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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. W 2021 roku ukończono projekt 

termomodernizacji 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych na osiedlu „Bloki”, który 

przyczynił się zarówno do poprawy jakości życia osób tam zamieszkałych, jak i pozytywnego 

wzmocnienia estetyki przestrzeni miejskiej. Jednocześnie miasto uzyskało dofinansowanie ze 

środków Województwa Mazowieckiego na renowację zabytkowego budynku przy  

ul. Fabrycznej 2. Do końca 2022 roku budynek zostanie wyremontowany i będzie pełnił ważne 

funkcje społeczno – gospodarcze na wspomnianym osiedlu.  Istotne są również przedsięwzięcia  

w rozwój infrastruktury drogowej. W minionym roku zakończono modernizację m.in.  

ul. Granicznej i Widnej, gdzie powstały kolejne ścieżki rowerowe, wpięte do sieci ścieżek  

w Ciechanowie. Ponadto rozpoczęto kompleksową przebudowę ul. Opinogórskiej. W 2021 

roku rozpoczęto budowę nowego miejskiego przedszkola przy ul. Karola Szwanke w 

nowoczesnej niskoemisyjnej technologii modułowej. 

Miasto buduje swoją rozpoznawalność poprzez działania proekologiczne: promowanie 

picia wody kranowej, instalacje paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej 

oraz w gospodarstwach domowych mieszkańców, rozwój terenów zielonych czy rozwój 

systemu inteligentnych pojemników na odpady, wzmacniających selektywną zbiórkę. 
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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 2021 roku w mieście Ciechanów zameldowanych było 42.428 osób, w tym 

52,78% kobiet.  Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane. 
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Zameldowania osób na pobyt stały w CIECHANOWIE w 2021roku 

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 

438 28 212 596 

RAZEM: 1274  

 

 

Wymeldowania z pobytu stałego z CIECHANOWA w 2021 roku 

Liczba osób wymeldowanych  Liczba osób zmarłych  

615 616 

RAZEM: 1231 

 

 

 

Stan ludności – porównanie lat 2017 – 2018 - 2019 – 2020 -2021 

 

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 

 

2020 

 

42 384 

 

581 

 

366 

 

596 

 

2021 

 

41 831 

 

597 

 

212 

 

616 
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2021 roku (pobyt stały) 

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 555 553 1108 

3 200 207 407 

4-5 451 396 847 

6 204 226 430 

7 191 195 386 

8-12 1080 1032 2112 

13-15 622 575 1197 

16-17 338 311 649 

18 186 166 352 

19-65 12 821 0 12 821 

19-60 0 11 547 11 547 

> 65 3105 0 3105 

> 60 0 6870 6870 

 

ogółem 

 

19 753 

 

 

22 078 

 

41 831 

 

 

 

 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2021 roku (pobyt czasowy) 

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 7 9 16 

3 10 7 17 

4-5 15 15 30 

6 1 2 3 

7 12 6 18 

8-12 19 17 36 

13-15 16 22 38 

16-17 23 23 46 

18 5 10 15 

19-65 162 0 162 

19-60 0 182 182 

> 65 10 0 10 

> 60 0 24 24 

 

ogółem 

 

280 

 

317 

 

597 
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2021 roku (pobyt stały i pobyt czasowy) 

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 562 562 1124 

3 210 214 424 

4-5 466 411 877 

6 205 228 433 

7 203 201 404 

8-12 1099 1049 2148 

13-15 638 597 1235 

16-17 361 334 695 

18 191 176 367 

19-65 12 983 0 12 983 

19-60 0 11 729 11 729 

> 65 3115 0 3115 

> 60 0 6894 6894 

 

ogółem 

 

20 033 

 

22 395 

 

42 428 

 

 

2.2. Pozycja i rozwój Miasta Ciechanów w ostatnich trzech latach na tle 

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

Mazowiecki, Skarżysko Kamienna, Dębica i Sieradz 

 

Instrumentem odzwierciedlającym sytuację ekonomiczną Miasta Ciechanów jest budżet 

miasta. Analiza przeprowadzona w oparciu o sprawozdania z wykonania budżetu pokazuje 

źródła finansowania działalności miasta oraz kierunki jego rozwoju. Wiarygodne i rzetelne 

dane 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.   

Ujęte w analizie dane historyczne samorządów mają na celu dokonanie oceny sytuacji 

finansowej gmin, co stanowi istotny element w procesach wspomagających wytyczanie 

nowych kierunków rozwoju miasta oraz w podejmowania decyzji.  

W celu przeprowadzenia analizy, Miasto Ciechanów (42.428 mieszkańców) porównano  

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

geograficzne (stan na dzień 31.12.2021 r.), tj. Malbork – 35.838 mieszkańców, Mińsk 

Mazowiecki – 39.422 mieszkańców, Mikołów – 39.145 mieszkańców, Sieradz – 39.805 

mieszkańców, Zduńska Wola – 40.227 mieszkańców, Skarżysko Kamienna – 42.328 

mieszkańców, Dębica – 43.781 mieszkańców. 
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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 2019-2021, co przedstawia powyższy wykres. 

Niepokojący jest trend spadku aktywności osób prowadzących działalność gospodarczą i to we 

wszystkich badanych samorządach poza Dębicą, która jako jedyna notuje wzrost. Z analizy 

wynika, iż Ciechanów i Mińsk Mazowiecki notują najniższy spadek wskaźnika. Taka dalsza 

sytuacja przekładać się może na mniejsze wpływy z udziałów z CIT oraz PIT w przyszłych 

okresach. W Ciechanowie w 2019 r. zarejestrowane były 3.457 podmioty, natomiast na koniec 

2020 roku ich liczba wzrosła o 115 do 3.572 podmiotów. Stan na koniec 2021 r. wynosił 3.343 

tj. i uległ zmniejszeniu o 229 podmioty. Na powyższą sytuację może składać się kilka 

czynników. Jednym z nich może być pandemia oraz liczne zmiany w systemie podatkowym w 

kraju oraz skomplikowane procedury rozliczania.  

 

2. Liczba osób bezrobotnych w latach 2018-2021. 

 

 
Tabela 2. 
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W analizowanym 2021 roku odnotowano spadkową tendencję liczby osób bezrobotnych 

z terenu naszego miasta. Taki trend widać z wykresu również w pozostałych miastach. 

Natomiast w 2020 roku liczba bezrobotnych w porównaniu do 2019 wzrosła i ten trend widać 

we wszystkich miastach poddanych analizie. Wyłącznym powodem takiej sytuacji stały się 

ograniczenia wprowadzone przez rząd w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku ze 

stanem pandemii.  

 

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

2019-2021 

 

 
Tabela 3. 

 

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

W 2019 roku do budżetu Ciechanowa wpłynęło 49,6 mln zł, natomiast w 2020 r. wykonanie 

wyniosło 48,5 mln zł, tj. mniej do ubiegłego roku o 1,2 mln zł. Analizując wykonanie za 2021 r. 

w porównaniu do podanego przez MF szacunku, który stanowi podstawę dla każdego 

samorządu przyjęcia wartości udziałów w podatku PIT przy konstruowaniu budżetu (plan 

pierwotny wynosił 51,8 mln zł) jest wyższe o kwotę 4,1 mln zł, co daje łącznie kwotę 

55,9 mln zł. Jednak ten trend wzrostu realizacji tej pozycji dochodów budżetu niestety nie 

przekłada się na rok 2022, gdyż wprowadzenie ustawowych zmian podatkowych powoduje, iż 

szacunek wynosi 47,3 mln i jest niższy o 8,6 mln zł od wykonania za omawiany 2021 rok. 

Na tle grupy porównawczej widać wyraźnie, iż największe dochody, niezmiennie od 

kliku lat 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 wielkość zatrudnienia i wysokość 

zarobków, a to z kolei oddziałuje na większe udziały miasta w PIT zasilającym budżet. To także 

jeden z okręgów o najwyższych średnich zarobkach w Polsce, co ma bezpośredni związek  

z wysokością wpływów udziału podatku dochodowego od osób fizycznych.    
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4. Skala wydatków budżetowych w latach 2019-2021 na tle grupy analizowanych 

miast. 

 

 
 

Tabela 4. 

 

Z powyższego porównania wynika, iż wydatki w budżecie Ciechanowa w 2021 r. były 

jednymi z wyższych w analizowanej grupie. Miała na to wpływ realizacji kluczowych 

inwestycji miejskich. 

 

5. Wydatki na inwestycje w 2021 r. w grupie analizowanych miast. 

 

 
Tabela 5. 

 

 Kwota jaka została przeznaczona na zadania inwestycyjne przez Ciechanów wyniosła 

ponad 35 mln zł. W grupie porównawczej Ciechanów oraz Sieradz i Mikołów 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.   
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6. Wydatki na Budżet Obywatelski w latach 2019-2021 

 

 
Tabela 6. 

 

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. Z wykresu wynika, iż nie we wszystkich miastach przeprowadza się 

konsultacje społeczne w celu realizacji budżetu partycypacyjnego. Wysokość przeznaczanych 

środków jest zdecydowanie największa w grupie porównawczej. Pokazuje to dużą otwartość 

miasta na politykę współdecydowania mieszkańców o kierunkach działań i rozwoju. Należy 

zauważyć, iż także w trudnym, obłożonym konsekwencjami pandemii, 2021 roku miasto 

nieprzerwalnie realizowało zwycięskie projekty w ramach Ciechanowskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Ich łączny koszt to blisko 1,5 mln zł. 

2.3. Ścieżki rowerowe w Ciechanowie na tle innych miast 

 

W ostatnich latach miasto Ciechanów intensywnie realizowało kolejne inwestycje  

w infrastrukturę rowerową. W większości przypadków zadania te były współfinansowane ze 

środków zewnętrznych. Od 2018 roku wybudowano ponad 16 km ścieżek rowerowych. 

Portal samorządowy w 2022 roku opublikował raport „Ścieżki i trasy rowerowe  

w polskich miastach. Drogi obecne i w budowie”. W dokumencie obliczono współczynnik 

liczby mieszkańców na 1m infrastruktury rowerowej. Im niższa wartość tym większą przestrzeń 

do użytku mają rowerzyści. Najkorzystniejszy wynik spośród wszystkich polskich miast  

osiągnął Ciechanów – 0,84. Dalsze wyniki to 0,98 – Koszalin, 1,01 – Stalowa Wola, 1,06 – 

Zielona Góra.   

Ponadto wyliczono, jak duży jest procent infrastruktury wykonanej w latach 2019-2021 

w posiadanej ogółem, żeby pokazać, które miasta – przy zachowaniu proporcji i możliwości 

finansowych – najmocniej inwestowały w tego rodzaju trasy w ostatnich latach.  

Na czele rankingu znalazł się Wrocław, w którym przybyło 22% infrastruktury, drugie 

miejsce zajął Ciechanów z wynikiem 21,8%. Następne miejsca z wynikami oscylującymi 

wokół 20% zajęły: Białystok, Poznań i Gdańsk. 14 miast powiększyło swoja infrastrukturę  

w latach 2019-2020 o co najmniej 10%.  
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Źródło: Portal samorządowy 

 

Budowa ścieżek rowerowych to jeden z ważniejszych aspektów zapewnienia 

bezpieczeństwa dla ruchu niezmotoryzowanego. Poza tym elementem należy pamiętać  

o korzyściach prozdrowotnych, tj. promocja zdrowego tryby życia, obniżenie emisji CO2, 

zapewnienie możliwości dojazdu do szkoły, pracy, budynków użyteczności publicznej 

ekologicznym środkiem transportu. 
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III. Informacje inwestycyjne i finansowe 

3.1. Wykonanie budżetu Miasta Ciechanów 

 

Budżet na 2021 rok przyjęty został Uchwałą Nr 284//XXVIII/2020 Rady Miasta 

Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku 

wprowadzone zostały jedenastoma Uchwałami Rady Miasta oraz dwudziestoma pięcioma 

Zarządzeniami Prezydenta Miasta. 

Budżet miasta za 2021 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości 

259.962.976,01 zł na plan 249.116.301,33 zł, tj. 104,35%, a po stronie wydatków wykonanie 

wyniosło 244.621.928,86 zł na plan 251.671.689,33 zł, tj. 97,2% planu rocznego.  

Dynamikę budżetu 2021 r. w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela. 

 

 

DYNAMIKA BUDŻETU W LATACH 2020 / 2021 

 

Nazwa 2020 2021 Dynamika 

DOCHODY      233 272 257,45          259 962 976,01     11% 

w tym: dotacje UE, BP i dotacje od jst        10 386 579,82            12 621 545,96     22% 

             dotacje BP na zadania zlecone         62 304 032,13           60 399 315,93     -3% 

             udziały w PIT        48 461 999,00           55 873 322,00     15% 

            podatek od nieruchomości        28 964 494,52           30 206 544,13     4% 

            sprzedaż mienia          2 194 760,73             6 514 025,19     197% 

WYDATKI      231 774 671,33          244 621 928,86     6% 

w tym: wydatki majątkowe        26 861 851,98            35 116 354,63     31% 

WYNIK (nadwyżka/deficyt)          1 497 586,12            15 341 047,15     - 

Wolne środki         11 774 060,49            26 807 471,64     128% 

 

Planowany deficyt budżetu na 2021 rok miał wynieść 7.203.664,00 zł, natomiast 

faktycznie na dzień 31.12.2021 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 15.341.047,15 zł. 

Jest to wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej, ograniczenia 

wydatków bieżących do niezbędnego minimum, pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym 

wypłacenia dywidendy z zysku jednej z miejskich spółek. Dzięki temu udało się uzyskać 

oszczędności po stronie wydatków, ale także zwiększyć stronę dochodową. 

W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2020 r. 

w wysokości 1.646.724,00 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których 

mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.216.300,00 zł. 

Na 2022 rok pozostają z 2021 roku środki w łącznej kwocie 26.807.471,64 zł w tym: 

- wolne środki w wysokości 24.051.182,26 zł;  
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-  z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 

8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.756.289,38 zł 

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w trakcie 2021 roku udało się zmniejszyć pierwotnie 

planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych o 6,7 mln zł, bez konieczności 

ograniczania realizowanych inwestycji. 

Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu za 

2021 roku obrazuje stabilną sytuację finansową Miasta Ciechanów. 

Budżet omawianego roku pozwolił na realizację zaplanowanych w projekcie zadań. 

Osiągnięcie planowanych dochodów przekroczyło poziom 104 % przy realizacji wydatków na 

97 %. 

 

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Miasta Ciechanów w 2021 r. 

 

 
 

 

Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły dochody własne, których realizacja 

wyniosła blisko 77,8 mln zł, tj. ponad 33 % dochodów ogółem, czyli podatki lokalne, w skład 

których wchodzą m.in. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy (udział stanowi 

12% w zrealizowanych dochodach) oraz opłaty lokalne i pozostałe dochody własne (udział 

stanowi 18 %, tj. 46 mln zł). Drugą co do wielkości pozycję dochodową stanowią dotacje 

z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, głównie na zasiłki i pomoc społeczną 

w kwocie 65,3 mln zł, co stanowi 25% ogółem dochodów. Trzecia, co do wielkości pozycja to 

udziały w podatku PIT. Do budżetu z tego tytułu wpłynęło w omawianym roku 55,9 mln zł, 

tj. 21% dochodów ogółem. Do budżetu spłynęły subwencje, których realizacja wyniosła 48,4 

mln zł, co stanowi 19% w dochodach ogółem; w tym subwencja oświatowa na kwotę 38,6 mln 

zł. Pozyskane dotacje z UE, budżetu państwa oraz samorządu Mazowsza na współfinansowanie 

projektów inwestycyjnych oraz społeczno–edukacyjnych wyniosły 12,6 mln zł, co stanowi 5 % 

dochodów ogółem.  
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Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu miasta w ujęciu procentowym 

za 2021 r. 

 

 
 

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetu 2021 roku stanowią wydatki na 

wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz zasiłków z pomocy społecznej, tj. blisko 

73 mln zł, co stanowi 30 % udziału w strukturze oraz wydatki na oświatę ponad 73,6 mln zł, 

co stanowi również 30%. Łącznie wydatki tych dwóch działów stanowią ponad połowę całości 

rocznego budżetu miasta. Trzecią co do wielkości grupę stanowią wydatki na modernizację 

dróg. Na ten cel z analizowanego budżetu przeznaczone zostały środki w wysokości blisko 

28 mln zł, tj.11 % z budżetu. Kolejna co do wielkości pozycja wydatków, stanowiąca 8 %  

w strukturze wydatków ogółem, to kwota 20,6 mln zł na gospodarkę komunalną. Obsługa 

długu stanowi zaledwie 0,3 % wydatków ogółem, tj. 800 tys. zł. 

 

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 35.116.354,63 zł, co stanowi 

92,6 % planu, w następującym podziale: 

 miejskie zadania inwestycyjne jednoroczne  16.340.914,44 zł 

 zadania inwestycyjne objęte WPF  15.345.660,44 zł 

 pozostałe wydatki majątkowe 3.429.779,75 zł 

 

Źródłem finansowania inwestycji miejskich były: 

 środki własne w wysokości 23.612.679,17 zł 

 środki z budżetu Unii Europejskiej 849.962,72 zł 

 środki z budżetu państwa stanowiące wkład krajowy do 

 projektów współfinansowanych z UE 35.218,98 zł 

 środki z budżetu państwa FIL 4.012.992,01 zł 
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 środki z budżetu Województwa Mazowieckiego 3.175.722,00 zł 

Spółki miejskie wykonały inwestycje razem na około 41 mln zł. 

Realizacja zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu 

Obywatelskiego wyniosła 1.531.843,30 zł. 

Spłaty zaciągniętych zobowiązań z lat 2012 - 2018 z tytułu kredytów, pożyczek oraz 

emisji obligacji w kwocie 6.607.636 zł zostały pokryte z emisji papierów wartościowych. 

Spłacone w latach 2014-2021 raty wyniosły łącznie 58 mln zł. 

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

o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 4,34% i spełnia warunek określony 

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

10,57%. 

 

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 2021 wraz ze zmianami 

oraz analizą sprawozdań budżetowych według stanu na dzień 31.12.2021 r. wydatki wyniosły: 

1) wydatki bieżące plan 213.731.858,18 zł, wykonanie 209.505.574,23 zł, tj. 98,0%, 

2) wydatki majątkowe plan 37.939.831,15 zł, wykonanie 35.116.354,63 zł, tj. 92,6%. 

 

Lp. Nazwa 
Plan 

(po zmianach) 

Wykonanie 

budżetu 

% wyk. 

planu  

1. Wydatki bieżące na zadania własne 152.224.508,77 148.190.772,11 97,4 

 

z tego finansowanie z UE i BP na realizację projektu: 
   

a) „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona 

środowiska. Pszczoły – ochrona różnorodności” Budżet UE 

41.293,23 17.463,01 42,29 

2. Wydatki bieżące na zadania zlecone 60.417.349,41 60.399.315,93 99,9 

3. 

Wydatki bieżące finansowane ze środków 

z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

1.090.000,00 915.486,19 83,9 

 Razem wydatki bieżące 213.731.858,18 209.505.574,23 98,0 

1. Wydatki majątkowe w tym: 37.939.831,15 35.116.354,63 92,6 

a) wydatki majątkowe finansowane z dotacji do wysokości: 10.347.380,62 10.298.937,62 99,5 

 Przebudowa dróg gminnych – ul. Granicznej i Widnej 

– dotacja od Marszałka Województwa 

Mazowieckiego 

 Rozbudowa ulicy Opinogórskiej  w Ciechanowie – 

dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  

 Publiczny internet Free Wifi dla każdego na terenie 

miasta Ciechanów 

UE 

BP 

 Budowa miejskiego przedszkola w technologii 

modułowej w standardzie niskoemisyjnym – dotacja 

od Marszałka Województwa Mazowieckiego 

 UE Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii 

na terenie miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, 

Opinogóra Górna, Strzegowo 

Gmina Ciechanów 

Partnerzy 

4.000.000,00 

 

 

3.778.898,41 
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 Modernizacja zaplecza szatniowego na Krytej 

Pływalni – dotacja od Marszałka Województwa 

Mazowieckiego 

- Rodzinne Ogródki Działkowe – dotacja z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców 

MAZOWSZE 2019” 

-   Wydatki na zadanie pn.”Rewitalizacja zabytkowego 

budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie 

finansowane ze środków z tytułu wydanych zezwoleń oraz 

wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  

 

200.000,00 

 

 

80.000,00 

 

 

 

545.555,00 

 

200.000,00 

 

 

79.900,00 

 

 

 

540.000,00 

 

100 

 

 

99,88 

 

 

 

99,98 

 - Wydatki majątkowe w ramach porozumień trójstronnych 

pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i 

Województwem Mazowieckim na opracowanie 

dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 

Ciechanów -Mława na odcinku od Ronda Kaprala Józefa 

Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. 

