddawana do atmosfery, co wpłynie na poprawę 

wilgotności powietrza i mikroklimatu. Myślę, że  projekt ten  z pewnością się sprawdzi i 

będzie kontynuowany w kolejnych latach. 

 Oprócz nowych inwestycji,  zaplanowano prace w miejscach już istniejących, jak np. 

w parku gen. Jarosława Dąbrowskiego, a więc nie tylko tworzone są nowe zielone 

przestrzenie, w tym nowe parki, ale też intensywnie dba się o te już istniejące.  

Głos zabrał Pan Radny Zdzisław Dąbrowski, który w swoim wystąpieniu 

zwrócił uwagę na uwzględnienie w budżecie na 2023 rok różnorodnych potrzeb 

mieszkańców, przynoszacych pozytywne efekty w przyszłości. Pan Radny wyraził 

zadowolenie z planów renowacji parku im. Dąbrowskiego i modernizacji ulicy 

Dąbrowskiego, stwierdzając, że budżet  umożliwia bezpieczne funkcjonowanie 

samorządu miejskiego. 

 

Pani Radna Anna Smolińska -  przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury 

i Sportu, zwróciła uwagę na  aspekt źródeł finansowania oświaty przez  samorząd 

miasta. Każdego roku wydatki z budżetu miasta zwiększają się szybciej niż 

subwencja z budżetu państwa. Ten trend w przyszłym roku ma być zahamowany. 

Subwencja rośnie o 5 mln zł, a wydatki własne miasta o 2 mln zł. Trzeba pamiętać, 

że równocześnie spadają dochody miasta, więc tak naprawdę nie ma czym 

finansować  nowych wydatków na oświatę. Praktycznie cały wzrost wpływów z 

podatku od nieruchomości w przyszłym roku jest przeznaczany na zwiększone 

wydatki związane z edukacjęą.  

 Na przyszły rok zaplanowano szereg remontów i zakupów dla przedszkoli i 

szkół. Nowe schody do Szkoły Podstawowej nr 7, kuchnia gazowa w żłobku, 

kontynuacja opracowywanych obecnie dokumentacji technicznych dla 

termomodernizacji budynków dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły 

Podstawowej nr 6. Liczymy, że w 2023 roku wreszcie zostaną uruchomione 

fundusze unijne. To byłaby doskonała okazja do złożenia wniosków i rozpoczęcia 

termomodernizacji tych dwóch budynków. To miałoby swoje pozytywne skutki w 
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postaci obniżenia rachunków za ciepło i energię, w szczególności obecnie, przy 

szalejących cenach mediów, takie inwestycje są bardzo potrzebne. 

Środki unijne są potrzebne nie tylko na inwestycje infrastrukturalne w 

edukacji ale także na   realizację miękkich projektów edukacyjnych.  

 

Pani Radna Edyta Rzeplińska – Filpowicz – przewodnicząca komisji 

Gospodarki Komunalnej I Ochrony Środowiska,  odniosła się do inwestycji w 

infrastrukrurę miejską i planowanych do realizacji przez miejskie Spółki inwestycji.  

Pani Radna wyraziła zadowolenie z  zapisanych w przyszłorocznym 

budżecie do realizacji takich zadań jak: budowa ul. Wiśniowej, Wiklinowej czy ciąg 

pieszo-rowerowy między ul. Tatarską a Wyrzykowskiego, prowadzący przez 

kładkę na Łydyni, jak i inwestycje w zieleń miejską, jak np. opracowanie strategii 

przeciwdziałania skutkom zmian klimatu, zwłaszcza minimalizowania skutków 

suszy, wskazując w niej m.in. kwestie deszczówki, budowę  parków 

kieszonkowych, ogrodów deszczowych, zielonych przystanków czy dbałość o 

istniejącą zieleń, zwłaszcza wysoką, dorosłe drzewa. W budżecie na 2023 r. 

zaplanowane jest odnowienie m.in. w parku Dąbrowskiego.  

 

Pani Radna, jako Przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska, zwróciła uwagę na duży wysiłek inwestycyjny miejskich Spółek.  