Chruszczewo 

 

35.000,00 

 

- 

 

- 

 
Razem wydatki majątkowe 37.939.831,15 35.116.354,63 92,6 

Ogółem 251.671.689,33  244.621.928,86 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.  

Podsumowując, należy stwierdzić, iż założenia rozwojowe miasta na 2021 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 35 mln zł przeznaczonych na wydatki majątkowe w kolejnym roku 

ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa pokazuje, że niezmiennie priorytetem miasta 

są inwestycje. 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 2022 rok. Te ostatnie pozwolą przeprowadzić 

nowe inwestycje. Realizowaną konsekwentnie racjonalną i oszczędną gospodarkę finansami 

najlepiej oddaje dużo niższe wykonanie wydatków bieżących oraz bardzo wysokie wykonanie 

wydatków majątkowych za 2021 rok. Miastu udało się osiągnąć wszystkie zakładane wcześniej 

cele inwestycyjne przy niepowiększaniu ogólnego zadłużenia. Sposób wykonania budżetu za 

2021 rok pod względem finansowym oraz inwestycyjnym należy uznać za wzorcowy.  
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3.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych  

 

1. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową   

                           

1.1. 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 542 505,00 zł 

Zadanie obejmowało wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty przejęte pod 

budowę alei Unii Europejskiej - wykupy działek niezbędnych do realizacji zadania. Wypłaty 

nastąpiły w 2021 roku w związku z odwołaniami od decyzji odszkodowawczych. 

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 542 505,00 zł, co stanowi 100% 

planu. 

 

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

Skłodowskiej Curie i Ceramicznej w Ciechanowie  

Plan 71 000,00 zł 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2023 obejmuje zaprojektowanie oraz 

wybudowanie, przy wsparciu finansowym z PKP PLK S.A. oraz Unii Europejskiej, przejścia 

dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie i ul. 

Ceramicznej. Określono warunki współpracy przy realizacji inwestycji, które zakładają 

opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie budowę obiektu. Na zlecenie Miasta 

została wykonana koncepcja programowo - przestrzenna dotycząca ww. zadania, na podstawie 

której  opracowana została dokumentacja techniczna. Wykonawca dokumentacji uzyskał 

niezbędne warunki od gestorów sieci oraz uzgodnienia i opinie właściwych organów 

administracji publicznej.  W styczniu 2022 r. została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę 

dla przedmiotowej inwestycji. Przewidywane koszty realizacji robót budowlanych ustalone na 

podstawie kosztorysu inwestorskiego wynoszą 5 032 358,68 zł. Zgodnie z zawartą umową PKP 

PLK S.A. sfinansuje realizację zamierzenia inwestycyjnego do wysokości 3 075 000,00 zł,  

w tym środki unijne. Pozostała kwota stanowić będzie wkład Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Z uwagi na wpłynięcie ofert znacznie przewyższających kwotę jaką miasto wspólnie  

z PKP PLK SA zamierzały przeznaczyć na realizację zamierzenia, miasto wystąpiło  

z wnioskiem o zwiększenie udziału PKP PLK SA w kosztach inwestycji. Dzięki staraniom 

miasta PKP PLK SA zadeklarowało zwiększenie swojego udziału o 1 040 000,00 zł, tj. do 

łącznej kwoty 4 150 000,00 zł. 

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 34 286,25 zł.  Kwota 34 286,25 

zł, stanowiąca część wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji technicznej, zgodnie  

z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została 

wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
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1.3. Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i Widnej  

                                                                                                                   Plan 5 308 448,92 zł 

 Inwestycja realizowana w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną przebudowy  

ul. Granicznej na odcinku od ul. Płockiej do ul. Widnej oraz ul. Widnej - od ul. Granicznej do 

ul. Przytorowej. 

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlane związane z: 

- przebudową ul. Granicznej na odcinku od DK60 do ul. Widnej (modernizacja jezdni, 

budowa ronda, chodników, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zatok autobusowych), 

- przebudową ul. Widnej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Przytorowej (modernizacja  

jezdni, budowa chodnika), 

- budową kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej i Widnej, 

- budową oświetlenia ulicznego, 

- przebudową kolizji elektroenergetycznej, 

- przebudową istniejących zjazdów, 

- budową miejsc postojowych przy Szkole Podstawowej nr 7. 

W trakcie realizacji inwestycji prowadzonej przez miasto, związanej z przebudową ulic 

Granicznej i Widnej, prowadzone były także prace obejmujące modernizację istniejącej 

infrastruktury technicznej. Roboty te wykonywane były przez gestorów sieci - przebudowa linii 

napowietrznej prowadzona była przez Energa Operator SA, natomiast przebudowę sieci 

wodociągowej wykonał ZWiK Sp. z o. o. Ten etap prac został zakończony i rozliczony. 

  

 

 

     
 

Zadanie zostało rozszerzone o budowę drogi dojazdowej 010KD do Parku Nauki Torus. 

Dla powyższego zamierzenia została opracowana dokumentacja projektowa, na podstawie 

której realizowane są roboty budowlane. W ramach zadania zostanie wybudowana kanalizacja 

deszczowa, jezdnia bitumiczna, chodniki i ścieżka rowerowa oraz miejsca postojowe  

i  oświetlenie. Umowny termin zakończenia tego etapu prac to koniec maja 2022 r.   

Zadanie jest dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach 

„Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa 

mazowieckiego”, w kwocie 4 mln zł. 

 

Do dnia 31.12. 2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 4 392 527,22 zł.  

Kwota 823 922,03 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia  

16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 
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1.4. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trzech przejściach dla pieszych  

                                                                                                                   Plan 0,00 zł 

W dniu 15 grudnia 2021 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zadania  

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Przejścia dla Pieszych. Kwota dofinansowania 

wpłynęła na konto wnioskodawcy w 2021 r. Zadanie realizowane będzie w 2022 r. Zadanie ma 

na celu opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót związanych z budową 

dwóch aktywnych zsynchronizowanych przejść dla pieszych w ciągu ulicy Armii Krajowej 

oraz przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów w ul. Harcerskiej. W wyniku 

przeprowadzonego postępowania przetargowego, pod koniec listopada 2021 r. została zawarta 

umowa z Wykonawcą na realizację zamówienia. Uzgodniono koncepcję przestrzenną 

usytuowania oznakowania pionowego i poziomego aktywnych przejść dla pieszych. Na jej 

podstawie Wykonawca opracowuje obecnie dokumentację projektową.  

 

1.5. Opracowanie dokumentacji technicznych budowy/przebudowy/rozbudowy dróg 

gminnych   

                                                                                                                   Plan 0,00 zł 

Zadanie pierwotnie obejmować miało opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby 

budowy dróg dojazdowych oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego „Szwanke” jako 1KDD i 2 KDD. Inwestycja realizowana miała być w związku 

z intensywnym rozwojem zabudowy wielorodzinnej wzdłuż ul. Szwanke. Budowa 

przedmiotowych dróg miała na celu zapewnienie dojazdu do powstających budynków.  

Po przeprowadzeniu szczegółowych analiz i uzgodnieniach z deweloperami realizującymi 

inwestycje na przedmiotowym terenie zdecydowano o potrzebie przeprowadzenia w pierwszej 

kolejności przebudowy ulicy Szwanke. Powyższe wynika ze złego stanu technicznego 

przedmiotowej ulicy. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków pochodzących od 

deweloperów.  

 

1.6. Budowa miejskiego przedszkola w technologii modułowej w standardzie 

niskoemisyjnym   

                                                                                                                   Plan 7 280 722,00 zł 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 obejmuje budowę obiektu 

użyteczności publicznej - wolnostojącego budynku przedszkola miejskiego jednokondy-

gnacyjnego w technologii modułowej na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. 

Obiekt składać się będzie z pomieszczeń dla 6 oddziałów przedszkolnych z zapleczem 

sanitarnym i magazynowym, pomieszczeń biurowych (pokój logopedii, pokój nauczycielski, 

dyrektora, intendenta), a także szatni, kuchni i sali ruchowej. Inwestycja obejmuje również 

budowę drogi dojazdowej do przedszkola, parkingu, placu zabaw jak również 

zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Wykonawca zrealizował roboty ziemne (ławy i ściany 

fundamentowe), wykonano przyłącza sanitarne, elektryczne i gazowe. Zakończono prace 

związane z prefabrykowaniem modułów w fabryce Wykonawcy, które zostały dostarczone na 

teren budowy na początku lutego br.  Umowny termin zakończenia zadania to połowa 2022 r.  

Na zadanie miasto pozyskało dotację w formie pomocy finansowej z budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla 

równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” w wysokości 4 mln zł. 

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 388 239,46 zł.  
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Kwota 5 823 082,74 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia  

16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego.   

 

 
 

1.7. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie  

                                                                                                             Plan 545 555,00 zł 

Plan 116 370,00 zł 
Zadanie obejmuje wykonanie robót budowalnych związanych z rewitalizacją 

zabytkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie. Zadanie 

realizowane będzie na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2021 r. Umowa  

z Wykonawcą robót została zawarta  na początku listopada 2021 r., w styczniu br. przekazano 

Wykonawcy teren budowy. Umowny termin zakończenia zadania to początek grudnia 2022 r.  

Na realizację inwestycji Miasto uzyskało dotację z budżetu Województwa 

Mazowieckiego, w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju 

województwa mazowieckiego”  w kwocie 1,8 mln. zł. Umowny termin zakończenia zadania to 

koniec grudnia 2022 r. 

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 30 000,00 zł.  

Kwota  510 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 
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W ramach realizacji zadania została również opracowana dokumentacja techniczna 

przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie w zakresie zezwalającym na 

rozpoczęcie robót budowlanych. Dokumentacja obejmuje przebudowę budynku i nadanie mu 

nowych funkcji społecznych. Projekt zakłada funkcjonowanie na parterze małej gastronomii  

z zapleczem kuchennym i salą konsumpcyjną dla klientów. W poziomie parteru przewidziano 

również pomieszczenia techniczne i toalety. Na piętrze planuje się utworzenie pomieszczeń 

biurowych dla organizacji pozarządowych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom  

i problemom społecznym oraz pomieszczeń socjalnych dla pracowników. Prace projektowe 

zostały zakończone. 
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Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 101 733,00 zł.  

Kwota 14 637,00 zł, obejmująca koszty nadzoru autorskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 

451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do 

wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

 

1.8. Opracowanie dokumentacji technicznych zagospodarowania wód opadowych  

i roztopowych     

Plan 0,00 zł 

Celem zadania jest opracowanie programu budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej 

i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych. W szczególności zakłada 

się rewitalizację istniejącego powierzchniowego zbiornika infiltracyjno-retencyjnego w Parku 

Jeziorko. Otwarte wody zbiornika wraz z bujną roślinnością brzegową wpłyną na zatrzymanie 

wody opadowej u źródła powstania, a także zwiększą jej czystość. Zagospodarowanie wód 

opadowych zmniejszy ilość wód odprowadzanych do rzeki, a tym samym związane z tym 

opłaty. 

Zadanie będzie realizowane w 2022 roku. 

 

1.9. System indywidualnej segregacji odpadów/GO     

Plan 400 000,00 zł 

W budżecie na 2021 r. zabezpieczono środki w wysokości 400 000,00 zł na realizację 

systemu weryfikacji selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Na dzień 

31.12.2021 r. wydatkowano kwotę 10 607.52 zł z przeznaczeniem na montaż nadajników do 

transmisji bezprzewodowej w celu przekazywania danych z kamer z kontenerów na odpady na 

Osiedlu Andersa, do centrum monitoringu miejskiego. Wydatek stanowi 2,65% zaplanowanych 

środków. 

 

1.10. OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, 

Gminy Glinojeck, Opinogóry, Strzegowo     

Plan 875 963,56 zł 

Inwestycja była kontynuacją projektu partnerskiego czterech gmin pn.: „Instalacja 

systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Glinojeck, Gminy 

Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo”, polegającego na instalacji systemów odnawialnych 

źródeł energii mających na celu produkcję energii na potrzeby własne poprzez wykorzystanie 

źródeł energii. W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna montażu  

i rozruchu systemów fotowoltaicznych. W 2021 roku zostały łącznie wykonane 84 instalacje 

fotowoltaiczne, w tym 56 sztuk na terenie Ciechanowa (54 u beneficjentów indywidualnych  

i 2 na budynkach użyteczności publicznej). Przedsięwzięcie było projektem parasolowym, gdyż 

planowane instalacje OZE zostały zamontowane na nieruchomościach indywidualnych 

mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej lub ich otoczeniu, zapewniając efekt 

ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji.  

Inwestycja była realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na które miasto pozyskało dofinansowanie 

z UE łącznie dla wszystkich partnerów w wysokości 7.420.567,18 zł. Zadanie zostało 

zakończone i odebrane w 2021 roku. W styczniu br. zostało rozliczone w MJWPU  

w Warszawie. 

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 875 963,56 zł. 
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1.11. Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu targowiska 

miejskiego przy ul. Płońskiej w Ciechanowie     

                                                                                                                    Plan 241 000,00 zł 

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2021 – 2022, obejmuje opracowanie 

dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy istniejącego targowiska miejskiego przy 

ul. Płońskiej. Łączne środki finansowe przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej 

w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wyłonienia Wykonawcy 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych wynoszą 341 tys. zł. Dokumentacja 

wykonana będzie w oparciu o koncepcję programowo-przestrzenną, która obejmuje 

zagospodarowanie terenu targowiska z uwzględnieniem budowy obiektu handlowego  

o powierzchni ok. 1800 m2 wraz z placem do handlu detalicznego, parkingami dla samochodów 

osobowych i dostawczych oraz niezbędną infrastrukturą drogową, ciągami pieszymi i pieszo 

jezdnymi, małą architekturą i zielenią. Po wprowadzeniu zmian w zakresie powierzchni lokali 

i uzgodnieniu ostatecznej koncepcji Wykonawca przystąpił do prac projektowych. 

Przewidywany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji to koniec maja br. 

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.  

Kwota 241 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 

 

1.12. Rozbudowa kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą       

                                                                                                                     Plan 350 000,00 zł 

Celem zadania była rozbudowa istniejącego ciągu spacerowego na Błoniach Zamkowych 

w kierunku ulicy Zielonej oraz montaż elementów małej architektury - ławki, kosze. Inwestycja  

stanowić miała kontynuację działań zmierzających do zagospodarowania i uporządkowania 

tego terenu oraz udostępnienia nowych przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców miasta.  

W wyniku kilku przeprowadzonych postępowań przetargowych nie udało się wybrać 

Wykonawcy robót. Wartość złożonych ofert kilkukrotnie przewyższała środki przeznaczone na 

zadanie. 

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. 

 

1.13. Dokumentacja termomodernizacji 12 budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”

                                                                                                                         Plan 340 000,00 zł 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020 - 2021. Zakres opracowania obejmuje 

termomodernizację 12 budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”, w których od lat nie były 

prowadzone prace remontowe, a których stan techniczny wskazuje na znaczne 

wyeksploatowanie. Zadanie obejmowało przeprowadzenie niezbędnych badań, analiz 

i ekspertyz w celu opracowania kompletnej dokumentacji technicznej, w tym audytu 

energetycznego w zakresie zezwalającym na rozpoczęcie robót budowlanych. Zadanie zostało 

podzielone na części:  

• część I dotyczy 6 budynków zlokalizowanych przy ul. Gen. Józefa Hallera, Stanisława    

             Moniuszki i Wyzwolenia; 

•  część II dotyczy 6 budynków zlokalizowanych przy ul. Stefana Okrzei i Gabriela 

Narutowicza. 
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We wrześniu 2020 r. miasto podpisało Umowy z Wykonawcą na opracowanie 

dokumentacji projektowej dla każdej z części. Wykonawca w styczniu 2022 r. uzyskał 

prawomocne pozwolenie na budowę.  

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 134 808,00 zł.  

Kwota 202 212,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 

 

1.14. Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na Stadionie Miejskim  

w Ciechanowie      

                                                                                                                     Plan 400 000,00 zł 

W związku z poniesionymi wydatkami wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

w ramach inwestycji dotyczącej budowy budynku zaplecza sportowego wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy Stadionie Miejskim 

w Ciechanowie. Wykonano aktualizację dokumentacji technicznych dotyczących inwestycji. 

Wykonanie wydatków wyniosło 139 169,00 zł, co stanowi 34,79% planu. Niskie wykonanie 

budżetu związane jest z unieważnieniem przetargu w związku z przekroczeniem kwoty jaką 

zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 

 

2. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową  

2.1. Budowa parkingu w rejonie dworca PKP  

Plan 609 000,00 zł 

Zadanie obejmuje zagospodarowanie przestrzeni wokół dworca kolejowego przy 

ul. Sienkiewicza. Z uwagi na duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe, miasto przejęło od 

PKP działki wzdłuż linii kolejowej, aby utworzyć tam 90 miejsc parkingowych dla aut 

osobowych. Niezagospodarowany teren o powierzchni blisko 3 tys. m2 będzie utwardzony  

i wyłożony kostką betonową. Na pozostałym terenie zostanie wykonana nawierzchnia 

trawiasta. Poza miejscami do parkowania przewiduje się budowę drogi manewrowej. Trwają 

prace związane z budową odwodnienia parkingu, wykonaniem warstw podbudowy oraz 

układaniem kostki betonowej brukowej. Planowany termin zakończenia prac to pierwszy 

kwartał 2022 r.  

 

Do dnia 31.12.2021 na zadaniu nie poniesiono wydatków.  

Kwota 609 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 
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2.2. Przebudowa ul. Dygasińskiego  

Plan 1 092 862,64 zł 

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulicy 

Dygasińskiego na odcinku ok. 300 metrów. Wykonawca wybudował kanalizację deszczową, 

przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz zakończył korytowanie i układanie warstw podbudowy 

pod nawierzchnię asfaltową. Wybudowano chodnik wraz ze zjazdami i przebudowano sieć 

kanalizacji teletechnicznej. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz 

przesuwanie terminu przez wytwórnię mas asfaltowych, zakończenie zadania możliwe będzie 

w pierwszej połowie 2022 r.   

 

Do dnia 31.12.2021 na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie  841 720,01 zł.  

Kwota 246 142,63 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 

 

2.3. Drogi, chodniki, parkingi   

 

W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji dla potrzeb budowy 

i przebudowy dróg i ich elementów, co jest niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. 

Zadanie objęło m. in. poniższe inwestycje: 

Plan 3 690 952,36 zł 

 

2.3.1. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej  

Plan 305 000,00 zł 

Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Mleczarskiej 

i Mazowieckiej w Ciechanowie i realizowane jest w oparciu o dokumentację techniczną 

opracowaną w 2020 r. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu 

w rejonie skrzyżowania, w tym poprawę komunikacji z SOFIDEL Poland Sp. z o. o. 

Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z darowizny przekazanej 

przez SOFIDEL Poland Sp. z o. o. w kwocie 300 tys. zł. Wykonawca ułożył pętle indukcyjne 

oraz zamontował studnie kablowe. Z uwagi na długi czas oczekiwania na maszty i wysięgniki 

sygnalizacyjne od producentów oraz kolizję z infrastrukturą podziemną przewidywany termin 

zakończenia zadania to I kwartał 2022 r.  

 

Do dnia 31.12.2021 na zadaniu poniesiono wydatek związany z opłatą przyłączeniową do sieci 

elektroenergetycznej w wysokości 307,07 zł.   