Plany inwestycyjne TBS przewidują budowę dwóch budynków wielorodzinnych na 

100 mieszkań przy ul. Powstańców Wielkopolskich. W tak trudnym czasie, kiedy 

mamy zapaść w deweloperce z powodu ograniczonej dostępności do kredytów, 

Spółka ta podejmuje wyzwanie i będzie realizowała ważny projekt w dziedzinie 

polityki mieszkaniowej. Tym samym też po części zmniejsza się kolejka 

oczekujących na mieszkania komunalne. 

W przyszłym roku miasto przekaże do Zakładu Komunikacji Miejskiej dwa nowe 

autobusy elektryczne. Pani Radna zauważyła, że ceny biletów komunikacji 

miejskiej, pomimo  inflacji, pozostaną na dotychczasowym poziomie. Jest to 

ważny element, zachęcający do korzystania z komunikacji publicznej.  

Ważną i istotną rolę spełnia Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Mieszkańcy 

Ciechanowa płacą jedną z najniższych stawek za odpady w Polsce. Jest to 13 zł 

od osoby. Także w przyszłym roku nie będzie tu zmian, nie będzie podwyżki. Jak 

wielokrotnie było już to podkreślane, jest to możliwe dzięki zrealizowanym 

inwestycjom, jak chociażby budowa ponad dwa lata temu drugiej niecki na odpady 

w Woli Pawłowskiej. 

Inwestycje przewidział również ZWiK, który wybuduje sieć wodno-kanalizacyjną w 

ulicach: św. Rodziny, Towarowej i Sławika oraz sieć kanalizacji sanitarnej w ul. 

Cieplińskiego, ul. Towarowa, Cieplińskiego, ul. Hubala, Przyleśnej, część Monte 

Cassino i Patriotów. 

Największe pod względem wartości inwestycje realizuje Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej, które stoi przed wyzwaniem związanym z odchodzeniem od 

węgla jako źródła ciepła dla mieszkańców, dla naszych placówek oświatowych itp. 

Już w połowie przyszłego roku zostanie uruchomiony kocioł na biomasę. 

Aktywność Spółki jest godna docenienia także z powodu zaangażowania się 



21 
 

razem z UM w sprawę dystrybucji węgla dla mieszkańców ogrzewających swoje 

domy indywidualnie. Po przyjęciu ustawy, która dała podstawy prawne do 

działania, miasto Ciechanów jako pierwszy samorząd w regionie rozpoczął 

sprzedaż węgla mieszkańcom po preferencyjnej cenie.  

Pani Radna życzyła, aby ich plany inwestycyjne i rozwojowe zostały zrealizowane 

w przyszłym roku.  

 

Głos zabrał Pan Radny Michał Rząsiński, który w swoim wystąpieniu 

zwrócił uwagę na temat sportu i rekreacji.  

Pan Radny zwrócił uwagę na  planowany remont hali sportowej  

ul. 17 Stycznia. Koszt to około 700 tysięcy złotych, a dzięki dobrej współpracy z 

Ministerstwem Sportu, udało się tu pozyskać około jednej trzeciej tej kwoty, ponad 

270 tysięcy złotych.  

Kolejną inwestycją w sport jest kontynuacja budowy budynku zaplecza 

sportowego na miejskim stadionie. Inwestycja za ponad 7 mln zł, zakończy się w 

drugiej połowie 2023 roku. 

Mimo zmniejszonych dochodów miasta z podatku PIT, który jest dla nas 

głównym źródłem finansowania bieżących wydatków, miasto utrzyma na tym 

samym poziomie, co w 2022 roku wsparcie dla klubów sportowych. 

 

 

Pan Krzysztof Leszczyński – Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów 

krótko podsumował wystąpienia Radnych i wysoko ocenił projekt budżetu na 2023 

rok stwierdzając, że jest on bardzo ambitny  i należy życzyć pełnego jego 

wykonania.  

 

Pan Krzysztof Leszczyński – Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów poddał 

pod głosowanie, zgłoszoną przez Prezydenta Miasta autopoprawkę do projektu 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów - druk nr 30 

 

Autopoprawka 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i   i   bez 

głosów wstrzymujących się została przyjęta. 