Kwota 299 997,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 

 

2.3.2. Przebudowa dróg gminnych - ul. Okopowej  

Plan 1 838 881,00 zł 

W ramach realizacji inwestycji została przebudowana ul. Okopowa od ul. Kasprzaka  

do ul. Bielińskiej na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w 2016 roku. Zadanie 

to kontynuacja inwestycji obejmujących przebudowę dróg na osiedlu Słoneczne. 

Przebudowano odcinek 680 metrów ulic w tym: ul. Okopową wraz z łącznikiem do ulicy 
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Bielińskiej na odcinku 635 m oraz sięgacz ulicy Okopowej o dł. 45 mb. Nawierzchnia ulicy 

została wykonana z kostki brukowej betonowej, natomiast sięgacz z płyt ażurowych. Po obu 

stronach jezdni, zostały wybudowane nowe chodniki oraz przebudowane zjazdy indywidualne. 

Drogę odwodniono poprzez budowę nowej kanalizacji deszczowej, a teren przyległy 

zagospodarowano zielenią – trawniki.  

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 834 238,07 zł. 

 

2.3.3. Przebudowa dróg gminnych - ul. Bartołda 

Plan 586 056,88 zł 

Celem zadania była kompleksowa przebudowa ul. Bartołda.  Na dł. 155 mb została  

przebudowana jezdnia wraz ze zjazdami, wybudowano nowe chodniki, oświetlenie uliczne oraz 

kanalizację deszczową. Inwestycja została zrealizowana w oparciu o dokumentację techniczną 

opracowaną w 2020 roku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 585 056,88 zł. 

 

2.3.4. Przebudowa dróg gminnych - ul. Andersena  

Plan 621 902,43 zł 

Zadanie obejmowało budowę ul. Andersena na długości 172 m. W ramach realizacji 

inwestycji została wykonana nowa jezdnia z kostki brukowej betonowej wraz z placem do 

zawracania, wybudowano chodnik, kanalizację deszczową oraz nowe oświetlenie uliczne. 

Inwestycja była realizowana w oparciu o dokumentację projektową opracowaną w 2021 r.  

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 621 621,83 zł. 
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2.3.5. Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Gwardii Ludowej WRN” 

Plan 141 236,00 zł 

W ramach zadania został przebudowany pas drogowy ul. Gwardii Ludowej na wysokości 

posesji od nr 3 do 21. Powstało 30 miejsc postojowych (w tym dwa dla niepełnosprawnych)  

i ciąg pieszy. Teren przyległy został zagospodarowany zielenią poprzez wykonanie trawnika  

i nasadzeń liliowców.  Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 141 236,00 zł. 

 

2.3.6. Budowa oświetlenia w ul. Dygasińskiego   

Plan 44 619,69 zł 

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych związanych z budową oświetlenia 

energooszczędnego. Inwestycja realizowana była na podstawie dokumentacji projektowej 

przebudowy ul. Dygasińskiego, opracowanej w 2020 r. W ramach zadania zamontowanych 

zostało 10 słupów z lampami typu LED. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.   

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 44 619,69 zł. 

 

2.3.7. Opracowanie projektu przebudowy ulicy Kmicica.                                                                                                    

Plan 15.000,00 zł 

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 

Kmicica. Zadanie przewiduje budowę chodników i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę 

oświetlenia i jezdni. W związku z wprowadzeniem na etapie realizacji zadania zmiany 

warunków technicznych dla budowy kanalizacji deszczowej, zakończenie zadania zostało 

przesunięte na 2022 r. Przewidywany termin zakończenia zadania i uzyskania pozwolenia na 

budowę  to koniec kwietnia br. 

 

Do dnia 31.12.2021 na zadaniu nie poniesiono wydatków.  

Kwota 15 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 

 

2.3.8.  Bezpieczne „Bloki”    

 Plan 31 119,00 zł 

W ramach realizacji zadania zostały zamontowane dwa radarowe wyświetlacze prędkości 

na ul. Sienkiewicza, w następujących lokalizacjach: 

- pierwszy na wysokości posesji nr 67 wyświetlając prędkość pojazdów jadących od 

skrzyżowania z ul. 17 Stycznia w kierunku ul. Sienkiewicza, 

- drugi na wysokości posesji nr 12 wyświetlając prędkość pojazdów jadących od skrzyżowania  

ul. Tatarskiej w kierunku ul. Sienkiewicza. 

Radary prędkości zaliczają się do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z zakresu 

sygnalizacji. Pełnią funkcję informacyjną i ostrzegawczą. 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 31 119,00 zł. 
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2.3.9. Budowa chodnika ul. Powstańców Wielkopolskich    

Plan 24 017,36 zł 

Zadanie realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania zostanie 

opracowana dokumentacja projektowa, a następnie wykonane roboty budowlane związane  

z budową chodnika w ul. Powstańców Wielkopolskich (ok. 87 m2) . Nowy chodnik zapewni 

dojście do budynków przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13A, 13B, 13C. Wybudowanie 

chodnika zwiększy bezpieczeństwo pieszych, komfort poruszania się oraz przyczyni się do 

poprawy warunków komunikacyjnych. Wykonawca opracował koncepcję przestrzenną, na 

podstawie której opracowuje niezbędne dokumenty w celu realizacji inwestycji. Z uwagi na 

niekorzystne warunki atmosferyczne realizacja zadania została zakończone w lutym br.  

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.  

Kwota  22 755,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 

 

2.3.10. Budowa chodnika w ul. Fabrycznej  

Plan 54 120,00 zł 

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót 

budowlanych związanych z budową chodnika w ul. Fabrycznej. Wybudowanie chodnika 

zwiększy bezpieczeństwo pieszych, komfort poruszania się oraz przyczyni się do poprawy 

warunków komunikacyjnych. Z uwagi, że planowana inwestycja znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie Terenu Kolejowego Zamkniętego wystąpiła konieczność dokonania uzgodnienia 

dokumentacji z PKP Polskie Linie Kolejowe oraz uzyskania odstępstwa od warunków 

technicznych, co do niezachowania odległości wymaganej przepisami ustawy o transporcie 

kolejowym posadowienia projektowanego obiektu oraz prowadzenia robót ziemnych od 

granicy terenów kolejowych zamkniętych.  

Mając powyższe na uwadze termin realizacji inwestycji został przesunięty na br. (15.04.) 

 

Do dnia 30.12.2021 na zadaniu nie poniesiono wydatków.  
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Kwota  54 120,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 

 

2.3.11. Opracowanie dokumentacji na przebudowę dróg (dot. ul. Andersena) 

Plan 29 000,00 zł 

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy 

Andersena wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych. W lipcu 

2021 r. miasto uzyskało  przedmiotową decyzję. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 

Do dnia 31.12.2021 na zadaniu  poniesiono wydatki w kwocie 29 000,00 zł.  

 

2.4. Drogi, chodniki, parkingi  

Plan 71 534,00 zł 

 

2.4.1. Modernizacja ulicy Rycerskiej 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy chodników 

i kanalizacji deszczowej oraz przebudowy oświetlenia i jezdni. W związku z wprowadzeniem 

na etapie realizacji zadania, zmiany warunków technicznych dla budowy kanalizacji 

deszczowej, zakończenie zadania zostało przesunięte na 2022 r. Obecnie kontynuowane są 

prace projektowe. Przewidywany termin zakończenia zadania i uzyskania pozwolenia na 

budowę to II kwartał br. 

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.   

Kwota  44 034,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 

 

2.4.2. Modernizacja ulicy Zagłoby  

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 

Zagłoby. Zadanie przewiduje budowę chodników i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę 

oświetlenia i jezdni. W związku z wprowadzeniem na etapie realizacji zadania zmiany 

warunków technicznych dla budowy kanalizacji deszczowej, zakończenie zadania zostało 

przesunięte na 2022 r. Przewidywany termin zakończenia zadania i uzyskania pozwolenia na 

budowę to I kwartał 2022 r.  

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.   

Kwota  27 500,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 

 

2.5. Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W w Ciechanowie 

                                                                                                            Plan 5 614 898,42 zł 

Realizacja zadania ma na celu przebudowę ul. Opinogórskiej. W ramach inwestycji 

wybudowano kanalizację deszczową, chodniki, oświetlenie uliczne oraz zjazdy do posesji. 

Przebudowano kolizję z kablami SN i Europolgaz. Wykonawca wykonał podbudowy pod 

ułożenie nawierzchni drogi z masy asfaltowej i ciągu pieszo-rowerowego. Powstaną nowe 

miejsca postojowe oraz 3 zatoki autobusowe. Z uwagi na zwiększenie zakresu robót oraz 
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panujące niekorzystne warunki atmosferyczne, umowny termin zakończenia zadania to połowa 

czerwca br. 

Miasto na realizację zadania pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg w kwocie 3 778 898,41 zł  (70% przewidywanych kosztów). 

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 3 598 356,95 zł.  

Kwota  2 016 127,71 zł,  zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów  

z dnia 16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego. 

 

2.6. Publiczny internet „FreeWiFi” dla każdego na terenie miasta Ciechanów 

Plan 64 368,00 zł 
Kwota dotyczy wkładu UE i wkładu BP na zakup i montaż 13 punktów hotspotów  

(8 wewnętrznych  i 5 zewnętrznych) na terenie miasta Ciechanów w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt miał na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic  

w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. 

Publiczne punkty zostały zamontowane na ogólnie dostępnej przestrzeni publicznej oraz  

w budynkach użyteczności publicznej. Dostęp do sieci internet przyczyni się do zwiększenia 

wykorzystania dostępnych e-usług terytorialnych oraz krajowych. Lokalizacje punktów WiFi:  

Park Nauki Torus – 1 punkt zewnętrzny, 2 punkty wewnętrzne, Hala Targowa Bloki – 1 punkt 

zewnętrzny, 2 punkty wewnętrzne, Plac Jana Pawła II – 1 punkt zewnętrzny,  COEK Studio – 

1 punkt zewnętrzny, Kąpielisko Krubin – 1 punkt zewnętrzny, Urząd Miasta Ciechanów – Plac 

Jana Pawła II 6 – 2 punkty wewnętrzne, Urząd Miasta Ciechanów ul. Wodna 1 – 2 punkty 

wewnętrzne. 

W III kwartale 2021 ogłoszone zostało postepowanie przetargowe oraz został wybrany 

Wykonawca zadania. Zadanie zostało zakończone i odebrane 01.12.2021 r. 

W I kwartale 2022 r. projekt został rozliczony w Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

Dofinansowanie zostało przekazane w formie ryczałtu w 2022 roku. Kwota dofinansowania: 

64 368,00 zł.  

 

Na dzień 31.12.2021 r. wydatkowano środki w kwocie 56 580,00 zł, co stanowi 87,90% planu. 
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2.7. Rozbudowa cmentarza komunalnego  

 Plan 237 000,00 zł 

Inwestycja to ostatni etap rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Gostkowskiej. 

Roboty wykonano zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną. Celem zadania była  

kompleksowa rozbudowa cmentarza w celu jego powiększenia o powierzchnię ok. 0,6 ha. 

Wybudowano nowe alejki komunikacyjne, ogrodzenie oraz dwa przyłącza z nowymi ujęciami 

wody. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 236 951,54 zł 

 

2.8. Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Ciechanów dla osób ze szczególnymi 

potrzebami  

 Plan 70 000,00 zł 

W ramach zadania zaplanowano zakup tablicy tyflograficznej  w formacie A2 z tworzywa 

(Dibond), wykonanie i montaż tabliczek przydrzwiowych z numerem pokoju w alfabecie 

Braille’a oraz zakup pętli indukcyjnej. Na dzień 31.12.2021r. wydatkowano środki 

w wysokości 23 374,92 zł, co stanowi 33,39% planu. 

 

2.9. Modernizacja monitoringu miejskiego – etap I  

Plan 447 365,00 zł 

W ramach zadania środki wydatkowano na realizację następujących zadań: 

 Dostawa i montaż monitorów przemysłowych na „ścianie monitorów” w centrum 

Nadzoru Wizyjnego, 

 Organizacja „stanowiska podglądowego” Systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego 

w pomieszczeniu dyżurnego Straży Miejskiej, 

 Przyłączenie punktów kamerowych do sieci elektroenergetycznej. 

 

Na dzień 31.12.2021 roku na zadaniu wydatkowano kwotę w wysokości 446 426,05 zł, 

co stanowi 99,79% planu.  

 

2.10. Laboratoria przyszłości  

Plan 1 046 100,00 zł 

Realizacja zadania odbywa się w związku z  Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 

29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek 

samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria 

przyszłości”.  

W grudniu 2021 r. zostało ogłoszone postępowanie o zamówienie publiczne na „Dostawę 

wyposażenia dla sześciu szkół podstawowych w m. Ciechanów, w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości”. W ustalonym terminie składania ofert wpłynęła jedna oferta 

Wykonawcy, który deklarował dostawę wyposażenia do trzech szkół. Na wezwanie 

Zamawiającego dotyczące złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu Wykonawca 

nie przedstawił wymaganych dokumentów. W rezultacie, na podstawie art. 255, pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych oferta Wykonawcy została przez Zamawiającego odrzucona, co 

skutkowało niemożliwością wyłonienia Wykonawcy i zawarcia umowy w tym zakresie.  

W związku z tym, zadanie przewidziano do realizacji w 2022 roku. Na zadaniu nie poniesiono 

wydatków. 
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2.11. Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/GO  

                                                                                                            Plan 36 000,00 zł  

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 33 763,10 zł, które zostały 

przeznaczone na zakup dwóch edukacyjnych zestawów pojemników do segregacji odpadów. 

 

2.12. Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki 

Plan 127 500,00 zł 

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa  oraz wykonane roboty 

budowlane związane z budową oświetlenia skweru na Placu Tadeusza Kościuszki. 

Zamontowano 6 szt. słupów parkowych z lampami typu LED oraz 2 słupy parkowo – drogowe. 

Inwestycją objęto również wykonanie doświetlenia istniejącego przejścia dla pieszych od 

strony zachodniej skweru. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 127 254,41 zł. 

 

2.13. Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta     

                                                                                                    Plan 228 500,00 zł 

 

2.13.1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w części ulicy Tatarskiej 

oraz ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego i ul. Kaczeńców w Ciechanowie 

Plan 120 000,00 zł 

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy 

oświetlenia ulicznego w części ul. Tatarskiej oraz w ciągu ulic gen. Stefana Grota-Roweckiego 

i Kaczeńców. Konieczność budowy nowego oświetlenia, wynika z planowanego przez Energa 

- Operator S.A. skablowania  istniejącej sieci napowietrznej, a tym samym likwidacją słupów, 

na których obecnie zawieszone są oprawy oświetleniowe. Roboty budowlane związane  

z budową nowego oświetlenia realizowane będą na podstawie opracowanej dokumentacji.  

Z uwagi na trudności związane z realizacją zamówienia na dostawę słupów przez producenta 

realizacja zadania ma się zakończyć w I kwartale 2022 r.    

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 11 070,00 zł.  

Kwota 73 640,10 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 

 

2.13.2. Budowa oświetlenia w ulicy Paryskiej i Szczęsnego        

Plan 108 500,00 zł           

Inwestycja była realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania 

została opracowana dokumentacja projektowa oraz wykonane roboty związane z budową 

oświetlenia w ulicy Paryskiej i Szczęsnego. Zamontowano 12 słupów oświetleniowych typu 

LED, w tym na ul. Paryskiej 4 szt., a na ul. Szczęsnego 8 szt. Zadanie zostało zakończone  

i rozliczone.  

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 98 397,64 zł. 
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2.14. Budowa wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Bielin 

                                                                                                                        Plan 30 000,00 zł  

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania w latach 

ubiegłych została zakupiona działka o pow. 10 arów, stanowiąca nieruchomość gruntową 

przewidzianą pod budowę boiska wielofunkcyjnego oraz część wyposażenia. Zamontowano 

elementy wyposażenia/osprzętowania boiska takie jak: piłkochwyty, tablicę z regulaminem, 

furtkę, zestaw bramek piłkarskich oraz dwa zestawy do koszykówki. Dojście do boiska zostało 

utwardzone kostką brukową. Łączny koszt realizacji całego zamierzenia wyniósł 118 873,22 

zł. W 2021 r., w ramach przewidzianych w budżecie środków, wykonano prace związane  

z zakupem piłkochwytów i montażem elementów osprzętowania. Zadanie zostało zakończone 

i rozliczone.  

 

W 2021 roku wydatkowano 30 000,00 zł. 

 

2.15. Budynek po młynie przy ulicy Nadrzecznej  

Plan 255 660,00 zł 

Zadanie inwestycyjne obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy 

i rozbudowy dawnego budynku młyna celem nadania mu nowych funkcji kulturalno-

społeczno-gospodarczych wraz z projektem rozbiórki budynków gospodarczych i garażowych.  

W budynku, po jego rozbudowie planuje się m.in. utworzenie restauracji z tarasem 

zewnętrznym, pomieszczeń dla startupów, sali konferencyjnej. Budynek został zaprojektowany 

z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, w sposób uwzględniający 

ukształtowanie terenu oraz otoczenie obiektu. Wydano pozwolenie na budowę.  

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu  poniesiono wydatki w kwocie 77 193,00 zł.  

Kwota 178 152,83 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia  

16 grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 

 

3. Zadania inwestycyjne majątkowe                                                      

Plan 124 790,00 zł 

 

3.1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych    

Plan 35 000,00 zł 

Planowana kwota stanowić będzie pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy 

Ciechanów na realizację inwestycji związanej z budową chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów-Mława na odcinku od ronda Kaprala Józefa Grzesia  

w Ciechanowie do skrzyżowania z ul. Słoneczną w miejscowości Chruszczewo. Uwzględniając 

fakt, że część inwestycji przebiegać będzie na terenie Miasta zasadnym jest udzielenie Gminie 

Ciechanów wsparcia w realizacji zadania. Udzielenie przez Miasto dotacji celowej możliwe 

jest w oparciu o art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym. Zadanie realizowane jest przez Wykonawcę wyłonionego przez Gminę Ciechanów. 

Trwają uzgodnienia w zakresie koncepcji przestrzennej przebudowy odcinka DW nr 615. 

Przewidywany termin zakończenia zadania to I półrocze 2022 r.      
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3.2.  Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ulicy Przasnyskiej 

                                                                                                                   Plan 60 270,00 zł 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu 

ulicy Przasnyskiej o dł. ok. 770 mb. Gmina Miejska Ciechanów podpisała Umowę  

z Województwem Mazowieckiem dotyczącą udzielenia pomocy rzeczowej oraz określenia 

ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji przedmiotowego zadania. 

Umowa przewiduje w szczególności opracowanie dokumentacji przez Wykonawcę 

wyłonionego przez Gminę Miejską Ciechanów, a następnie przekazanie jej Województwu 

Mazowieckiemu, celem zrealizowania robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia 

zadania to I kwartał 2022 r.  

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.  

Kwota 60 270,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 

grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 

 

3.3. Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 615 (ulica 17 Stycznia)  

                                                                                                                        Plan 29 520,00 zł 

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu ulic Henryka Sienkiewicza z ul. 17 Stycznia w Ciechanowie. 

Opracowana dokumentacja posłuży do wykonania przez Województwo Mazowieckie 

przebudowy w/w sygnalizacji, celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu 

drogowego. Poprawa bezpieczeństwa nastąpi poprzez przeprowadzenie ruchu rowerowego  

i połączenie ścieżki rowerowej w ulicy Sienkiewicza ze ścieżką zlokalizowaną w DW nr 615. 

Zadanie zostało zakończone.  W roku 2022 r. dokumentacja została przekazana Województwu 

Mazowieckiemu. 

 

Do dnia 31.12.2021 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.  

Kwota 29 520,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 

grudnia 2021 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 

 

4. Inwestycje realizowane przez jednostki organizacyjne gminy w związku z uzyskanym 

przez gminę dofinansowaniem 

 

4.1 Dodatkowe środki finansowe na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior +  

w Ciechanowie 

 

Miasto w 2021 roku (Umowa nr 15/MII/2021) pozyskało dofinansowanie ze środków 

budżetu Państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 

2021 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej . 