 

1/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

- druk nr 30; 

Uchwała 15 głosami za, 5 głosami przeciwnymi i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 625/ LXII /2022. 

 

Pan Krzysztof Leszczyński – Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów poddał 

pod głosowanie, zgłoszoną przez Prezydenta Miasta autopoprawkę do projektu 

uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok - druk nr 31     

 

Autopoprawka 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i  bez głosów 

wstrzymujących się została przyjęta. 
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2/ w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok- druk nr 31. 

 

Uchwała 15 głosami za, 5 głosami przeciwnymi i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 626/ LXII /2022. 

 

Głos zabrał Prezydent Miasta Pan Krzysztof Kosiński, który podziękował Radnym 

za przyjęcie WPF i Budżetu Ciechanowa na 2023 rok.  

 

 

Pkt.8. Interpelacje. 

 

Interpelacje złożyli: 

 

 Radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz w sprawach: 

- doświetlenia ul. Słonecznej oraz wprowadzenia większej ilości dogodnych 

kursów autobusu; 

- oznakowania zniczodzielni/regałów na znicze do ponownego użytku 

tabliczkami z nazwą i regulaminem oraz promowania korzystania z nich 

zwłaszcza przy okazji świąt, czy Wszystkich Świętych; 

- uzupełnienia brakującego chodnika w ul. A. Bąkowskiej. 

 Pan Przewodniczący RM Krzysztof Leszczyński w sprawie remontu 

wewnętrznej drogi dojazdowej od ul. Batalionów Chłopskich w głąb osiedla w 

stronę budynków nr 17 i 19 wraz z ustawieniem 2 słupów oświetleniowych. 

 Pani Radna  Anna Smolińska w sprawie usunięcia wraków samochodów z 

parkingu przy ul. Jana Reutta. 

 Pan Radny Robert Umiński w sprawie wykonania przejścia dla pieszych na 

skrzyżowaniach:  ul. Krótkiej z ul. Kraszewskiego oraz w ul. Gostkowskiej - 

pas zieleni pomiędzy Zakładem Pogrzebowym a Izbą Celną. 

 Państwo Radni Anna Smolińska i  Krzysztof Leszczyński w sprawie 

wykonania przejścia dla pieszych na ul. Batalionów Chłopskich.  

 

 

 

Pkt.9. Wnioski Zarządów Osiedli. 

 

Głos zabrał Pan Tomasz Podsiadlik - przewodniczący zarządu osiedla nr 7, 

który odniósł się do: 

 wniosków ze spotkania osiedlowego z Prezydentem Miasta; 

 finansowania schroniska dla zwierząt w Woli Pawłowskiej; 

 dyżurów Radnych RM. 
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Prezydent Miasta Pan Krzysztof Kosiński poinformował, ze miasto finansuje tylko i 

wyłącznie koszty utrzymania zwierząt w schronisku, natomiast zadania inwestycyjne 

realizuje PUK. Miasto wspomaga także organizacje charytatywne, zajmujące się 

opieką na bezdomnymi zwierzętami. 

   

Pan Krzysztof Leszczyński – Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów 

poinformował, że w dobie wysoko rozwiniętej łączności zarówno internetowej, jak też 

telefonicznej bardziej efektywnym jest kontakt radnych z mieszkańcami tą drogą, niż 

nieefektywne spędzanie czasu na dyżurze w oczekiwaniu na interesanta, który 

bardzo rzadko pojawia się w urzędzie.  

 

Pkt.10. Zapytania i wolne wnioski. 

 

Pani Radna Edyta Rzeplińska – Filipowicz poprosiła o informację dotyczącą różnic 

w podwyżce opłat za dostawę ciepła dla indywidualnych odbiorców i mieszkańców 

budynków wielorodzinnych?  

 

 

Pkt.11. Informacja Przewodniczącego dotycząca korespondencji, jaka wpłynęła  

do Rady Miasta w okresie międzysesyjnym. 

 

Pan Przewodniczący RM poinformował, że  wszelka korespondencja, która 

wpłynęła do Rady Miasta za jego pośrednictwem, została przekazana do Radnych 

drogą elektroniczną.  

 

Pkt.12. Zamknięcie obrad Sesji. 