Zadanie polegało na zapewnieniu funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” 

funkcjonującego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie. W 2019 

roku miasto pozyskało środki w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 
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Edycja 2019 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+” środki na remont  

i wyposażenie pomieszczeń na poddaszu obiektu. 

Środki dofinansowania w 2021 roku częściowo pokryły koszty bieżącej działalności  

w tym: 

a) koszty realizacji zadań: 

 Zakup posiłków (obiadów dwudaniowych dla uczestników 4872 szt.) 

 Organizacja spotkań i imprez okolicznościowych . 

Zakup artykułów spożywczych i żywnościowych na potrzeby organizacji  imprez 

okolicznościowych wynikających z kalendarza min. Tłusty Czwartek ,Dzień Kobiet  

i Mężczyzn, Andrzejki oraz spotkań integracyjnych z poczęstunkiem (min. rozpoczęcie 

i  zakończenie lata , spotkania biesiadne w przydomowej altanie),zakup paczek 

świątecznych, usł. cateringowa z okazji Dnia Seniora  . 

 Zakup prasy, czasopism, pism senioralnych, krzyżówek 

 Usługi kulturalno-oświatowe  

(zakup biletów do Muzeum Szlachty Mazowieckiej z opłatą przewodnika, Parku Nauki  

Torus z udziałem w warsztatach edukacyjnych  ,  wycieczki  Z historią przez powiat) 

 Zakup materiałów na potrzeby zajęć w ramach terapii zajęciowej z wykorzystaniem 

różnych  metod i form terapii zajęciowej ( np. arteterapii – zakup art. papierniczych 

,dekoracyjnych ,zdobniczych) 

b) koszty administracyjne: 

 Opłaty za media ,usługi i zakupy związane z bieżącym utrzymaniem placówki (min. 

zakup środków czystości ,materiałów biurowych , energii) 

 Wynagrodzenia pracowników stałych  

 Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do realizacji zadań (pielęgniarki –umowa 

zlecenie, fizjoterapeuty –usługa  ,opiekuna ½ etatu) 

 

Inwestycję realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Projekt 

został zrealizowany i rozliczony w styczniu 2022. 

Kwota dofinansowania:  128 160,00 zł 

Wkład własny:   144 000,00 zł        

Całkowita wartość inwestycji: 272 160 ,00 zł  
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4.2. Modernizacja zaplecza szatniowego na krytej pływalni w Ciechanowie 

 

Przedmiotem przedsięwzięcia objętego wnioskiem była modernizacja zaplecza 

szatniowego na krytej pływalni w Ciechanowie. Zakres prac modernizacyjnych zaplecza 

szatniowego obejmował: 

1. Usunięcie starych podłóg i ścian w zapleczu szatniowym i przebieralniach – roboty 

rozbiórkowe. 

2. Wykonanie nowych tynków, okładzin ścian, wykonanie podłóg i posadzki. 

3. Dostawa i montaż 8 kpl umywalek i baterii umywalkowych – w miejsce rozebranych. 

4. Zakup i montaż szafek ubraniowych z elektronicznymi zamkami oraz elektronicznego 

systemu otwierania/zamykania szafek.  

 

Modernizacja zaplecza szatniowego na krytej pływalni poprawiła warunki funkcjonalne, 

zwiększyła bezpieczeństwo osób korzystających z basenu. Przede wszystkim obiekt spełnia 

standardy obowiązujące w Polsce. Modernizacja zaplecza przywróciła świetlność pływalni,  

a modernizowany system pomógł w bezproblemowym zarządzaniu wejściem i wyjściem wraz 

z wykorzystaniem szafki z elektronicznym zamkiem przez odwiedzających. 
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Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 

Sportowej MAZOWSZE 2021” w wysokości 200.000,00 zł.  

 

Wkład własny wyniósł: 157 880,91 zł 

Projekt realizowany był  przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

 

      
 

3.3. Realizacja Budżetu Obywatelskiego  

 

W 2020 roku do Urzędu Miasta wpłynęło 39 propozycji zadań do Budżetu 

Obywatelskiego. Było wśród nich 21 projektów ogólnomiejskich (13 twardych i 8 

miękkich) oraz  18 projektów osiedlowych. Propozycje mieszkańców zostały poddane 

analizie merytorycznej i formalno-prawnej. W jej wyniku pozytywnie zweryfikowano 33 

zadań. Głosowaniu zostało poddanych 15 projektów osiedlowych i 18 ogólnomiejskich. Wśród 

projektów ogólnomiejskich znalazło się 11 „twardych” i 7 „miękkich”. Po przeprowadzeniu 

głosowania do realizacji wybrano 10 projektów osiedlowych oraz 8 projektów 

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

 

A. Projekty osiedlowe 

 

ALEKSANDRÓWKA 

 

Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych  pomiędzy budynkami 

Sikorskiego 2 a 4 
Inwestycja obejmowała poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej w celu budowy 8 szt. 

miejsc postojowych. Na całej nawierzchni drogi została ułożona masa asfaltowa oraz 
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zamontowano próg zwalniający. W celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych 

wykonano regulację pionową włazów studni kanalizacyjnych. Zadanie zostało zakończone i 

rozliczone. Koszt: 125 353,22 zł. 

 

ALEKSANDRÓWKA II 

 

Zielona górka – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza 

Korczaka w Ciechanowie 
Założeniem projektu była wymiana zużytego sprzętu i doposażenie placu zabaw w nowe 

urządzenia. W ramach zadania plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 doposażono m.in.  

w zestawy zabawowe, równoważnię, interaktywny zestaw zabawowy, łapacz piłek, górkę 

wspinaczkową, tablicę do pisania, ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną. Koszt: 

99 876,00 zł. 

 

BLOKI 

 

„Zielone Tarasy na Blokach” –  modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 

Stycznia 19,21,23,25 

Projekt miał na celu przywrócenie estetyki i poprawienie wyglądu terenów wokół 

czterech budynków mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia. Inwestycja realizowana w formule 

,,zaprojektuj i wybuduj.” Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz 

wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących chodników, utwardzenie 

terenu pod pojemniki na odpady stałe, oraz działek kruszywem łamanym przed budynkami. 

Zamówienie obejmuje również uporządkowanie i uzupełnienie zielenią terenu wokół 

budynków oraz montaż małej architektury - ławki i kosze na śmieci. Z uwagi na niesprzyjające 

warunki atmosferyczne  termin zakończenia zadania został przesunięty na 2022 r. Zgodnie  

z umową inwestycja powinna zakończyć się do połowy kwietnia br. Kwota 130 380,00 zł 

zgodnie z Uchwałą Nr 451/XLVII/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2021 r. 

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

budżetowego. 
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KWIATOWE 

 

Wiaty przystankowe na osiedlu „Kwiatowe” 
W ramach zadania zakupiono i zamontowano 6 szt. wiat przystankowych na terenie 

osiedla nr 8 „Kwiatowe” (przystanki: Kwiatowa 01, Wesoła 01, Wesoła 02, Śmiecińska/ 

Starowiejska 01, Śmiecińska/Starowiejska 02, Starowiejska 02) oraz zdemontowano istniejące 

na przystankach Śmiecińska/Starowiejska 01 i Śmiecińska/ Starowiejska 02 zadaszenia typu 

„grzybek”. Koszt: 106 027,00 zł. 

 

PŁOŃSKA 

 

Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – I Etap 
Głównym założeniem projektu była modernizacja istniejącego, zaniedbanego parkingu 

przy ul. Reutta. Inwestycja obejmowała opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy  

i przebudowy całego parkingu wraz z oświetleniem zlokalizowanego w pasie drogowym  

ul. Reutta oraz wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją I etapu prac. W celu 

zwiększenia ilości miejsc postojowych dla mieszkańców i stworzenia wygodnego układu 

komunikacyjnego wybudowano 18 miejsc postojowych i drogę manewrową.  Zamontowano 

elementy małej architektury - ławki 2 szt., kosz na odpady 2 szt., donice 2 szt. Zadanie zostało 

zakończone i rozliczone. Koszt: 89 840,00 zł. 
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PODZAMCZE 

 

Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulic Parkowej i Zielonej 
W ramach realizacji inwestycji dokonano demontażu wyeksploatowanych starych  

urządzeń zabawowych. Zamontowano nowe urządzenia takie jak: bujak na sprężynie, 

równoważnia, drabinka, karuzela, huśtawka i piaskownica. Wokół urządzeń ułożona została 

nawierzchnia bezpieczna z płyt poliuretanowych. Koszt: 112 900,00 zł. 

   

 

PRZEMYSŁOWE 

 

Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca – edukacja metodą daltońską w Miejskim 

Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie 

Projekt polegał na wdrożeniu w Miejskim Przedszkolu nr 8 planu daltońskiego jako 

innowacji pedagogicznej, w ramach której organizowany będzie proces edukacji. Zadanie 

inwestycyjne polegało na zakupie wyposażenia i pomocy niezbędnych do organizacji procesu 

edukacyjnego metodą daltońską. Doposażono sale w przedszkolu, zakupiono tablice 

daltońskie, zestaw multimedialny i literaturę. Koszt: 23 390,00 zł. 

 

 SŁONECZNE 

 

Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe 

utrwalenie emulsją asfaltową i grysami. 
Założeniem projektu było wykonanie modernizacji ul. Kolonijnej. Kosztorys objął 

wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie potrójne powierzchniowe utrwalenie 
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nawierzchni ulicy emulsją asfaltową i grysami (odcinek 300 m od drogi krajowej nr 50 –  

ul. Kasprzaka). Koszt: 76 210,80 zł. 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

Rewitalizacja terenu za Hala Pułtuska – I etap 
Głównym założeniem projektu była poprawa estetyki terenu za Hala Pułtuską. Inwestycja 

obejmowała:  

• usunięcie części starej istniejącej nawierzchni z trylinki i utwardzenie terenu kostką 

brukową, 

• rozbiórkę i utylizację starego budynku gospodarczego, 

• demontaż nieużywanych garaży blaszanych, 

• odnowienie placu zabaw poprzez montaż nowego ogrodzenia panelowego, piaskownicy, 

dwóch trzepaków oraz elementów małej architektury - ławka i kosz na odpady, 

• uprządkowanie terenu poprzez wykonanie regulacji skarpy i wysianie trawy. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Koszt: 99 235,60 zł. 

 

ZACHÓD 

 

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask 
Głównym celem projektu było odnowienie placu zabaw przy SP 7. W ramach inwestycji 

doposażono plac zabaw w sprzęt zabawowy, wymieniono częściowo zniszczoną nawierzchnię 

poliuretanowej pod urządzeniami zabawowymi, wymieniono wyeksploatowany osprzęt 

urządzeń zabawowych, zaimpregnowano elementy drewniane urządzeń zabawowych. Koszt: 

81 397,68 zł. 

 

B. Projekty ogólnomiejskie  

 

 Projekty twarde 

 

„TPD BAJECZNY” Etap I – remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj.” Celem inwestycji było 

stworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków, sprzyjających twórczej zabawie i edukacji 

dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych, a także dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 

i niewydolnych wychowawczo.  

W ramach zamówienia wykonano:  

• ścianę  w piwnicy na fundamencie w celu podparcia belki stropowej, 

• rozbiórkę ścianek wewnętrznych działowych w celu powiększenia istniejącej świetlicy, 

• demontaż istniejącej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej, 

• montaż stolarki okiennej PCV i stolarki drzwiowej, 

• zerwanie posadzek z wykładziny rulonowej PCV oraz dywanowej wraz z oblistwowaniem, 

• skucie nierównego i zniszczonego podłoża podposadzkowego, 

• wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej, 

• ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz – wełną mineralną – skalną z wiatroizolacją 

oraz zabudowa płytami GKF, 

• wykonanie sufitów na stelażu z płyt GKF wraz z wpustami pod oprawy oświetleniowe, 

• szpachlowanie i roboty malarskie wewnętrzne, 



43 

 

• remont posadzek wewnętrznych – wyrównanie podłoża, termoizolacja, panele posadzkowe 

wraz z oblistwowaniem cokołem profilowanym, 

• montaż opraw oświetleniowych wewnętrznych wraz z podłączeniem do nowej instalacji 

elektrycznej, 

• kompleksowy remont łazienki – roboty budowalne, sanitarne i elektryczne, 

• remont tarasu zewnętrznego wraz z podjazdem: skucie gazonu wraz z usunięciem barierki 

na dł. 2 m, wymiana posadzki tarasowej (z lastryko) na płytki antypoślizgowe mrozoodporne 

wraz z cokołem. 

Koszt: 196 000,00 zł. 
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FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy 

Celem inwestycji było stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku dla dzieci  

i młodzieży poprzez budowę parku trampolinowo – wspinaczkowo - linowego na osiedlu 

Zachód. W ramach realizacji inwestycji wybudowano kompleks z elementami linowymi, 

wspinaczkowymi oraz zestawem 2 trampolin ziemnych. Wykonano nawierzchnię z piasku pod 

każdym z wymagających tego urządzeń, pozostałą część nawierzchni uzupełniono trawą. Teren 

został ogrodzony i wyposażony w ławki i kosze na śmieci. W celu skomunikowania  

z istniejącymi ciągami pieszymi wykonano dojścia do parku z kostki betonowej. Zadanie 

zostało zakończone i rozliczone. Koszt: 243 540,00 zł. 

 

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska 

Krubin – IV etap 

Inwestycja stanowiła kontynuację działań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni 

publicznej w pobliżu kąpieliska Krubin. Zadanie obejmowało budowę nowych ciągów 

komunikacyjnych z mieszanki żwirowo -gliniastej  na terenach wokół zbiorników wodnych 

oraz montaż elementów małej architektury. Zamontowano 8 szt. ławek parkowych i 8 szt. koszy 

na śmieci oraz wykonano ok.360 mb ścieżki spacerowej. Koszt: 147 600,00 zł. 

 

Drzewa dla Ciechanowa – II etap 
Projekt polegał na zakupie, zasadzeniu i pielęgnacji ok. 200 drzew. Drzewa posadzone 

zostały w całym mieście na miejskich działkach wzdłuż ulic i placów. Koszt: 200 000 zł. 

 

Rozbudowa kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą 

Celem zadania była rozbudowa istniejącego ciągu spacerowego na Błoniach Zamkowych  

w kierunku ulicy Zielonej oraz montaż elementów małej architektury - ławki, kosze. Inwestycja  

stanowić miała kontynuację działań zmierzających do zagospodarowania i uporządkowania 

tego terenu oraz udostępnienia nowych przestrzeni rekreacyjnych dla mieszkańców miasta.  

W wyniku kilku przeprowadzonych postepowań przetargowych nie udało się wybrać 

Wykonawcy robót. Wartość złożonych ofert kilkukrotnie przewyższała środki przeznaczone na 

zadanie. 
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• Projekty miękkie 

 

„Od szczypiora do seniora”. Wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej piłki 

ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP 
Kosztorys projektu obejmował dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach ligi 

wojewódzkiej dzieci i 1 Ligi seniorów ZPRP, udział w turniejach przygotowawczych drużyny 

oraz zakup odzieży sportowej. Koszt: 30 000 zł. 

 

Bezpieczna Rodzina- zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-

sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców 
Projekt dotyczył przeprowadzenia zajęć rozwijających zdolności fizyczne, poznawcze, 

socjalne i moralne dzieci od 4 roku życia. Oparty jest na systemie nauczania Takewon-do. 

Zajęcia trwały 30-45 minut w systemie dziecko-rodzic. Koszt: 30 000 zł. 

 

Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn 
Założeniem projektu było zorganizowanie turniejów piłkarskich, w których brali udział 

chętni mieszkańcy Ciechanowa. Uczestnictwo w zawodach było bezpłatne. Rozegranych 

zostało 120 meczów piłkarskich w terminie od maja do sierpnia na boisku przy SP 6. Koszt:  

30 000 zł. 
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IV. Informacje o stanie mienia komunalnego  
  

Znaczącą część zasobów w budynkach wielomieszkaniowych miasta stanowi 1731 lokali 

komunalnych znajdujących się w 198 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 2021 r. przedstawiają poniższe tabele: 

 

Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Ciechanów 

L p  
Lata budowy 

 /rodzaj lokalu 

Ilość  

budynków 

Ilość 

mieszkań 

Powierzchnia 

użytkowa 

(m2) 

1 Wybudowane przed I i II Wojną Światową, w tym: 25 130 5375,21 

 lokale mieszkalne, komunalne 5 27 1195,31 

 lokale socjalne 16 77 2963,37 

 wspólnoty mieszkaniowe, w tym:  8 59 2524,05 

 własność Gminy we wspólnotach   44 1790,19 

 lokale wykupione   15 733,86 

2 1941 – 1950, w tym: 89 839 41635,68 

 lokale mieszkalne, komunalne 42 368 18020,50 

 lokale socjalne 5 43 1776,44 

 wspólnoty mieszkaniowe, w tym:  42 428 21838,74 

 własność Gminy we wspólnotach   337 1683,10 

 lokale wykupione   91 5755,64 

3 1951 – 1960, w tym: 14 274 11539,74 

 lokale mieszkalne, komunalne 0 0 0,00 

 lokale socjalne 0 0 0,00 

 wspólnoty mieszkaniowe, w tym:  14 274 11539,74 

 własność Gminy we wspólnotach   110 4669,94 

 lokale wykupione   164 7069,80 

4 1961 – 1970, w tym: 30 442 17535,84 

 lokale mieszkalne, komunalne 15 67 2305,11 

 lokale socjalne 0 0 0,00 

 wspólnoty mieszkaniowe, w tym:  15 375 15230,73 

 własność Gminy we wspólnotach   126 5156,87 

 lokale wykupione   249 1073,86 

5 1971 – 1980, w tym: 20 513 20979,60 

 lokale mieszkalne, komunalne 0 0 0,00 

 lokale socjalne 3 68 1748,30 

 wspólnoty mieszkaniowe, w tym:  17 445 19231,30 

 własność Gminy we wspólnotach   145 5984,73 

 lokale wykupione   300 13246,57 

6 1981 – 2008, w tym: 20 645 30572,74 

 lokale mieszkalne, komunalne 0 0 0,00 

 lokale socjalne 5 91 2809,56 
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L p  
Lata budowy 

 /rodzaj lokalu 

Ilość  

budynków 

Ilość 

mieszkań 

Powierzchnia 

użytkowa 

(m2) 

 wspólnoty mieszkaniowe, w tym:  15 554 27763,18 

 własność Gminy we wspólnotach   261 12714,30 

 lokale wykupione   293 15048,88 

  Stan na 31.12.2021 r., w tym: 198 2843 127638,81 

   lokale mieszkalne, komunalne 62 462 21520,92 

   lokale socjalne 29 279 9297,67 

   wspólnoty mieszkaniowe, w tym:  111 2135 98127,74 

   własność Gminy we wspólnotach   1023 46199,13 

   lokale wykupione   1112 51928,61 

 

Zasoby mieszkaniowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy - 

stan na dzień 31 grudnia 2021 r. 

 

Lp. Wyszczególnienie 2021 r. 