 

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów zamknął 

obrady LXII Sesji Rady Miasta Ciechanów. 

 

 

 

 

 

Załącznik do protokołu: nagranie audio-video z Sesji 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

    /-/Krzysztof Leszczyński 

 

Protokołował: 

Stefan Bonisławski 
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Sprawozdanie międzysesyjne 27.10 – 29.11.2022 

 

Ruszyła sprzedaż węgla przez miasto 

Ciechanów jest pierwszym miastem w regionie, gdzie już rozpoczęła się sprzedaż 

węgla mieszkańcom na podstawie nowych przepisów ustawowych, włączających w 

proces dystrybucji samorządy. Od 28 listopada ratusz umożliwia ustawowo 

uprawnionym osobom zakup do 1,5 tony węgla po preferencyjnej stawce. W 

Ciechanowie surowiec jest sprzedawany w cenie niższej niż maksymalna, tj. 1900 zł 

za tonę. Procedura sprzedaży jest realizowana poprzez indywidualne kontakty 

pracowników ratusza z osobami, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny. W celu 

usprawnienia realizacji zadania ratusz wcześniej przeprowadził nabór wniosków. Na 

ten moment zainteresowanych zakupem jest ponad 800 właścicieli gospodarstw 

domowych. Odbiór węgla odbywa się na terenie PEC przy ul. Tysiąclecia 18.  

Zgodnie z przepisami, sprzedaż preferencyjna nie obejmuje kosztów transportu opału  

z punktu jego odbioru do gospodarstwa domowego kupującego oraz nie obejmuje 

pakowania węgla. Osoby zainteresowane takimi usługami będą mogły skorzystać z 

oferty wsparcia PEC zgodnie z obowiązującym cennikiem. Zasady dystrybucji węgla 

przez samorządy reguluje ustawa. Miasto nie ma wpływu na to, jaki rodzaj surowca 

ani w jakim terminie udostępni go spółka państwowa PGE Paliwa, wyznaczona jako 

podmiot realizujący dostawy dla Gminy Miejskiej Ciechanów. 

 

Umowa na odnowienie zabytkowego młyna podpisana 

W trzecim postępowaniu przetargowym miasto wyłoniło wykonawcę zadania 

„Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i 

nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych". Rewitalizacja zabytku 

zostanie przeprowadzona zgodnie z zaleceniami konserwatora. Obejmie odnowienie 

obiektu, dobudowanie nowej części (budynek dwukondygnacyjny), w której znajdzie 

się między innymi wielofunkcyjna sala konferencyjna, restauracja i pomieszczenie dla 

startupów. Nowe funkcje użytkowe zyska też teren zielony między ul. Nadrzeczną a 

rzeką Łydynią, gdzie powstanie strefa rekreacyjna z dojściem i punktem widokowym 

na Zamek Książąt Mazowieckich. Wartość zadania to 23,1 mln zł, z czego 4 mln zł 

stanowi dofinansowanie samorządu województwa mazowieckiego. Ponadto miasto 

będzie ubiegało się o fundusze europejskie na refinansowanie projektu. Inwestycję 

wykona P.H.U PREMIUM Marcin Pijanowski z Ojrzenia. Zgodnie z umową, 

inwestycja powinna zakończyć się wiosną 2024 r. 
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Miasto tworzy ekologiczny ogród społeczny 

Na terenie Miejskiego Parku Ojców im. W. Pikusa przy ul. Augustiańskiej powstaje 

pierwszy owocowo-ziołowo-warzywny ogród społeczny. Jego uprawą i pielęgnacją 

zajmą się podopieczni: Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B, Punktu 

Wsparcia Dziecka i Rodziny, Dziennego Domu Senior+ oraz zainteresowani 

mieszkańcy. Prace budowlane trwają od 8 listopada. W następnej kolejności 

wykonane będą nasadzenia. Na realizację zadania miasto pozyskało 100 tys. zł od 

samorządu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022”. 

 

Ograniczenia w zużyciu energii – nocne wyłączenia lamp 

Od 15 listopada lampy oświetlenia ulicznego w mieście są codziennie wyłączane na 

okres trzech godzin (od godz. 1.30 w nocy do godz. 4.30 nad ranem). Jednocześnie 

ratusz realizuje działania inwestycyjne nakierowane na ograniczenie wysokości 

drastycznie rosnących kosztów energii od 1 stycznia 2023 roku. Obecnie Ciechanów 

płaci 269 zł/MWh za prąd do lamp oświetlenia ulicznego oraz 296 zł/MWh za energię 

dla budynków. Zgodnie z rządowymi regulacjami cena maksymalna ma wynieść 795 

zł/MWh. Jednakże według nowych informacji ma zostać jeszcze powiększona o 

podatek VAT, płacony do budżetu państwa. 

 

Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 17 Stycznia i 

Sienkiewicza 

Montaż systemu detekcji rowerzystów na skrzyżowaniu pozwoli na stworzenie 

wygodnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego poprzez połączenie istniejących 

ciągów rowerowych w obrębie skrzyżowania ulicy Sienkiewicza z drogą wojewódzką 

nr 615 (ul. 17 Stycznia).  

Zadanie jest wynikiem współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów i Województwa 

Mazowieckiego. Zgodnie z zawartym porozumieniem miasto zleciło opracowanie 

dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych  

i przekazało do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie celem wyłonienia 

wykonawcy.  

Za prowadzone prace odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

 

Remont odcinka drogi krajowej nr 60  
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Na odcinku ul. Płockiej (okolice wiaduktu) trwa wymiana nawierzchni. W następnej 

kolejności prace rozpoczną się na ul. Pułtuskiej (okolice szpitala i stacji benzynowej). 

Roboty na drodze krajowej nr 60 prowadzi GDDKiA. Po sfrezowaniu starej 

nawierzchni jezdni wykonane będzie wzmocnienie konstrukcji poprzez ułożenie siatki 

syntetycznej i wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi na obu odcinkach. 

 

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Nadrzecznej i 

Dolnej  

Zakres zadania obejmuje wykonanie dokumentacji na potrzeby: przebudowy pasa 

drogowego ul. Nadrzecznej, budowy dwukierunkowej ścieżki rowerowej/ciągu pieszo-

rowerowego, przebudowę chodników, budowy oświetlenia; przebudowy pasa 

drogowego ul. Dolnej wraz z przebudową chodnika, przebudowy uzbrojenia 

kolidującego z inwestycją; zagospodarowania terenów zielonych. Po uzgodnieniu 

koncepcji przebudowy ulic 28 listopada odbyło się spotkanie z właścicielami 

nieruchomości przyległych do w/w ulic celem skonsultowania zaproponowanych 

rozwiązań projektowych.  

 

Remont drogi za biblioteką przy ul. Kicińskiego  

Roboty związane z remontem nawierzchni za biblioteką przy ul. Kicińskiego zostały 

zakończone. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa została rozebrana i zastąpiona nową 

nawierzchnią z kostki brukowej betonowej. Wykonano oznakowanie pionowe i 

poziome. Celem inwestycji było stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego oraz 

zwiększenie liczby miejsc postojowych.  

 

Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 

Roboty związane z wykonaniem nowej nawierzchni na placu zabaw przy ul. 

Powstańców Wielkopolskich 13 zostały zakończone i odebrane.  Pod urządzeniami 

zabawowymi ułożono nawierzchnię z poliuretanu typu EPD, a pod urządzeniami 

siłowymi - nawierzchnię z trawy z rolki. 

 

Rozbiórka budynku przy ul. 17 Stycznia 30 

Istniejący wcześniej budynek został rozebrany. Jego stan techniczny po wykonaniu 

ekspertyzy przez rzeczoznawcę budowlanego jednoznacznie wskazywał na wysoki 

stopień zużycia technicznego i postępującą degradację wynoszącą ok. 75%, co 



27 
 

stwarzało zagrożenie bezpieczeństwu mienia oraz życia i zdrowia. Ponadto obiekt 

nie spełniał warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. Konserwator Zabytków w swojej opinii uznał, iż budynek jest zdegradowany i 

nie zawiera żadnych walorów zabytkowych. Roboty związane z rozbiórką budynku 

zostały zakończone. 