1. Liczba budynków ogółem 

w tym: 

- stanowiących własność Gminy (nie objęte wspólnotami mieszkaniowymi) 

- stanowiących współwłasność Gminy (w których występują wspólnoty 

mieszkaniowe) 

198 

 

87 

 

111 

2. Liczba lokali mieszkalnych i socjalnych ogółem 

w tym: 

- stanowiących własność Gminy 

- stanowiących własność osób fizycznych 

2843 

 

1731 

1112 

3. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych ogółem (m2) 

w tym: 

- stanowiących własność Gminy 

- stanowiących własność osób fizycznych 

127638,81 

 

75710,20 

51928,61 

4. Liczba budynków mieszkalnych z administracją sprawowaną przez: 

- jednostki Gminy: 

- inne jednostki, w tym osoby fizyczne 

198 

192 

6 

5. Liczba lokali socjalnych 279 

6. Powierzchnia użytkowa lokali socjalnych (m2) 9 297,67 

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 32 Nadrzeczna 28 

2 17 Stycznia 21 33 Nadrzeczna 28A 

3 17 Stycznia 23 34 Narutowicza 6/12 

4 17 Stycznia 25 35 Nowozagumienna 13 

5 17 Stycznia 48 36 Okrzei 1 

6 17 Stycznia 50 37  Okrzei 5 

7 Augustiańska 6 38 Okrzei 12 

8 Augustiańska 8 39 Okrzei 13 

9 Augustiańska 10 40 Okrzei 16 

10 Augustiańska 12 41 Okrzei 22 

11 Augustiańska 14 42 Parkowa 37 

12 Augustiańska 16 43 Parkowa 37A 

13 Augustiańska 18 44 Plac Piłsudskiego 1 

14 Augustiańska 20 45 Powstańców Warszawskich 7 

15 Augustiańska 22 46 Sienkiewicza 7 

16 Augustiańska 24 47 Sienkiewicza 17/19 

17 Augustiańska 26 48 Sienkiewicza 34/36 

18 Fabryczna 32 49 Sienkiewicza 35 

19 Graniczna 43 50 Sienkiewicza 38/40 

20 Hallera 13/15 51 Sienkiewicza 46/48 

21 Hallera 19 52 Sienkiewicza 47 

22 Hallera 21 53 Sienkiewicza 53/55 

23 Hallera 5 54 Sienkiewicza 56 

24 Hallera 9 55 Sienkiewicza 57/59 

25 Moniuszki 1/3 56 Sienkiewicza 74 

26 Moniuszki 13 57 Ściegiennego 5 

27  Moniuszki 16 58 Ściegiennego 7 

28 Moniuszki 2/4 59 Wojska Polskiego 28 

29 Moniuszki 5/7 60 Wyzwolenia 7 

30 Moniuszki 8 61 Wyzwolenia 13 

31 Moniuszki 9/11 62 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 Ceramiczna 3 5 216,35 

3 Ceramiczna 6A 12 452,47 

4 Dobra 18 6 234,37 

5 Grodzka 3A 8 345,73 

6 Komunalna 7 6 137,60 

7 Komunalna 7A 32 1269,40 

8 Komunalna 7B 48 1271,20 

9 Kraszewskiego 4 4 116,40 

10 Księcia Konrada II 5 7 301,13 

11 Małgorzacka 14 2 130,69 

12 Nadrzeczna 8 3 97,98 

13 Nadrzeczna 9 i 9A 4 167,16 

14 Niechodzka 3 16 611,72 

15 Niechodzka 3 A 14 637,09 

16 Orylska 3 4 153,85 
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L.p. Adres 
Ilość 

lokali 
Pow. Użytkowa 

17 Osada Fabryczna 14 1 37,00 

18 Płońska 59/1 i 59/2 13 440,67 

19 Powstańców Wielkopolskich 12a 1 20,80 

20 Sienkiewicza 146 4 143,42 

21 Sienkiewicza 23C- wyłączony z użytkowania 2 83,08 

22 Szumna 2A 3 95,96 

23 Wojska Polskiego 12 10 404,33 

24 Wojska Polskiego 28A 20 500,00 

25 Wojska Polskiego 28B 20 498,30 

26 Wojska Polskiego 28C 28 750,00 

27 Wyspiańskiego 44B 4 110,56 

Razem 279 9297,67 

 

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  2021 roku 

 

Lp. 
 

STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

wynikający z: 

 

 

DANE 

 

 
RZECZOWO (ha) FINANSOWO (zł) 

 Własności praw majątkowych: poz. 1. ,  

poz.2. 

  

1. Grunty komunalne 519,1404 178 035 546,64 

a) - pozostające w zasobie 502,4644 170 832 426,64 

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

 

 

 



51 

 

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                

- 2,1850 

     

+ 315 592,78 

a)  pozostające w zasobie                

- 2,1850 

     

+ 315 592,78 

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

2. Budynki i budowle   

a)  lokale mieszkalne  

W 2021  roku  sprzedane zostały 33 lokale 

mieszkalne  o łącznej powierzchni  użytkowej 

1 678,27 m2  i  łącznej wartości wraz z udziałem 

w gruncie 5 809 335,00 zł. 

 

b) Inne -  

 

Uwaga:  
1. wzrost wartości gruntów pomimo zmniejszenia ich powierzchni wynika z faktu 

zwiększenia wartości działek przejętych  pod inwestycje drogowe na podstawie  decyzji 

ustalających wysokości odszkodowań. 
2. 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. 6,9696 ha i wartości 2 655 254,41 zł, położone we wsi 

Władysławowo, gm. Opinogóra Górna o powierzchni 0,6309 ha i wartości 344 685,00 

zł, a także udziały w nieruchomościach położonych we wsi Strzegowo Osada (o pow. 

1,6975 ha i wartości 7 314,75 zł) i we wsi Łaziska gm. Orońsko ( o pow. 0,3200  

i wartości 96 000,00 zł). 

Na dzień 31.12.2018r. powierzchnia gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym 

wynosiła 163,2635 ha. Z dniem 1 stycznia  2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów 

zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. W roku 2019 

wydane zostały zaświadczenia potwierdzające przekształcenie dla nieruchomości o łącznej 

powierzchni 11,4039 ha,  w roku 2020 dla nieruchomości o łącznej powierzchni 21,4891 ha, 

zaś w roku 2021 dla nieruchomości o łącznej powierzchni 4,6247 ha.           

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

32,78 km2. 
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INFORMACJA O STANIE LOKALI UŻYTKOWYCH / BUDYNKÓW przekazanych  

w użytkowanie w formie użyczenia bądź nieużytkowanych, stanowiących mienie Gminy 

Miejskiej Ciechanów na dzień 31 grudnia 2021 roku 

1. Lokale/ budynki nieużytkowane: 

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

9 listopada 2021 r. podpisana została umowa na wykonanie rewitalizacji budynku; 

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

dokumentację techniczną dla rewitalizacji budynku, celem nadania mu w przyszłości 

nowych funkcji użytkowych i w trakcie są procedury uzyskania pozwolenia na budowę; 

 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. 

 

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 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 31.12.2021 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 
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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 22.07.2024 r. 

 umowa użyczenia dla Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie, 

nieruchomość zabudowana przy ul. 17 Stycznia 6, działka nr 61 o pow. 775 m2. Umowa 

obowiązuje do 10.06.2034 r. 

 umowa użyczenia dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku garażowego  

o powierzchni 84 m2  przy ul. Wyzwolenia 5, działka nr 1449. Umowa obowiązuje do 

10.03.2024 r. 

 

INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW przekazanych w dzierżawę, użyczenie 

stanowiących mienie Gminy Miejskiej Ciechanów na dzień 31 grudnia 2021 roku. 

1. Grunty przekazane w dzierżawę o powierzchni  0,5589 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 312 419,82 zł; 

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

dochód brutto 7 549,35 zł; 

2. Grunty przekazane w dzierżawę pod uprawy polowe 32,3183 ha , roczny dochód  

13 171,70zł. 

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. 

- umowa użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, działki nr 

1460/5 i 1460/8 o powierzchni 1506 m2 – parking samochodowy przy ul. H. Sienkiewicza. 

Umowa obowiązuje do 31.12.2030 r. 

- umowa użyczenia część działki nr 4/86 o powierzchni 367 m2 – ogródek warzywny  przy 

ul. Cukrowniczej. Umowa obowiązuje do 31.01.2031 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.  Osoby fizyczne: 

     - 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.; 
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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. 

6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego                          

ul. Kredytowa 1A lok 13, 0056 Warszawa: 

   - obręb PODZAMCZE, ul. Powstańców Warszawskich 7A, działka nr 1543                                 

o powierzchni 855 m2, umowa obowiązuje do końca 31 grudnia 2022 r. 

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 
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życia, na co wpływa wiele pozaekonomicznych czynników, które są uwzględnione w celu 

trzecim. Czwartym elementem uwzględnionym w strategii jest promocja miasta, która ma 

ogromny wpływ na jego rozwój i atrakcyjność w oczach mieszkańców oraz odwiedzających. 

 

Poniżej przedstawione 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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Aktualizacja Strategii: 2021-2022 

 

Mając na uwadze zmiany zachodzące w zewnętrznym otoczeniu, miasto w II połowie 

2021 roku przystąpiło do aktualizacji Strategii Rozwoju. Zbliżający się czas końcowy 

obowiązywania dokumentu, nowe uwarunkowania prawne, społeczne i środowiskowe to 

główne przyczyny i potrzeby analizy oraz aktualizacji opracowania. Dotychczas obowiązująca 

strategia jest w pełni realizowana i monitorowana, jednak nowe wyzwania wymagają ich ujęcia 

i zaplanowania w najważniejszym dokumencie planistycznym gminy. Powodzenie strategii 

zależy w głównej mierze od skutecznej implementacji oraz aktualizacji. Coroczne monitoringi 

oraz analiza osiągniętych wskaźników i realizacji zadań to podstawowe elementy realizowane 

w tym zakresie przez miasto.  

 Rada Miasta Ciechanów przyjęła uchwałę nr 387/XLI/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.  

o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji strategii oraz określenia szczegółowego trybu  

i harmonogramu opracowania aktualizacji, w tym trybu konsultacji.  

Etapy prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju (wg stanu na koniec marca 2022 r.): 

1.  Ankieta dotycząca wizji rozwoju miasta – październik 2021 r.  

2. Ankieta partycypacyjna (od 03.12.2021 do 07.01.2022) na temat oceny życia  

w mieście z punktu widzenia kilkunastu kryteriów w odniesieniu do najbliższego otoczenia 

oraz całego miasta.  

3. Opracowany i przedłożony pod konsultacje projekt „Diagnozy sytuacji społecznej, 

gospodarczej i przestrzennej miasta Ciechanów” (07.02.2022 – 02.03.2022): 

- ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Miasta Ciechanów, BIP, w lokalnych 

mediach, w gazecie samorządowej; 

-  spotkania konsultacyjne: 

a) 16.02.2022 r. - godz. 16.30 – spotkanie konsultacyjne online.  

W spotkaniu uczestniczyło 35 osób, w tym mieszkańcy oraz przedstawiciele NGO, jst, 

ośrodków pomocy społecznej, radni, przewodniczący osiedli, przedsiębiorcy. Podczas 

spotkania przeprowadzono warsztaty z wykorzystaniem narzędzia MIRO. Wypracowano  

w odniesieniu do 11 wyzwań propozycje nowych rozwiązań, kontynuacji działań bądź ich 

zaprzestania/ograniczenia.  

b) 02.03.2022 r. - godz. 13.15 – spotkanie konsultacyjne online. 

W spotkaniu uczestniczyło 20 studentów ekonomii oraz kadry naukowej Państwowej 

Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Spotkanie uatrakcyjniły 

warsztaty z wykorzystaniem narzędzia MIRO. Wypracowano w odniesieniu do 6 wyzwań 

propozycje nowych rozwiązań, kontynuacji działań bądź ich zaprzestania/ograniczenia.  

4. Akcje informacyjno – konsultacyjne, w ramach których udostępniono opracowany 

materiał do konsultacji oraz udzielano wszelkich informacji: 

-   „Czytam, więc pytam!” – w siedzibie Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie.  

- „Gram Strategicznie” w ramach cotygodniowych spotkań amatorów gier planszowych 

w Kamienicy W18 przy ul. Warszawskiej w Ciechanowie. 

Tytuły akcji miały zachęcić osoby do zainteresowania się tematem konsultacji  

i podjęcia problematycznych tematów. 
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Monitoring Strategii - Działania zrealizowane w 2021 roku 

 

Zrealizowane w 2021 roku zadania przyczyniają się do osiągnięcia następujących celów 

strategicznych: 

 

1. Tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu przedsiębiorczości 

 

Zgodnie z zapisami w Strategii w sposób zaplanowany kontynuowane były działania 

zapewniające harmonijny, zgodny z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi rozwój 

przestrzenny miasta. Na koniec 2021 roku na terenie miasta obowiązywały 43 miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego, które objęły swym zasięgiem 965,70 ha, co stanowiło 

29,51 % powierzchni miasta. Jednocześnie trwały prace nad 7 kolejnymi MPZP  

w następujących rejonach: Bloki II, Bloki I-B, Gostkowska – Prymasa Tysiąclecia, Sońska – 

Krucza, Mławska II, dla działki nr ewidencyjny 789/1 z obrębu 10-Śródmiescie oraz dla 

obszaru w rejonie ulic św. Franciszka, Batalionów Chłopskich, Amarantowej i Błękitnej. 

Proces opracowywania, konsultowania i uchwalania mpzp jest długotrwały. 

Obowiązujące plany, zgodnie z opracowaną Analizą zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym miasta Ciechanów w latach 2016 – 2020 (Załącznik do Uchwały Nr 

375/XL/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2021 r.), 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. 

Zadaniem ciągłym było przygotowywanie terenów pod inwestycje, prowadzenie analiz, 

ustalanie zgodności z planami, porządkowanie stanu prawnego gruntów.  

Aby pobudzić przedsiębiorczość stworzono dogodne i przyjazne warunki do prowadzenia 

działalności gospodarczej poprzez stosowanie ulg i preferencji, oferowanie terenów 

przygotowanych pod inwestycje, współpracę z instytucjami otoczenia biznesu.  

W wyniku podjętych przez władze miasta działań, w grudniu 2016 r. Rada Ministrów wydała 

rozporządzenie poszerzające Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną m.in.  

o tereny pod inwestycje w Ciechanowie. Teren włączony do podstrefy Ciechanów to 4,2425 

ha. Było to 5 działek miejskich stanowiących trzy kompleksy pod inwestycje. Dwie działki 

zostały sprzedane w 2017 i 2018 roku. Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji  od 

30 czerwca 2018 roku cała Polska objęta jest specjalną strefą ekonomiczną. Przedsiębiorca, 

który chce inwestować na wybranym terenie zgłasza się do firmy zarządzającej daną Specjalną 

Strefą Ekonomiczną. Tam będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek, a jego inwestycja 

zostanie zweryfikowana. Firma, która przejdzie weryfikację otrzymuje wsparcie ułatwiające 

rozwój biznesu. Uzyskane wsparcie to m.in. ulga podatkowa dla inwestycji, możliwość rozwoju 

przedsiębiorstwa na dotychczasowym terenie oraz dodatkowa promocja dla projektów 

innowacyjnych. W 2021 roku prowadzone były rozmowy z przedsiębiorcami 

zainteresowanymi kolejnymi działkami objętymi podstrefą, co może przyczynić się do 

następnych prywatnych inwestycji we wskazanym obszarze. 

W okresie pandemii COVID-19 przewidziano dla przedsiębiorców szereg ulg  

i zwolnień z opłat na rzecz Gminy Miejskiej Ciechanów. Z obowiązku zapłacenia w okresie 

styczeń – maj 2021 r. podatku od nieruchomości za użytkowane grunty, budynki i budowle,  

w których prowadzona była działalność gospodarcza zwolnione zostały podmioty, których 

zakresem działalności była gastronomia, hotelarstwo, i turystyka, jak również sport, rozrywka 

i rekreacja, np. siłownie i kluby fitness. Miasto dodatkowo wsparło przedsiębiorców z sektora 

gastronomicznego. Tak jak w poprzednim roku, opłata za zajęcie terenu, na którym działał 



58 

 

ogródek letni, została zmniejszona do symbolicznego i najmniejszego prawem dopuszczalnego 

poziomu 1 grosza za m2.  

Od 2021 roku Ciechanów dysponuje Systemem Informacji Przestrzennej, który jest 

narzędziem umożliwiającym wprowadzanie, gromadzenie, prezentowanie i przetwarzanie 

informacji o terenie. Mieszkańcy i inwestorzy mogą w szybki i łatwy sposób samodzielnie 

sprawdzać działki ewidencyjne oraz ich przeznaczenie, plany miejscowe, a także kierunki 

zagospodarowania przestrzennego. 

Na klimat sprzyjający aktywności społecznej i pobudzaniu przedsiębiorczości miał 

również wpływ poziom usług administracyjnych świadczonych przez tutejszy urząd,  

w szczególności szybkość wydawania decyzji administracyjnych i malejący stopień 

zbiurokratyzowania procedur. Pomimo pandemii pracownicy urzędu obsługiwali osobiście 

petentów z zachowaniem zasad i procedur ochronnych. System zastępstw oraz możliwość pracy 

zdalnej zapewniły w pełni funkcjonalną pracę i realizację planowanych działań. Większa  liczba  

osób podejmowała kontakt telefoniczny bądź drogą elektroniczną. W 2021 roku dostosowano 

BIP urzędu do wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (czcionka, 

czytelność, bardziej zrozumiałe treści). Wpłynęło to na zwiększenie dostępności Biuletynu 

Informacji Publicznej dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo urząd poszerzył katalog 

usług w serwisie e-puap. W wyniku tych działań większą liczbę spraw można zrealizować przez 

internet. 

Ważnym wskaźnikiem obrazującym rozwój gospodarczy miasta oraz obszaru 

funkcjonalnego jest stopa bezrobocia. Dla powiatu ciechanowskiego w grudniu 2015 roku 

wynosiła: 15,3%, w grudniu 2020 roku – 9,4% , natomiast w grudniu 2021 – 8,3% (dane 

Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie). W rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy  

w Ciechanowie na koniec grudnia 2021 r. zarejestrowanych było 1390 osób, w tym 688 kobiet. 

Największą grupę stanowią osoby długotrwale bezrobotne (812, w tym 432 kobiety) oraz osoby 

bez kwalifikacji zawodowych (437, w tym 215 kobiet). Osoby powyżej 50 roku życia (62% 

mężczyźni, 38% - kobiety) stanowią prawie 30% ogółu zarejestrowanych (408 osób). 

W ramach celu operacyjnego „Wspieranie edukacji oraz aktywizacja bezrobotnych” 

miasto realizuje i promuje wszelkie działania dotyczące podnoszenia kompetencji 

zawodowych mieszkańców. W 2021 roku kontynuowano współpracę w ramach projektu 

partnerskiego pn. „Moje kompetencje – mój sukces” w zakresie naboru uczestników  

i promocji bezpłatnych kursów językowych: angielskiego, niemieckiego i francuskiego. 

Park Nauki Torus realizował poza cyklicznymi spotkaniami edukacyjnymi dla dzieci  

i młodzieży również projekty partnerskie (SPINaj naukę – współfinansowany z MEiN, 

Ciechanowski Piknik Naukowy z organizacjami pozarządowymi). 

Szkoła Podstawowa Nr 6 w 2021 roku realizowała projekt edukacyjny z Programu 

ERASMUS. Pomimo pandemii udało się zorganizować w Ciechanowie spotkanie z uczniami  

i nauczycielami ze szkół partnerskich z Niemiec i Hiszpanii. 

W 2021 roku miasto współpracowało z 64 organizacjami pozarządowymi w zakresie 

wykonania zadań uwzględnionych w programie współpracy. 

Według  danych GUS, podmiotów z terenu miasta Ciechanów wpisanych do rejestru 

REGON w 2015 roku było: 4599, w 2020 roku – 4687, a w 2021 roku – 4762. W 2015 roku 

3478 osób fizycznych prowadziło działalność gospodarczą, w 2020 roku – 3572 osoby, w 2021 

roku – 3615. Pomimo pandemii COVID – 19 i wielu problemów przedsiębiorców z tym 

związanych  zauważalne jest zwiększenie zarówno zarejestrowanych podmiotów, jak również 

liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Ciechanowie. 
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2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

 

Realizacja procesu rewitalizacji w mieście zakłada wyprowadzenie obszarów 

problemowych ze stanu kryzysowego poprzez działania całościowe, powiązane wzajemnie 

przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno – funkcjonalne  

i środowiskowe. Działania oparte są o wieloletni program przyjęty przez Radę Miasta 

Ciechanów oraz wpisany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego do 

wykazu programów rewitalizacji. 

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 (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 1045). Wykorzystano w tym względzie zapisy art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji. Niniejszy program został przyjęty Uchwałą  

Nr 366/XXVI/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 22 grudnia 2016 roku oraz zaktualizowany 

Uchwałą Nr 144/XIII/2019 z dnia 31 października 2019 roku. 

Prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 

2005-2023, oparte były na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym 

szczególnie ze społecznością dzielnic objętych rewitalizacją, innymi użytkownikami tego 

obszaru, a także z przedsiębiorcami  i organizacjami pozarządowymi. 