 

Remont i modernizacja ul. Pułtuskiej od nr 13-31  

Etap I opracowanie dokumentacji technicznej – w przeprowadzonym kolejnym 

postępowaniu na realizację zadania wpłynęła jedna oferta. Obecnie trwa jej 

sprawdzanie pod względem  formalno-prawnym przez wydział merytoryczny. 

 

Budowa ścieżki rowerowej wraz z remontem chodnika na odcinku od ul. 

Tatarskiej do ul. Wyrzykowskiego 

W wyniku przeprowadzonego postępowania na realizację zadania wpłynęła jedna 

oferta, która przewyższała środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta na 

ten cel.  Postępowanie zostało unieważnione. Procedura została wszczęta ponownie. 

Oferty można składać do dnia 2 grudnia br.  

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęło 7 ofert. Trwa 

ich weryfikacja pod względem formalno-prawnym. W ramach zamówienia planowana 

jest wymiana istniejących na terenie miasta ok. 1137 lamp sodowych na nowe typu 

LED w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej. 

 

Inżynieria miejska  

 Montaż reduktorów mocy – na pętli miejskiej zakończono montaż 13 szaf  

z reduktorami mocy, które w określonych godzinach będą powodować spadek 

natężenia prądu elektrycznego, a tym samym zmniejszenie zużycia energii 

elektrycznej przez oprawy oświetleniowe.  

 Remonty cząstkowe ulic i chodników – Wydział Inżynierii Miejskiej i 

Utrzymania Infrastruktury Drogowej zadbał o wykonanie remontów 

cząstkowych nawierzchni bitumicznych i powierzchniowo utrwalonych emulsją 

i grysami w ul.: Żeromskiego, Siewnej, Gostkowskiej, Komunalnej, Rozy 

Roboty i Słonecznej. Wykonano także remonty cząstkowe nawierzchni z kostki 
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brukowej jezdni i chodników w ulicach: Kasprowicza, Śląskiej i Gostkowskiej. 

Remont przeszła też 89-metrowa droga wewnętrzna od ul. Kruczej.  

 Równanie dróg gruntowych – wykonano profilowanie równiarką wraz  

z uwałowaniem dróg gruntowych w ulicach: Rzeczkowskiej, Wiśniowej, 

Błękitnej, drodze równoległej do ul. Pułtuskiej (od Batalionów Chłopskich do ul. 

Błękitnej), Św. Rodziny, odcinków gruntowych ul. Św. Antoniego, Św. Floriana, 

Św. Jadwigi, Szczęsnego, Polnej, Złotej, Komunalnej, drodze gruntowej za 

cmentarzem komunalnym.   

 W ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych wykonano miejscowe 

podsypanie tłuczniem kamiennym w ul.: Wiejskiej, Rybnej, Złotej, Długiej, 

Żytniej i Błękitnej. Frezem asfaltowym uzupełniono ubytki w ul. Ranieckiej. 

 Remonty i czyszczenie sieci - wyczyszczone zostały odcinki sieci kanalizacji 

deszczowej zlokalizowane w ul. Baczyńskiego, Gombrowicza, Lechonia, 

Hłaski, Gojawiczyńskiej, Żeromskiego, Fredry i Mleczarskiej.  

 Wykonano remonty na sieci kanalizacji deszczowej w ul. Siewnej 

(wymiana i regulacja włazu na studni rewizyjnej) oraz w ul. Solskiego i ul. 

Paderewskiego (wymiana i regulacja wpustów na studzienkach ściekowych). 

 Pojemniki na piasek - rozstawiono 104 pojemniki z mieszanką piasku i soli.  

Są zlokalizowane przy chodnikach i ciągach pieszych oraz parkingach. 

 

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta VII kadencji 

24 listopad młodzi przedstawiciele ciechanowskich szkół uczestniczyli w pierwszym 

posiedzeniu Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów VII kadencji. W wyniku tajnego 

głosowania Rada wybrała przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, 

sekretarza oraz członków komisji rewizyjnej i komisji social media. 