Zapewniono szeroki udział interesariuszy procesu rewitalizacji na etapie diagnozowania 

i programowania. Przeprowadzono następujące działania w sferze partycypacji społecznej: 

 Badania ankietowe, 

 Spacery badawcze, 

 Spotkania konsultacyjne, 

 Konsultacje dokumentów poprzez strony internetowe. 

Lokalny Program Rewitalizacji uzyskał pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego oraz został wpisany do wykazu programów rewitalizacji 

województwa mazowieckiego. Powyższe było warunkiem ubiegania się o dofinansowanie 

projektów rewitalizacyjnych ze środków UE oraz środków krajowych. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ciechanów na lata 2005-2023 został 

zaktualizowany w 2019 r. i przyjęty Uchwałą Nr 144/XIII/2019 Rady Miasta Ciechanów  

z dnia 31.10.2019 r. 

Wyznaczony obszar rewitalizacji w Ciechanowie zajmuje powierzchnię 291,68 ha, co 

stanowi 8,97% powierzchni miasta, w tym tereny:  

1. mieszkaniowe (Śródmieście, Bloki, Osada Fabryczna) 274,9 ha (8,46%),  

2. Krubin 16,37 ha (0,50%),  

3. Wieża Ciśnień 0,42 ha (0,01%).  

 

Gminny Program Rewitalizacji 

Miasto w II połowie 2021 roku przystąpiło do opracowania Gminnego Programu 

Rewitalizacji dla miasta Ciechanów. Dokument jest opracowywany na podstawie zapisów 

ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. 2021 r., pozycja 485). 

Program rewitalizacji stanowi narzędzie planowania, koordynowania i integrowania 

aktywności różnych podmiotów i organizacji - instytucji publicznych, organizacji 

pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych 

i innych. 

Proces opracowania dokumentu oparty jest o zidentyfikowane problemy, potrzeby, 

oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców dotyczące obszaru rewitalizacji. Niezbędnym jest 
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uzyskanie opinii, stanowisk i propozycji od osób i instytucji zainteresowanych, które zostaną 

objęte rewitalizacją.  

W IV kwartale 2021 roku miasto udostępniło ankietę partycypacyjną na temat oceny 

życia w mieście z punktu widzenia kilkunastu kryteriów w podziale na miejsce zamieszkania. 

W I kwartale 2022 roku przedłożono do konsultacji projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z diagnozą służąca wyznaczeniu obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla miasta Ciechanów. Do zrealizowanych działań 

informacyjno – konsultacyjnych należały: ogłoszenia na stronie internetowej urzędu (w tym 

BIP), w lokalnych mediach, gazecie samorządowej, konsultacje online – 1 debata i 1 spotkanie, 

akcje: „Czytam, więc pytam!” w głównej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Ciechanowie oraz „Gram w rewitalizację!” w Kamienicy W18.  

Rada  Miasta Ciechanów podjęła Uchwałę Nr 495/LI/2022 z dnia 31 marca 2022 r.  

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dalsze prace nad 

dokumentem i planowaniem konkretnych działań będą trwały do końca I półrocza 2022 r. 

 

Zadania realizowane/kontynuowane na obszarze rewitalizacji w 2021 roku: 

 

1. Zajęcia/spotkania edukacyjne, kulturalne, integracyjne realizowane przez COEK 

Studio (budynek COEK Studio oraz Kamienica przy ul. Warszawskiej 18) oraz Park 

Nauki Torus na obszarze rewitalizacji bądź na rzecz osób z obszaru rewitalizacji. 

2. Wykonano dokumentację projektową na rewitalizację budynku przy ul. Fabrycznej, 

uzyskano pozwolenie na budowę oraz wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania. 

3. Wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla 

zadania polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku starego młyna przy ul. 

Nadrzecznej 17. 

4. Wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla 

zadania polegającego na termomodernizacji 12 wielorodzinnych budynków  

w dzielnicy Bloki (będących w 100% własnością gminy). 

5. Utworzono nowy Miejski Park Ojców im. Wacława Pikusa. 

6. Złożono wniosek o dofinansowanie oraz uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki (Program Sportowa Polska) na zadanie pn.: „Budowa budynku 

zaplecza sanitarno – szatniowego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie”. 

7. Przeprowadzono badanie ankietowe wśród mieszkańców Ciechanowa dotyczące oceny 

życia w mieście w odniesieniu do poszczególnych ulic oraz miasta dla potrzeby 

opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. 

 

W ramach Budżetu Obywatelskiego: 

 

8. Remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. 

9. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – 

Kąpieliska Krubin – IV etap. 

 

3. Podnoszenie poziomu życia mieszkańców 

 

Warunki i jakość życia mieszkańców w największym stopniu uzależnione są od 

funkcjonowania komunalnej infrastruktury technicznej, jej dostępności i jakości. Określa 

ona techniczne warunki działania i rozwoju, w tym funkcji produkcyjnych  

i usługowych związanych ściśle z gospodarczym rozwojem miasta.  
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W latach 2016-2021 miasto zrealizowało wiele inwestycji wpisujących się w to 

zagadnienie, m.in. sukcesywna modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych, 

kompleksowa rewitalizacja infrastruktury na osiedlu „Bloki”, modernizacja i rozbudowa 

oświetlenia miejskiego, monitoringu, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej  

i ciepłowniczej, modernizacje i rozbudowy dróg, chodników oraz budowa ścieżek rowerowych. 

Wprowadzony pilotażem w 2018 roku Ciechanowski Rower Miejski cieszył się dużym 

zainteresowaniem wśród mieszkańców. Z roku na rok powstawało więcej stacji, a tym samym 

udostępniano większą liczbę rowerów. Obecnie wypożyczonym rowerem można już pojechać 

do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej, gdzie w 2020 roku powstała nowa stacja.  

W 2021 roku miasto wprowadziło system wypożyczania hulajnóg. Od 1 czerwca 40 pojazdów 

zostało zlokalizowanych w dwudziestu jeden specjalnie wyznaczonych miejscach przy stacjach 

Ciechanowskiego Roweru Miejskiego. 

Przeciążona infrastruktura komunikacyjna wpływa negatywnie na warunki życia. 

Uciążliwy ruch tranzytowy przez środek miasta i pogarszający się stan ulic ujemnie wpływają 

na jakość życia mieszkańców, przyczyniając się do wzrostu zanieczyszczenia powietrza oraz 

emisję hałasu. W tym zakresie najważniejsze zrealizowane w ostatnich latach działania to: 

budowa wschodniej obwodnicy Ciechanowa (aleja Unii Europejskiej), rozwój sieci ścieżek 

rowerowych, zabieganie o budowę obwodnicy Ciechanowa, wyprowadzającej ruch tranzytowy 

z centrum miasta.  

 

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2021 roku odnoszące się do komunalnej 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej to: 

 

1. Zakończenie rewitalizacji 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w dzielnicy 

BLOKI. 

2. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oddało do użytkowania w 2021 

roku budynek wielorodzinny przy ul. K. Szwanke 7A – 36 mieszkań. 

3. O ponad 5,5 tys. m2 miasto powiększyło obszar cmentarza komunalnego przy  

ul. Gostkowskiej. Wybudowano nowe alejki, ujęcia wody i ogrodzenie. Powiększenie 

areału cmentarza przez miasto umożliwi pochówek dla ponad 1700 osób. 

4. Budowa 144 nowych słupów oświetleniowych z lampami LED. 

5. Prace inwestycyjne oraz modernizacyjne sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej  

i ciepłowniczej (ZWiK, PEC): 

a. liczba wykonanych przyłączy do sieci wodociągowej w 2021 r:  63 szt., 

b. ilość przyłączy do sieci wodociągowej na koniec 2021 r. – 5.419 szt., 

c. liczba wykonanych przyłączy sanitarnych w 2021 r.: 46 szt., 

d. ilość przyłączy do sieci sanitarnej na koniec 2021 r.: 4.866 szt. 

e. wykonanie przez PEC Sp. z o.o. 11 przyłączy ciepłowniczych i 7 węzłów 

cieplnych. 

6. Budowa i przebudowa dróg gminnych (ul. Graniczna, ul. Widna,  ul. Andersena,  

ul. Bartołda, ul. Okopowa, w trakcie:  ul. Dygasińskiego, ul. Opinogórska). 

7. Budowa 2 km ścieżek rowerowych w ulicach Granicznej i Opinogórskiej. 

8. Konsultowanie przez Prezydenta miasta przebiegu obwodnicy południowej 

Ciechanowa  z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Dwie 

trasy uwzględniające uwagi na etapie konsultacji uzyskały aprobatę miasta. 

9. Zakup przez ZKM Sp. z o. o 2 nowych autobusów klasy MINI Mercedes Mercus  

z silnikiem  EURO VI. 



62 

 

10. Realizacja projektu „Publiczny internet FreeWiFi dla każdego na terenie miasta 

Ciechanów”. Miasto zapewniło dostęp do bezpłatnego internetu szerokopasmowego  

w punkach użyteczności publicznej oraz w przestrzeniach zewnętrznych tj. w Parku 

Nauki Torus, Hali Targowej przy ul. Sienkiewicza,  na Placu Jana Pawła II, na 

Kąpielisku Krubin, w COEK Studio oraz Urzędzie Miasta Ciechanów. 

11. Prace dokumentacyjne i budowlane w zakresie budowy kolejnych 90 miejsc 

parkingowych przy dworcu PKP. 

 

Dla zapewnienia wysokiego poziomu życia mieszkańców ważna jest również 

infrastruktura społeczna, warunkująca zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie 

powszechnej edukacji, opieki i pomocy społecznej, życia kulturalnego oraz możliwości 

spędzania czasu wolnego. Istotnym czynnikiem jest poczucie bezpieczeństwa publicznego, 

które wymaga podejmowania działań w kierunku zwiększania jego poziomu.  

 

Działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biura ds. Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień, Miejskiej Biblioteki Publicznej, COEK Studio, MOSIR  są bardzo 

szerokie. Pandemia COVID-19 spowodowała nowe problemy i obowiązki po stronie 

funkcjonujących jednostek. Wprowadzano działania odpowiadające na potrzeby mieszkańców. 

Pomimo pandemii  instytucje zapewniały wsparcie i pomoc dla wielu grup mieszkańców 

(seniorów, osób uzależnionych i ich rodzin, osób z niepełnosprawnością, osób bezrobotnych). 

Wyremontowane i dostosowane do potrzeb osób starszych pomieszczenia na poddaszu MOPS 

w Ciechanowie w ramach Programu Senior+ zapewniły odpowiednie warunki dla 

funkcjonowania Dziennego Domu Seniora.  

 

W latach 2016-2021 powstało wiele miejsc przeznaczonych do spędzania czasu wolnego 

oraz rozwoju działań edukacyjnych i kulturalnych. Wyremontowany basen kryty oraz 

sezonowy, budynek COEK Studio, zrewitalizowana wieża ciśnień oraz kamienica przy ul. 

Warszawskiej 18 stanowią miejskie zaplecze kulturalne, edukacyjne i integracyjne. Wyżej 

wymienione instytucje posiadają wyremontowane w latach 2016-2020 budynki, obiekty, 

przestrzenie dla realizacji swoich działań (np. zaplecze sportowe: boiska wielofunkcyjne, 

baseny, pumptrack, skatepark).  

Ciechanów posiada bardzo dobry stan środowiska, lecz jego zasoby naturalne były 

niedostatecznie zadbane i wykorzystywane na cele rekreacji i wypoczynku. Dlatego 

priorytetem w ostatnich 5 latach było tworzenie i pielęgnacja terenów zielonych. Powstały 

nowe parki miejskie, nowe nasadzenia wieloletnie, w tym drzewa. 

 

Najważniejsze zadania zrealizowane w 2021 roku odnoszące się do sfery społecznej  

i środowiskowej to: 

 

1. Rozpoczęcie budowy przedszkola przy ul. K. Szwanke w niskoemisyjnej technologii 

modułowej. 

2. Modernizacja zaplecza szatniowego  na krytej pływalni. 

3. Uzyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki (Program Sportowa 

Polska) na zadanie pn.: „Budowa budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na 

Stadionie Miejskim w Ciechanowie”. 

4. Funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ przy Miejskim Ośrodku Pomocy 

Społecznej przy wsparciu środków z Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-

2025. 
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5. Szeroka oferta kulturalno – edukacyjna COEK Studio, Parku Nauki Torus, Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Ciechanowie, m.in. teatr, musical, koncerty, zajęcia taneczne, 

plastyczne, rękodzieła, z zakresu chemii, fizyki, matematyki, wspólnego czytania  

i promocji kultury i sztuki. 

6. Rozbudowa miejskiego monitoringu poprzez instalację 11 nowych kamer 

obrotowych i 21 stało pozycyjnych. Funkcjonujące przy placu Jana Pawła II Centrum 

Nadzoru Wizyjnego doposażono w 64 kanałowy rejestrator, dyski twarde oraz 

okablowanie. 

7. Zakończenie budowy Miejskiego Parku Ojców im. Wacława Pikusa o powierzchni  3 

ha. 

8. Zakończenie projektu współfinansowanego ze środków unijnych w ramach RPO WM 

2014-2020,  dotyczącego instalacji odnawialnych źródeł energii. W 2021 roku 

zamontowano 54 instalacje paneli fotowoltaicznych u mieszkańców oraz na 2 

budynkach użyteczności publicznej (szkoły podstawowe). 

9. Funkcjonowanie Punktu informacyjno – konsultacyjnego w ramach Programu 

„Czyste powietrze”, gdzie wspierano mieszkańców Ciechanowa w przygotowaniu, 

aplikowaniu i rozliczaniu środków dofinansowania na wymianę kotłów, 

termomodernizację oraz OZE. 

10. Realizacja projektu pn. Rozwój zieleni miejskiej w Ciechanowie”, w ramach którego: 

nasadzono 1000 szt. pnączy przy ekranach akustycznych zlokalizowanych  

w obrębie pasa drogowego pętli miejskiej, wykonano nasadzenia roślinności na 

rondzie W. Witosa, nasadzono różę „Marathon” na powierzchni 455 m2 , dokonano 

rewitalizacji skweru zlokalizowanego na placu T. Kościuszki, nasadzono 200 drzew 

w pobliżu placów zabaw oraz pasa drogowego.  

11. Budowa  parku trampolinowo - wspinaczkowego „Funpark” na osiedlu Zachód, 

modernizacja placów zabaw: przy Szkole Podstawowej nr 7, przy zbiegu ulic 

Parkowej i Zielonej, przy Miejskim Przedszkolu nr 10  (w ramach Budżetu 

Obywatelskiego). 

  

4. Kreowanie i promowanie wizerunku miasta 

 

Tworzenie pozytywnego wizerunku miasta jest bardzo ważnym elementem działań, gdyż 

przekłada się na postrzeganie nie tylko Ciechanowa, ale i jego potencjału gospodarczego  

i intelektualnego.  

 

W 2021 roku zrealizowano/kontynuowano  m.in. następujące zadania: 

1. Funkcjonowanie Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta (wydawnictwa: „Klucz do 

Miasta”, Spacer po Ciechanowie – tom II”, wystawy na ulicy Warszawskiej, spotkania 

o tematyce historycznej itp.); 

2. Wspieranie działań edukacyjnych dotyczących historii miasta i tożsamości regionalnej 

w celu budowania więzi mieszkańców z miastem; 

3. Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta w oparciu o zrewitalizowaną „wieżę 

ciśnień”, bogactwo kulturalne i przyrodnicze; 

4. Prowadzenie działań na rzecz zachowania ładu przestrzennego oraz utrzymania zieleni 

miejskiej; 

5. Działania promocyjne miasta: m.in. organizacja imprez sportowych o zasięgu 

lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym, współpraca z miastami 
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partnerskimi, zgłaszanie osiągnięć miasta do konkursów ogólnopolskich, promocja 

oferty kulturalno – edukacyjnej miasta. 

 

Również ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz szerzenie wiedzy  

o mieście i kulturze regionu ma wpływ na świadomość lokalną, na wzrost poczucia tożsamości 

ciechanowian. Zamek Książąt Mazowieckich jest jednym z najważniejszych elementów 

kształtowania tożsamości kulturowej, historycznej oraz promocji miasta. Materiały 

promocyjne, publikacje, banery, plakaty, gadżety itp. opatrzone są logo Miasta Ciechanów, 

którego główny motyw stanowi zamek. Zamek i błonia to także miejsce, gdzie przykłada się 

szczególną uwagę do zasobów rekreacyjno – przyrodniczych.  

Na szczególną uwagę w 2021 roku zasłużyła organizacja „Kulinarnych Dni 

Ciechanowa”. Na zamkowych błoniach pojawiła się Strefa Craft Week – kulinarne miasteczko, 

na placu Jana Pawła II i w Parku Nauki Torus zorganizowane zostały pokazy kulinarne  

z udziałem Mateusza Gesslera i finalistów MasterChef.  Przeprowadzono warsztaty  

i degustacje. Odbyły się także kameralne wydarzenia muzyczne, m.in. w Fabryce Kultury 

Zgrzyt i Kamienicy W18.  

Ważny element wizerunku Ciechanowa to promocja zdrowego stylu życia. Poza 

rozwojem sieci ścieżek rowerowych, modernizacją bazy sportowej, promowaniem segregacji 

odpadów, ważnym elementem jest zachęcanie mieszkańców do picia wody kranowej. Kolejny 

raz pierwsze klasy w szkołach podstawowych otrzymały bidony do wody by zachęcić do 

zdrowszej i tańszej alternatywy dla soków i wód butelkowanych. 

W 2021 roku Ciechanów dołączył do największych miast z całego świata, które mają 

własną edycję Monopoly. Swoje wersje tej gry posiadają m.in. Nowy Jork, Londyn czy Sydney, 

a w Polsce m.in. Gdańsk, Kraków i Wrocław. W tworzenie edycji ciechanowskiej zaangażowali 

się prof. Jerzy Bralczyk, Quebonafide, Szymon Kołecki, Tomasz Majewski  

i Krzysztof Kosiński. Dochód ze sprzedaży przez miasto Monopoly Ciechanów zostanie 

przekazany na Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie. 
 

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 została przedstawiona w Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

miasta Ciechanów w latach 2016 – 2020 (Załącznik do Uchwały Nr 375/XL/2021 Rady Miasta 

Ciechanów z dnia 24 czerwca 2021 r.). 

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: 

1. Wyznaczanie nowych obszarów rozwojowych dla funkcji zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i jednorodzinnej. Obszary te pozwolą na realizację zabudowy 
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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). 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

 

5.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

 

Na terenie miasta obowiązują 43 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

które obejmują swym zasięgiem 965,70 ha, co stanowi 29,51 % powierzchni miasta. 

Obowiązujące plany, zgodnie z opracowaną Analizą zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym miasta Ciechanów w latach 2016 – 2020 (Załącznik do Uchwały Nr 

375/XL/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2021 r.), 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. 
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Granice terenów objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 

 

Lp. Nazwa planu 

Uchwała RM dot. 

uchwalenia 
Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

/z dnia 

Powierzchnia 

(ha) 

Udział 

w 

powierzchni 

miasta 

(%) 
nr data 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Mpzp terenu 

mieszkaniowego 

„Przasnyska” 

74/VIII/95 02.10.95 

Województwa 

Ciechanowskiego 

nr 22/95, poz. 109 

24.11.1995r. 

7,12 0,22 

2. 

Zmiana mpzp 

„Przasnyska” dot. działki 

oznaczonej nr „20” 

85/X/97 27.11.97 

Województwa 

Ciechanowskiego 

nr 29/97, poz. 164 

31.12.1997r. 

0,23 0,01 

3. 

Mpzp „Zespół garaży 

przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich” 

95/X/95 30.11.95 

Województwa 

Ciechanowskiego 

nr 25/95, poz. 122 

30.12.1995r. 

1,00 0,03 

4. 

Mpzp terenu 

mieszkaniowego 

„Parkowa” 

38/IV/96 25.04.96 

Województwa 

Ciechanowskiego 

nr 14/96, poz. 49 

03.06.1996r. 

0,60 0,02 

5. 