 

Konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji  

28 listopada rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych poświęconych 

zagadnieniu rewitalizacji w mieście. Przedłożony zostanie projekt Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów do 2035 r. 30 listopada w siedzibie Urzędu 

Miasta odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych. Konsultacje projektu GPR 

zakończą się 30 grudnia 2022 r. 

 

 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości  
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11 listopada na placu Piłsudskiego odbyły się uroczystości patriotyczne. Pod 

pomnikiem Marszałka złożono kwiaty. W kościele farnym odprawiono mszę św. w 

intencji Ojczyzny. Odbyła się też Parada Niepodległości, w której udział wzięli 

motocykliści, rowerzyści, biegacze i osoby uprawiające nordic walking. W budynku 

Krzywej Hali zorganizowano zajęcia dla najmłodszych. Obchodom towarzyszyły 

występy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wydarzenie 

zorganizował Urząd Miasta Ciechanów we współpracy z Hufcem ZHP Ciechanów, 

parafią rzymskokatolicką pw. św. Józefa w Ciechanowie, Miejską Biblioteką 

Publiczną, Miejską Orkiestrą Dętą OSP Ciechanów, I Liceum Ogólnokształcącym 

PUL im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie, I LO CN-B im. Polskich 

Spadochroniarzy w Ciechanowie, Klubem motocyklowym Wolny Wydech MC Poland, 

Klubem motocyklowym Black Pistons MC Poland, Klubem motocyklowym No Orders 

MC Poland, Rowerowym Klubem Korona,  Stowarzyszeniem Mazovia ProActive, 

Stowarzyszeniem Biegowo-Ekologicznym Asfaltlove Dziki, Środowiskowym Domem 

Samopomocy typu A i B, COEK Studio oraz Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji   

w Ciechanowie. 

 

Rocznica likwidacji getta  

W przypadającą 6 listopada rocznicę likwidacji mieszczącego się na terenie 

Ciechanowa getta i deportacji jego mieszkańców do obozów zagłady, na kirkucie 

hołd ofiarom tragicznych wydarzeń 1942 r. wspólnie oddali przedstawiciele władz 

miasta i uczniowie Społecznej Szkoły Podstawowej STO z Oddziałami 

Dwujęzycznymi im. Ireny Sendlerowej. 

 

Piąta ciechanowska kwesta na ratowanie nagrobków 

W dniach 30-31 października i 1 listopada na cmentarzach w Ciechanowie w 

kwestowało ponad 230 wolontariuszy, m.in.: samorządowcy, urzędnicy, dziennikarze, 

działacze organizacji religijnych, kulturalnych i społecznych. Dzięki ich 

zaangażowaniu i hojności darczyńców zebrano łącznie 26 280 zł. Pieniądze będą 

przeznaczone na renowację grobów na cmentarzu parafialnym przy ulicy Płońskiej. 

Zbiórkę zorganizowało Stowarzyszenie „Wolontariat Pamięci”. 

 

Ambasador Ukrainy i mer Chmielnickiego w Ciechanowie 

10 listopada w Urzędzie Miasta Ciechanów odbyło się spotkanie Ambasadora 

Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza, mera miasta Chmielnicki Oleksandra 
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Symczyszyna z władzami miasta. W ratuszu przekazano kolejną pomoc dla miasta 

partnerskiego. W dziesiątym już transporcie z Ciechanowa do Chmielnickiego 

pojechały 23 agregaty prądotwórcze, 3 drony i 33 apteczki pierwszej pomocy. 

Podsumowaniem wszystkich dotychczasowych wysiłków oraz działań pomocowych 

organizowanych w mieście jest wydanie książki: „Ciechanów Ukrainie”. Opisuje ona 

szeroko wszystkie lokalne inicjatywy. Jest wyrazem wdzięczności dla mieszkańców 

za okazywaną Ukraińcom pomoc i wsparcie. Książka prezentuje również historie 

kilkunastu uchodźców, którzy schronienie przed wojną znaleźli właśnie  

w Ciechanowie. Wydanie publikacji dofinansowało miasto.  

 

XXI Spotkania Chóralne 

27 listopada w kościele farnym odbyły się XXI Spotkania Chóralne. Wystąpiły chóry, 

scholki i zespoły biorące udział w „Cecyliadzie”. Organizatorem wydarzenia było 

Stowarzyszenie Muzyczne Victoria, które otrzymało dotację miasta w konkursie na 

realizację zadań publicznych z dziedziny kultury. 

 

Dyktando o Pióro Prof. J. Bralczyka 

19 listopada w auli PUZ odbyło się VII Ciechanowskie Dyktando o Pióro Prof. 

Jerzego Bralczyka. Rywalizowali o nie m.in. urzędnicy, nauczyciele, przedsiębiorcy, 

dziennikarze, działacze organizacji pozarządowych, uczniowie klas VI, VII i VIII szkół 

podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci i służby 

mundurowe. Profesor Jerzy Bralczyk wygłosił wykład. Wydarzenie zorganizował 

Urząd Miasta Ciechanów oraz Społeczne Towarzystwo Oświatowe – Koło Terenowe 

Nr 76 w Ciechanowie.  

 

Opieka nad wolno żyjącymi kotami 

Kolejny raz miasto przekazało w drodze konkursu ofert na realizację zadań 

publicznych dotację na wsparcie realizacji zadań w zakresie ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Środki finansowe od miasta 

umożliwią Stowarzyszeniu Pies i Spółka pomoc osobom, które opiekują się wolno 

żyjącymi w mieście kotami. Stowarzyszenie zakupiło 820 kg karmy suchej dla 

zwierząt, którą przekazuje nieodpłatnie społecznym opiekunom kotów.  
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Zakończenie sezonu Ciechanowskiego Roweru Miejskiego 

Sezon na rowery miejskie trwał w tym roku od kwietnia do końca października. Znów 

padł rekord wypożyczeń – rowery pobrano ze stacji 33 725 razy (w ubiegłym roku: 30 

841). Najwięcej pobrań rowerów ze stacji miało miejsce w sierpniu (6967) i lipcu 

(6141). Rowery cieszyły się też prawie dwa razy większym zainteresowaniem w 

październiku tego roku w stosunku do tego samego okresu w roku ubiegłym. Po 

zakończeniu sezonu rowery są systematycznie zabierane do przechowania na okres 

zimowy, wszystkie przejdą przeglądy techniczne. 

 

Weekend za pół ceny w Parku Nauki Torus 

Park Nauki Torus przystąpił do ogólnopolskiej akcji „Polska zobacz więcej - weekend 

za pół ceny”. To kampania promująca turystykę, której celem jest umożliwienie 

turystom skorzystanie z bogatej oferty atrakcji w całym kraju w przystępnej cenie. 

Turystom umożliwiono przez dwa weekendy zwiedzanie parku nauki korzystając ze 

specjalnej zniżki. Bilety za pół ceny były dostępne 18, 19, 20, 25, 26 i 27 listopada. 

 

Imprezy sportowe  

 19 listopada w miejskiej hali sportowej odbył się XIX Drużynowy 

Międzynarodowy Memoriał Andrzeja Matusiaka i VI Jerzego Ostrowskiego w 

podnoszeniu ciężarów. Reprezentanci ciechanowskiej Mazovii rywalizowali z 

zawodnikami z Makowa Mazowieckiego, Siedlec, Nidzicy, a także Izraela i 

Słowacji. 

 26 i 27 listopada w Klubie Szachowym „Mrówka” odbyły się Mistrzostwa 

Ciechanowa w szachach klasycznych. Turniej przy wsparciu miasta 

zorganizował TKKF „Promyk". 

 5 listopada przy wsparciu ratusza i MOSiR Klub Pływacki Ciechanów 

zorganizował zawody pływackie Power Swim Ciechanów 2022. Udział wzięło 

449 zawodników z 27 klubów z całej Polski.  

 24 listopada w hali przy ul. 17 Stycznia 60C Fundacja Karola Zalewskiego we 

współpracy z Urzędem Miasta Ciechanów zorganizowała bezpłatne szkolenia 

dla nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów. Uczestnicy zapoznali się  

z podstawami biegów sprinterskich u dzieci w wieku szkolnym. 

 

    /-/Krzysztof Kosiński 

Prezydent Miasta Ciechanów 

 












































