Mpzp terenu 

mieszkaniowego 

„Graniczna” 

37/IV/96 25.04.96 

Województwa 

Ciechanowskiego 

nr 14/96, poz. 48 

03.06.1996r. 

0,95 0,03 

6. 

Zmiana mpozp miasta 

Ciechanowa –  dot. terenu 

przy ul. Gostkowskiej 

56/VII/96 26.09.96 

Województwa 

Ciechanowskiego 

nr 31/96, poz. 112 

14.11.1996r. 

1,26 0,04 

7. 

Zmiana mpzp 

„Batalionów Chłopskich 

I – ABCD” 

84/X/97 27.11.97 

Województwa 

Ciechanowskiego 

nr 29/97, poz. 163 

31.12.1997r. 

0,56 0,02 

8. 

Mpzp terenu 

mieszkaniowego 

„Batalionów Chłopskich 

II” 

54/V/98 18.06.98 

Województwa 

Ciechanowskiego 

nr 23/98, poz. 108 

17.08.1998r. 

4,57 0,14 

9. 

Zmiana mpozp m. 

Ciechanowa – dot. terenu u 

zbiegu  ul. Ściegiennego            

i ul. Strażacka 

37/V/98 18.06.98 

Województwa 

Ciechanowskiego 

nr 20/98, poz.92 

23.07.1998r. 

0,61 0,02 

10. 

Mpzp terenu budownictwa 

mieszkaniowo – 

usługowego „Sady 

Gostkowskie II” 

36/V/99 27.05.99 

Województwa 

Mazowieckiego  nr 

69/99, poz. 2197 

06.08.1999r. 

3,42 0,10 

11. Mpzp dzielnicy „Bloki” 103/X/99 30.11.99 

Województwa 

Mazowieckiego nr 

2/00, poz. 11 

10.01.2000r. 

73,11 2,23 

12. 

Mpzp kompleksu 

zabudowy usługowo-

mieszkaniowej 

„Kargoszyńska” 

139/XI/00 30.11.00 

Województwa 

Mazowieckiego nr 58, 

poz. 555 

03.04.2001r. 

5,57 0,17 

13. 

Mpzp terenu pomiędzy 

osiedlami „Jeziorko”                          

i „40-lecia” 

44/V/02 29.05.02 

Województwa 

Mazowieckiego  nr 

207, poz. 5145 

05.08.2002r. 

14,94 0,46 
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14. 

Mpzp m. Ciechanowa dla 3 

obszarów – ul. 

Komunalna, ul. Kolbe,                 

ul. Wesoła 

94/IX/03 26.06.03 

Województwa 

Mazowieckiego nr 

197, poz. 5047 

22.07.2003r. 

12,79 0,39 

15. 

Mpzp terenu budownictwa 

mieszkaniowego i usług 

przy ul. Szwanke 

95/IX/03 26.06.03 

Województwa 

Mazowieckiego nr 

224, poz.5855 

18.08.2003r. 

6,40 0,20 

16. Mpzp „Dolina Łydyni” 154/XVI/04 26.02.04 

Województwa 

Mazowieckiego nr 

123, poz.3007 

24.05.2004r. 

56,91 1,74 

17. 
Mpzp „Różyckiego-

Płocka” 

387/XXXV/0

5 
01.12.05 

Województwa 

Mazowieckiego nr 50, 

poz. 1633 

14.03.2006r. 

11,02 0,34 

18. 
Mpzp „Dzielnica 

Przemysłowa II” 
106/XV/07 25.10.07 

Województwa 

Mazowieckiego nr 

249, poz. 7305 

03.12.2007r. 

76,43 2,33 

19. Mpzp „Krubin II” 280/XXIX/08 30.12.08 

Województwa 

Mazowieckiego nr 26, 

poz. 582 02.03.2009r. 

123,78 3,78 

20. 
Mpzp „Powstańców 

Wielkopolskich” 

347/XXXVII/

09 
27.08.09 

Województwa 

Mazowieckiego  nr 

145, poz. 4431 

19.09.2009r. 

20,19 0,62 

21. Mpzp „Bogusławskiego” 
348/XXXVII/

09 
27.08.09 

Województwa 

Mazowieckiego nr 

145, poz. 4432 

19.09.2009r. 

2,00 0,06 

22. 

Zmiana mpzp 

„Batalionów Chłopskich 

II” 

394/XLI/09 29.12.09 

Województwa 

Mazowieckiego nr 30, 

poz. 432 11.02.2010r. 

0,17 0,01 

23.  Mpzp „Jeziorko II” 455/XLIX/10 24.06.10 

Województwa 

Mazowieckiego nr 

147, poz. 3492 

04.08.2010r. 

14,14 0,43 

24. Mpzp „Kącka” 456/XLIX/10 24.06.10 

Województwa 

Mazowieckiego nr 

147, poz. 3493 

04.08.2010r. 

5,84 0,18 

25. Mpzp „Płońska-Sońska” 40/IV/11 27.01.11 

Województwa 

Mazowieckiego nr 28, 

poz. 903 03.03.2011r. 

18,21 0,56 

26. Mpzp „Wiejska” 97/IX/11 30.06.11 

Województwa 

Mazowieckiego nr 

122, poz. 3885 

12.07.2011r. 

16,56 0,51 

27. 
Zmiana mpzp 

„Krubin II” 
221/XVIII/12 26.04.12 

Województwa 

Mazowieckiego 

pozycja 5456 

19.07.2012r. 

9,51 0,29 

28. Mpzp „Łydynia” 202/XVI/12 23.02.12 

Województwa 

Mazowieckiego 

pozycja 3871 

07.05.2012r. 

184,61 5,63 

29. Mpzp „Malinowa” 245/XX/12 28.06.12 

Województwa 

Mazowieckiego 

pozycja 6629 

02.10.2012r. 

23,82 0,73 
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30. Mpzp „Przasnyska II” 244/XX/12 28.06.12 

Województwa 

Mazowieckiego 

pozycja 6633 

17.10.2012 

18,76 0,57 

31. Mpzp „Szczurzynek” 
281/XXIV/20

12 
25.10.12 

Województwa 

Mazowieckiego 

pozycja 1999 

18.02.2013 

45,81 1,40 

32. Mpzp „Mławska” 
411/XXXV/2

013 
30.10.13 

Województwa 

Mazowieckiego 

pozycja 11669 

08.11.2013 

22,05 0,67 

33. Mpzp „Orylska” 479/XL/2014 26.03.14 

Województwa 

Mazowieckiego 

pozycja 6505 

04.07.2014 

31,07 0,95 

34. 
Zmiana mpzp 

„Szczurzynek” 

550/XLVI/20

14 
24.09.14 

Województwa 

Mazowieckiego 

pozycja 12031 

30.12.2014 

0,86 0,03 

35. Mpzp „Kolonijna” 
575/XLIX/20

14 
13.11.14 

Województwa 

Mazowieckiego 

pozycja 137 

08.01.2015 

44,52 1,36 

36. 
Mpzp „Sady Gostkowskie 

III” 

574/XLIX/20

14 
13.11.14 

Województwa 

Mazowieckiego 

pozycja 136 

08.01.2015 

6,39 0,19 

37. 
Mpzp przy ul. 

Sienkiewicza 
95/X/2015 27.08.15 

Województwa 

Mazowieckiego 

pozycja 7588 

15.09.2015 

0,76 0,02 

38. 
Mpzp „Trakt 

Rzeczkowska” 

205/XVIII/20

16 
31.03.16 

Województwa 

Mazowieckiego 

pozycja 5100 

03.06.2016 

1,28 0,04 

39. Mpzp „Szwanke” 
629/XLVI/20

18 
30.08.18 

Województwa 

Mazowieckiego 

pozycja 9386 

04.10.2018 

22,62 0,69 

40. MPZP BLOKI I – część A 
259/XXV/202

0 
24.09.20 

Województwa 

Mazowieckiego 

pozycja 9916 – 

30.09.2020 

4,50 0,14 

41. 

MPZP „Zagumienna – 

Powstańców 

Wielkopolskich” 

438/XLVI/20

21 
25.11.21 

Województwa 

Mazowieckiego poz. 

12547 z dnia 30 

grudnia 2021 r. 

24,02 0,73 

42. MPZP „Andersa” 
439/XLVI/20

21 
25.11.21 

Województwa 

Mazowieckiego poz. 

12548 z dnia 30 

grudnia 2021 r. 

1,87 0,06 

43. MPZP „Płocka” 
440/XLVI/20

21 
25.11.21 

Województwa 

Mazowieckiego poz. 

12549 z dnia 30 

grudnia 2021 r. 

44,87 1,37 

razem 965,70 ha 29,51% 
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Zestawienie terenów wytypowanych do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego ujęte zostało w obowiązującym Studium uwarunkowań i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów. W czasie obowiązywania studium 

opracowano, zgodnie z w/w zestawieniem: 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „SZWANKE” w Ciechanowie 

o powierzchni ok. 22,62 ha. 

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” – część A  

w Ciechanowie  o powierzchni ok. 4,5 ha. 

 

W 2021 roku uchwalono:  

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zagumienna - Powstańców 

Wielkopolskich” w Ciechanowie (Uchwała Nr 438/XLVI/2021 Rady Miasta 

Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 r., opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego poz. 12547 z dnia 30 grudnia 2021 r.). Dla planu wydane 

zostało Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego WNP-I.4131.330.2021. 

MW1 z dnia 29 grudnia 2021 r. 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Andersa” w Ciechanowie 

(Uchwała Nr 439/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 r., 

opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 12548  

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Płocka” w Ciechanowie (Uchwała 

Nr 440/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 r., opublikowana 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego poz. 12549 z dnia 30 grudnia 

2021 r. 

 

W 2021 roku podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia: 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Św. 

Franciszka, Batalionów Chłopskich, Amarantowej i Błękitnej w Ciechanowie (Uchwała 

Nr 353/XXXVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 09 kwietnia 2021 roku); 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mławska II” (Uchwała Nr 

444/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 r.); 
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gostkowska - Prymasa 

Tysiąclecia” (Uchwała Nr 443/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 

2021 r.); 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 789/1 

z obrębu 10-Śródmieście (Uchwała Nr 442/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

25 listopada 2021 r.); 

 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sońska - Krucza” (Uchwała Nr 

441/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 r.). 

 

Na koniec 2021 roku w trakcie opracowywania znajdowało się 7 projektów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” – część B  

w Ciechanowie; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „BLOKI II” w Ciechanowie; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Św. 

Franciszka, Batalionów Chłopskich, Amarantowej i Błękitnej w Ciechanowie; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Mławska II”; 
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 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Gostkowska - Prymasa 

Tysiąclecia”; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 789/1  

z obrębu 10-Śródmieście; 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sońska - Krucza”. 

 

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 przez MOPS. 

Placówka finansowana ze środków 

gminnych od IX. 2018 do 2020. Od 

X. 2020 funkcjonuje Punkt 

Wsparcia Dziecka i Rodziny. 

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 

2016-2021 

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 

2016-2017 

Projekt zrealizowany przy 

współfinansowaniu ze środków 

RPO WM 2014-2020. 
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SPOŁECZNO-

GOSPODARCZYCH 

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. COEK Studio 

prowadzi działalność kulturalno – 

edukacyjną na bazie 

zmodernizowanego obiektu. 

9. 9-GP-Ś 

OŻYWIENIE SPOŁECZNO-

GOSPODARCZE UL. 

WARSZAWSKIEJ W 

CIECHANOWIE 

2016-2021 

Na ulicy Warszawskiej w ostatnich 

latach organizowane były m.in.: 

- targi produktów regionalnych, np. 

jarmarki wielkanocne sprzyjające 

promocji lokalnej działalności 

gospodarczej; 

- organizacja wystaw, zdjęć w 

gablotach promujących artystów 

oraz nawiązujących do wydarzeń 

lokalnych i krajowych (w 2021 

roku wystawa poświęcona 

lokalnym wolontariuszom); 

- 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”. Część 

zaplanowanych działań została 

ograniczona w latach 2020 -2021 ze 

względu na Covid-19. 

10. 10-GP-Ś 

NASZA WARSZAWSKA – 

BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI 

LOKALNEJ POPRZEZ 

WOLONTARIAT 

2017-2021 

W 2019 roku zakończono 

termomodernizację i modernizację 

kamienicy przy ul. Warszawskiej 

18. Realizowane od tego roku 

działania aktywizowały różne 

środowiska (seniorów, młodzież, 

dzieci i ich rodziców, środowiska 

naukowe), w tym w drodze działań 

wolontariatu. W 2021 roku w 

gablotach przy ul. Warszawskiej 

została umieszczona wystawa 



76 

 

poświęcona ciechanowskim 

wolontariuszom. 

11. 11-GP-Ś 

TERMOMODERNIZACJA HALI 

SPORTOWEJ PRZY 

GIMNAZJUM NR 1 (Sz. P. nr 1) 

Z WYMIANĄ OŚWIETLENIA I 

INSTALACJĄ OZE – 

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO 

BAZY SPORTOWEJ 

- 

Projekt nie realizowany ze względu 

na brak środków dofinansowania. 

Jednocześnie obiekt posiada 

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 

2016-2021 

W 2019 roku podjęto decyzję o 

zmianę kwalifikacji projektu – z 

uzupełniającego na główny. W 

2020 roku wybrano w konkursie 

koncepcję architektoniczną 

budynku.  Na jej podstawie w 2021 

roku opracowano dokumentację 

techniczną. 

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 

2016-2021 

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. 

W 2020 wybudowane miejsca 

parkingowe. 

2.  W odniesieniu do budynków 

użyteczności publicznej w 2019 

roku zakończyła się rewitalizacja 

budynku „krzywej hali” ze zmianą 

jej funkcjonalności (placówki 

społeczne). 

3. Działania integracyjno – 

kulturalno – edukacyjne w 

Miejskiej Bibliotece Publicznej 

aktywizujące lokalną społeczność. 

4. Działania MOPS: 

Funkcjonowanie Dziennego Domu 

Senior+, wsparcie dla dzieci z 

dzielnicy BLOKI (odrabianie lekcji, 

j. angielski itp.) 

14. 13-GP-B 

UTWORZENIE FILII 

PLACÓWKI WSPARCIA 

DZIENNEGO 

2020-2021 

Od 2020 r funkcjonuje Punkt 

Wsparcia Dziecka i Rodziny. 

MOPS w Ciechanowie realizuje 

działania z zakresu wsparcia 

rodziny, m.in. pomoc przy 

odrabianiu lekcji, j. angielski itp. 

Pandemia COVID-19 ograniczyła 

zakres planowanych działań w 

latach 2020-2021. 

15. 14-GP-B 
UTWORZENIE FILII KLUBU 

INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 
2020 

Działania w ramach Filii KIS 

prowadzone przez partnera projektu 
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– PCK. Zakres ograniczony przez 

pandemię COVID-19. 

16. 15-GP-B 

REWALORYZACJA 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH W 

DZIELNICY BLOKI 

2015-2021 

1. W 2019 roku została opracowana 

dokumentacja projektowa 7 

budynków, w latach 2020-2021 

zrealizowano i odebrano prace. 

2. W 2021 roku została opracowana 

dokumentacja projektowa dla 12 

budynków wielorodzinnych oraz 

uzyskane pozwolenia na budowę. 

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 

PRZEBUDOWĄ UL. 

SIENKIEWICZA (DROGA 

DOJAZDOWA DO PKP) I 

ROZBUDOWĄ SIECI DRÓG 

DLA ROWERÓW 

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 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.  
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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 

2016-2021 

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. Park 

oferuje corocznie szeroką ofertę 

działań, w tym półkolonie, ferie. 

27. 26-GP-OP 

OŻYWIENIE TERENU 

POPRZEMYSŁOWEGO 

„KRUBIN” W CIECHANOWIE 

POPRZEZ DZIAŁANIA 

INFRASTRUKTURALNO - 

SPOŁECZNE 

2016-2021 

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 – 2019. 

6. Powstało sezonowe zaplecze 

sanitarne – 2020. 

7. Oświetlenie oraz monitoring – 

2020. 
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8. Rozwój ścieżek rekreacyjnych 

oraz mała architektura – 2021. 

28. 27-GP-OP 

LATO W MIEŚCIE DLA 

MIESZKAŃCÓW 

PODOBSZARÓW 

REWITALIZACJI 

2018-2021 

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 zapewnia bezpłatną 

ofertę kulturalną, m.in. teatr dla 

dzieci, zajęcia musicalowe, 

teatralne, sportowe itp. 

29. 28-GP-OP 

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO 

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W 

RAMACH EKSPLORATORIUM 

MATEMATYKI I TECHNIKI 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z 

PODOBSZARÓW 

REWITALIZACJI 

2019-2021 

Park Nauki Torus realizuje 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 

2017-2021 

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”., gdzie w 2021 roku 

zorganizowano imprezę sportową dla 

dzieci i dorosłych. W latach 2020-

2021 utworzono nowy Miejski Park 

Ojców im. Wacława Pikusa. 

2. 3-UP-Ś 

TOŻSAMOŚĆ LOKALNA – 

„DOLINA RZEKI ŁYDYNI” 

W CIECHANOWIE 

2016-2021 

1.Utworzono ścieżkę edukacyjną , 

umożliwiającą poznanie rodzimych 

gatunków roślin i zwierząt 

bytujących w obszarze doliny rzeki 

Łydyni. 2.Wykonano iluminację 

Zamku Książąt Mazowieckich, 

zlokalizowanego w bezpośrednim 

otoczeniu. 

3. Spływy kajakowe po rzece 

połączone ze sprzątaniem i edukacją 

ekologiczną. 

 

3. 4-UP-Ś 

ZAMEK KSIĄŻĄT 

MAZOWIECKICH W 

CIECHANOWIE – 

- 

Muzeum Szlachty Mazowieckiej nie 

podjęło się realizacji zadania ze 
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MIEJSCEM KULTURY, 

HISTORII I SZTUKI 

względu na brak środków 

dofinansowania. 

4. 5-UP-Ś 

MODERNIZACJA BOISKA 

SZKOLNEGO PRZY 

ZESPOLE SZKÓŁ 

TECHNICZNYCH UL. 

KOPERNIKA 7 W 

CIECHANOWIE 

2020-2021 

Zadanie zrealizowane przez 

Starostwo Powiatowe przy 

dofinansowaniu ze środków budżetu 

województwa mazowieckiego.  

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- 2021 

1. Coroczne porządkowanie terenu, 

uruchomienie w 2016 roku w sezonie 

letnim kajaków.  

2.W 2017 roku odnowiono basen 

odkryty, zmodernizowano niecki, 

zapewniono leżaki oraz małe 

zjeżdżalnie wodne.  

3.W 2019 roku zainstalowano 

większe zjeżdżalnie  na basenie 

odkrytym oraz zjeżdżalnię na krytej 

pływalni. 4. W latach 2020-2021 

opracowanie dokumentacji 

zagospodarowania Kanałów. 

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 

2020-2021 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Własnościowa Łydynia nie podjęła 

się realizacji zadania ze względu na 

brak środków dofinansowania. 

Jednocześnie miasto wbudowało w 

latach 2020-2021 nowy Miejski Park 

Ojców im. Wacława Pikusa w 

sąsiedztwie Osady Fabrycznej. 

 

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 

2021-2024 

 

Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ciechanów na lata 

2021 – 2024, przyjętego Uchwałą Nr 312/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 

grudnia 2020 roku, 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.  

 

Zabytki objęte prawnymi formami ochrony 

 

Zgodnie z art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003r.  

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 2021 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie decyzją 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wpisał do rejestru zabytków 

budynek młyna położonego na dz. Nr 35 obręb 0010  Śródmieście przy ul. Nadrzecznej 17 i 19 

(decyzja z dnia 13 stycznia 2021 r. pod nr rej. A-1623). 

 

Lista obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Ciechanów liczy 

aktualnie 203 pozycje, 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. 

 

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. 
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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. Do dnia dzisiejszego, liczba 

obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków nie uległa zmianie.   

 

W ramach realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 

Ciechanów, w 2021 r. przeprowadzono, zakończono lub rozpoczęło renowacje/ 

modernizacje / konserwacje / remonty następujących obiektów: 

 

1. Opracowanie dokumentacji technicznej budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej. 

2. Uzyskanie pozwolenia na przebudowę budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie oraz 

wybór Wykonawcy zadania. 

3. Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie rewitalizacji i termomodernizacji 12 

budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI – uzyskanie pozwolenia na budowę. 

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 roku  

o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1944 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 2021 roku. 

Do zadań operatora należy świadczenie usług przewozowych komunikacją miejską 

realizowaną na następujących liniach komunikacyjnych: 

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

 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 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,  

 linia K trasa Armii Krajowej - Ludowa,  

 linia M trasa Ciechanów - Opinogóra,  

oraz na liniach dodatkowych w Święto Zmarłych:  
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 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 obsługę pojazdów do realizacji rozkładu jazdy. 

Przewozy autobusowe wykonywane są według rozkładu jazdy, który jest ogłoszony na 

przystankach autobusowych i udostępniany na stronie internetowej ZKM Sp. z o. o.  

w Ciechanowie.  

 

Operator zajmuje się dystrybucją biletów poprzez sprzedaż w siedzibie ZKM , przez 

kierowców autobusów oraz w placówkach handlowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. 

W 2021 roku Operator sprzedał 876 156 sztuk biletów jednorazowych oraz 6 757 sztuk 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 2021 roku zostały kupione 4  wiaty przystankowe przez Urząd Miasta Ciechanów (WI). 

Obecnie na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów znajduje się 80  wiat przystankowych. 

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

pojazdów– stan na 31.12.2021 rok. 

 

Lp.      Rodzaj pojazdu.      Numer 

rejestracyjny 

     Rok 

produkcji 

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 
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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 

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. KARSAN JEST WCI66469 2019  EURO VI      22 

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

31. IVECO 72 C URBY WCI 64380 2019 EURO VI 37 

 32.  Mercedes Mercus WCI 78275      2021 EURO VI    40 

33.  Mercedes Mercus   WCI 78425        2021   EURO VI      40 

 34. 
 Solaris Urbino   WCI 56868        2018 Elektryczny       56 

 

W 2021 roku ZKM w Ciechanowie zakupił dwa nowe niskopodłogowe autobusy klasy 

MINI z silnikiem EURO VI spełniające najwyższe normy emisji spalin. Autobusy są 

przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych  na wózkach. 

 

W 2021 roku zostało przewiezionych 1.178 102 pasażerów na podstawie sprzedanych 

biletów. Do tej liczby należy dodać około 300 tysięcy pasażerów, którzy korzystają  

z przejazdów bezpłatnych na podstawie ulg przewozowych. 

 

Epidemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia wpływają negatywnie na ilość 

przewożonych pasażerów. 

 

5.7. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych  
 

A. Działania modernizacyjne zrealizowane w 2021 r. ujęte w Wieloletnim planie 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

1. Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Tatarskiej do ul. Fabrycznej wraz                  

z przepompownią ścieków 

     

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV                      

- o średnicy 400 mm o długości L = 36,5 mb, sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE                     

- o średnicy 315 mm o długości L = 78,5 mb wraz z przepompownią ścieków. 
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2. Wykonanie trzech studni głębinowych Ujęcie Gostkowo 

 

 W ramach zadania wykonano trzy studnie głębinowe na Ujęciu Gostkowo: 

1) studnię nr 22 o głębokości 45,5 m i wydajności 55 m³/h 

2) studnię nr 23 o głębokości 51 m i wydajności 38 m³/h 

3) studnię nr 24 o głębokości 35 m i wydajności 35 m³/h 

Studnie zostały wyposażone w podwodne agregaty pompowe. Pompy i rury tłoczne      

DN 100 mm o połączeniach kołnierzowych, ze stali nierdzewnej. Na każdej studni 

zamontowano obudowy typu LANGE oraz zostały wyposażone w armaturę tj. wodomierz, 

zawór zwrotny, przepustnicę, kran do poboru prób wody, króciec do węża strażackiego, 

manometr, ogrzewanie i skrzynkę elektryczną. 

 

3. Wykonanie nowego układu zasilania studni głębinowych na ujęciu Gostkowo 

 

W ramach zadania wykonano modernizacje przewodów elektrycznych zasilających 

pompy głębinowe na ujęciu Gostkowo. Ze względu na wysoki koszt całej inwestycji, wykonano 

część zadania tj.: 

1. Wybudowano linię napowietrzną SN, 

2. Wybudowano Stację Transformatorową SN/NN, 

3. Wykonano linie kablowe NN oraz szafki sterownicze do 3 nowych studni 

głębinowych nr 22, 23, 24 oraz do studni nr 12, w której był uszkodzony kabel 

zasilający. 

 

4. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Cicha, Młynarska, 

Partyzantów, Widna, Obozowa, Równa 

 

W ramach zadania poniesiono koszty zakupu map geodezyjne do celów projektowych 

oraz wykonano naprawy nawierzchni po robotach budowlanych. 

 

5. Budowa sieci wod-kan na Osiedlu Jeziorko II / ul. Św. Rodziny, ul. Św. Antoniego,           

ul. Św. Mateusza, ul. Św. Franciszka 

 

W ramach zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem projektu geotechnicznego 

oraz koszty związane z pobraniem map geodezyjnych do celów projektowych, a także opłaty 

za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji planowanej inwestycji.  

 

6. Dmuchawa promieniowa do drobnopęcherzykowego napowietrzania osadu 

 

W ramach zadania została zamontowana nowa jednostopniowa dmuchawa promieniowa, 

która jest przeznaczona do zapewnienia wymaganej ilości sprężonego powietrza do systemu 

drobnopęcherzykowego napowietrzania mieszaniny ścieków i osadu czynnego w strefie 

nitryfikacji trzech komór biologicznych. 

 

7. Wymiana odcinków sieci wodociągowej na terenie miasta Ciechanów wykonanej                   

z materiałów azbestocementowych / ul. Graniczna/ 
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W ramach zadania wykonano sieć wodociągową z rur PE 225 mm o długości L=18 mb., 

sieć wodociągową wykonaną metodą przewiertu sterowanego z rur PE 160 o długości            

L=875 mb., sieć wodociągową z rur  PE 110 o długości L=46 mb, sieć wodociągową z rur          

PE 90 o długości L=74 mb., wraz z niezbędnym uzbrojeniem - montaż hydrantów p.poż- 9 kpl. 

i zawór napowietrzająco – odpowietrzający - 1 kpl. 

 

8. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Tatarska / od ul. 17 Stycznia do ul. B. Głowackiego 

 

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową metodą przewiertu sterowanego z rur 

PE 225 mm o długości L=201 mb., sieć wodociągową wykonaną metodą przewiertu 

sterowanego z rur PE 110 mm o długości L=91,5 mb, sieć wodociągową wykonaną metodą 

przewiertu sterowanego z rur PE 90 mm o długości L=22 mb  wraz z niezbędnym uzbrojeniem 

-  montaż hydrantów p.poż- 2 kpl. 

 

9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przyleśnej i ul. Hubala 

 

W ramach zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem dwóch projektów 

geotechnicznych dla ulicy Hubala oraz ulicy Monte Casino.  

 

10. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Husarska,                               

ul. Krasińskiego, ul. Kosynierów 

     

W ramach zadania wykonano odcinek sieci wodociągowej z rur PE 110 mm o długości   

L=203,5 mb wraz z hydrantami p.poż- 4 kpl., oraz sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej            

o średnicy 200 mm i długości L=721,5 mb.  wraz z uzbrojeniem  w postaci, studni rewizyjnych 

żelbetowych o średnicy 1200 mm-38 kpl., studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy 

630 mm- 1 kpl , studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm- 10 kpl. , sieć 

tłocznej kanalizacji sanitarnej o średnicy 110 mm o długości L=185 mb. oraz kompletną 

przepompownie ścieków. 

 

11. Budowa sieci wodociągowej w ul. Żytniej i Długiej 

 

W ramach zadania zadaniu poniesiono koszty związane z wykonaniem dwóch projektów 

geotechnicznych dla ulic: Żytniej i Długiej oraz opłaty związane z wydaniem decyzji                        

o ustaleniu lokalizacji inwestycji, a  także koszty związane z wykonaniem projektu 

geotechnicznego i pobraniem wypisu z rejestru gruntów.   

 

12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Towarowej i Sławika. 

 

W ramach zadania poniesiono koszty związane z opracowanie dokumentacji projektowo 

- kosztorysowej oraz opłaty związane z wydaniem decyzji pozwolenia na budowę. 

 

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wąska 

 

W ramach zadania poniesiono koszty związane z wykonaniem projektu geotechnicznego  

dla ulicy Wąskiej.  
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14. Budowa sieci wodociągowej w ul. Szmaragdowa, ul. Bursztynowa, ul. Złota 

 

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową metodą przewiertu sterowanego z rur 

PE 110 mm o długości   L=160,0 mb. wraz z niezbędnym uzbrojeniem – montaż hydrantu 

p.poż- 1 kpl. 

 

15. Budowa kanalizacji ul. Kącka, ul. Wybiegowa, ul. Rowerowa, ul. POW 

 

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu sterowanego 

z rur PP 300 mm o długości L=25 mb. 

 

16. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Komunalna, ul. Rybna, ul. Wiejska wraz            

z przepompowniami ścieków   

 

W ramach zadania wykonano sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV 200 

mm i długości L=815 mb.  z uzbrojeniem, w postaci studni rewizyjnych żelbetowych o średnicy 

1200 mm- 34 kpl., studni rewizyjnych żelbetowych o średnicy 1000 mm- 2 kpl., studni 

rewizyjnych żelbetowych o średnicy 800 mm-3 kpl., studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych 

o średnicy 1000 mm- 1 kpl., studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy 800 mm-7 

kpl., studni rewizyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy 600 mm-7 kpl., studni rewizyjnych 

z tworzyw sztucznych o średnicy 400 mm-18 kpl. oraz sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 

o średnicy 110 mm o długości L=557,00 wraz z kompletną przepompownią ścieków. 

 

17. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kuny  

 

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową z rur  PE 110 mm o długości L=76 mb  

wraz z niezbędnym uzbrojeniem – montaż hydrantów p.poż- 2 kpl. oraz sieć kanalizacji 

sanitarnej o średnicy 200 mm i długości L=48 mb. wraz z uzbrojeniem, w postaci studni 

rewizyjnych żelbetowych o średnicy 1000 mm- 4 kpl. 

 

18. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Wielkopolskich 

 

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur  PCV 200 

mm o długości L=39,0 mb. wraz uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych o średnicy d=1000 

mm -3 kpl.  

 

19. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze dojazdowej DK 010KD 

 

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej metodą przewiertu sterowanego 

z rur PE 200 mm o długości L=74 mb., sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PCV 200 

mm o długości L=98 mb. wraz z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych betonowych                  

o  średnicy 1200 mm-5 kpl., studni rewizyjnych PE o średnicy 425 mm-1 kpl. 
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B. Zadania wykonane na wnioski mieszkańców nie objęte Wieloletnim planem 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

 

1. Budowa studni wodomierzowej ul. Pułtuska / na granicy z Gminą Opinogóra/ i ul. 

Przasnyska na granicy z Gminą Opinogóra 

 

W ramach I części zadania wybudowano studnię wodomierzową w ulicy Pułtuskiej  

z kręgów betonowych d=1500 mm –1 kpl.  na istniejącej sieci DN 160 mm. wyposażoną                  

w wodomierz, który monitoruje przepływ wody.  

W ramach II części zadania wybudowano studnię wodomierzową w ulicy Przasnyskiej        

z kręgów betonowych d=1200 mm –1 kpl.  na istniejącej sieci DN 160 mm wyposażoną                  

w wodomierz, który monitoruje przepływ wody oraz ciśnienie w rurociągu.  

 

2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kruczej 

 

W ramach zadania wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 110 mm o długości              

L=44 mb  wraz z niezbędnym uzbrojeniem – montaż hydrantów p.poż- 1 kpl oraz sieć 

kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i długości L=30 mb, wraz z uzbrojeniem  w postaci 

studni żelbetowych  średnicy 1000 mm-1 kpl.  

 

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, 
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- 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 miało 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 2021 roku, ujętych w obowiązującym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Ciechanów. 
 

Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł w 

2021 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2021 r. 

1 

Działania z zakresu 

planowania 

przestrzennego 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 - 

1. Uchwalono MPZP „Zagumienna – 

Powstańców Wielkopolskich”; 

2. Uchwalono MPZP „Andersa”; 

3. Uchwalono MPZP „Płocka”; 

4. Podjęto uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia MPZP 

dla obszaru w rejonie ulic: Św. 

Franciszka, Batalionów Chłopskich, 

Amarantowej i Błękitnej, „Mławska 

II”, „Gostkowska – Prymasa 

Tysiąclecia”, „Sońska – Krucza” oraz 

dla działki 789/1 obręb Śródmieście. 

2 

Zielone 

zamówienia 

publiczne 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 - 

Liczba zrealizowanych zielonych 

zamówień publicznych: 

1. „Budowa przedszkola w 

technologii modułowej wraz z 

zagospodarowaniem terenu przy ulicy 

K. Szwanke w Ciechanowie”- umowa 

podpisana w 2021. 

2. Instalacja OZE – II etap projektu 

montaż 54 instalacji paneli 

fotowoltaicznych u mieszkańców 

oraz na 2 budynkach użyteczności 

publicznej (szkoły podstawowe). 

3.Opracowane dokumentacja na 

„Zielony Targ”. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł w 

2021 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2021 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 92 112,72 

1. Cykl spotkań dla dzieci i 

młodzieży w formie doświadczalnej  

na temat odnawialnej energii. 

Spotkania zorganizowano w ramach 

projektu „Instalacja systemów 

odnawialnych źródeł energii na 

terenie Miasta Ciechanów, Gminy 

Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna i 

Gminy Strzegowo” – 2021 – 

19.500,00 zł. 

2. Choinka za odpady”, w 2021 r. 

rozdano mieszkańcom miasta 600 szt. 

choinek - świerków serbskich o 

wysokości 1,20 do 1,40 cm, 

rosnących w donicach w zamian za 

przekazanie do PSZOK zużytego 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego lub makulatury -

16.200,00 zł. 

3. Akcja „Sadzonka za odpady” – 

1200 szt. - 11.836,80 zł. 

4. Akcja „Zapraszamy ptaki do 

ogrodu” – budki lęgowe i karma– 500 

szt. – 24.526,92 zł. 

5. Torby ekologiczne z okazji „Dnia 

ziemi” – 1000 szt. - 20.049,00 zł. 

6. Kontrole u mieszkańców w 

prywatnych budynkach dotyczące 

przestrzegania przepisów uchwały 

antysmogowej, przeprowadzane 

przez Straż Miejską, podczas których 

rozdawano ulotki nt. likwidacji 

nieefektywnych źródeł ciepła – 2021. 

7. Akcje Straży Miejskiej w szkołach 

podstawowych dotyczące wymiany 

źródeł ciepła oraz smogu – 2021. 

8. W ramach funkcjonowania Punktu 

konsultacyjno-informacyjnego 

programu Czyste Powietrze 

zorganizowano 3 spotkania 

informacyjne na temat pozyskania 

dofinansowania do wymiany źródeł 

ciepła oraz termomodernizacji – 

2021. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł w 

2021 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2021 r. 

5 

Utworzenie 

centrum informacji  

o efektywności 

energetycznej 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 - 

W 2021 r. uruchomiono Punkt 

konsultacyjno-informacyjny 

programu „Czyste Powietrze”. Punkt 

wspiera mieszkańców w zakresie 

informacji nt. możliwości pozyskania 

dofinansowania na wymianę źródeł 

ciepła oraz termomodernizację, 

wypełniania wniosków o 

dofinansowanie oraz  rozliczania 

przyznanego dofinansowania. Średnia 

miesięczna liczba osób 

korzystających ze wsparcia to 50 

osób. W punkcie wsparcia udzielają 

pracownicy Wydziału Pozyskiwania 

Środków Zewnętrznych i Działań 

Strategicznych. 

6 

Modernizacja 

oświetlenia 

ulicznego 

Miasto 

Ciechanów/

Starostwo 

Powiatowe 

w 

Ciechanowi

e 

2016 2023 830 088,69  

W ramach realizowanych inwestycji 

w  2021 roku wybudowano nowe 

oświetlenia przy: 

- ul. Dygasińskiego – 10 słupów z 

lampami LED (44.619,69 zł), 

- ul. Bartołda – 5 słupów lampy LED 

(51.322,51 zł), 

- ul. Andersena – 5 słupów lampy 

LED (32.885,83 zł), 

- ul. Opinogórska – 36 słupów lampy 

LED (123.073,18 zł), 

- ul. Graniczna i Widna – 60 słupów z 

lampami LED ( 64 lampy – 

274.090,74 zł), 

- Plac Kościuszki – 6 słupów z 

lampami LED i 2 słupy parkowo-

drogowe oraz doświetlenie przejścia 

dla pieszych (2 LAMPY Led na 2 

słupach) – 127.059,00 zł, 

- ul. Paryska – 4 słupy z lampami 

LED (32.859,70 zł), 

- ul. Szczęsnego – 8 słupów z 

lampami LED (65.537,94 zł), 

- ul. Grota Roweckiego – 8 słupów z 

lampami LED (78.640,10 zł). 

2021 rok: 

- 144 słupy oświetleniowe – 

830.088,69 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 kompleksowych działań w 2021 

r. Bieżące prace modernizacyjne 

obiektów. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł w 

2021 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2021 r. 

8 

Wymiana 

energochłonnego 

oświetlenia  

w obiektach 

użyteczności 

publicznej 

Miasto 

Ciechanów, 

jednostki 

organizacyj-

ne, 

Starostwo 

Powiatowe 

w 

Ciechanowi

e 

2016 2023 14 950,00 

1) W budynkach użyteczności 

publicznej na bieżąco wymieniane 

jest oświetlenie energochłonne na 

energooszczędne (brak możliwości 

wyodrębnienia przeznaczanych 

kwot). 

  

2). W Szkole Podstawowej nr 7 

wymieniono 39 lamp na lampy LED. 

– koszt 5.000,00 zł. 

3) W Miejskim Przedszkolu Nr 3 

wymieniono wysięgniki 

oświetleniowe terenu wraz z 

oprawami oświetleniowymi typu 

LED i przewodami oraz tablicami 

bezpiecznikowymi – 9.950,00 zł. 

9 

Termomodernizacj

a i modernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej oraz 

budynków 

mieszkalnych 

będących w 

zarządzie Gminy 

Miejskiej 

Ciechanów oraz 

TBS 

Miasto 

Ciechanów/

TBS 

2016 2023 7 409 519,36 

W 2020 roku:  

1) rozpoczęły się prace 

termomodernizacyjne 7 

wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych w dzielnicy Bloki – 

odbiór prac i zakończenie inwestycji 

w 2021 r. – koszt całościowy 

inwestycji: 7.409.519,36 zł, 

dofinansowanie: 4.666.586,70 zł. 

 

10 

Budowa dwóch 

energooszczędnych 

budynków 

mieszkalnych na 

łącznie co najmniej 

80 mieszkań wraz 

z możliwością 

zastosowania OZE 

Miasto 

Ciechanów/

TBS 

2016 2023 7 609 112,70 

Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. oddało do 

użytkowania: 

- w 2019 roku budynek 

wielorodzinny przy ul. K. Szwanke 7 

– 48 mieszkań, koszt: 8.241.630,13 

zł); 

- w 2021 roku budynek 

wielorodzinny przy ul. K. Szwanke 

7A – 36 mieszkań (koszt: 

7.609.112,70 zł). 

Trwa etap opracowywania 

dokumentacji projektowej dla 2 

budynków wielorodzinnych (po 50 

mieszkań każdy) przy ul. 

Powstańców Wielkopolskich. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł w 

2021 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2021 r. 

11 

Montaż 

odnawialnych 

źródeł energii na/w 

budynkach 

użyteczności 

publicznej 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 115 607,70  

W 2021 r. w ramach II etapu projektu 

partnerskiego, realizowanego w 

ramach RPO WM 2014-2020, 

zamontowano w Ciechanowie 54 

instalacje fotowoltaiczne na 

budynkach indywidualnych oraz 2 

instalacje na budynkach użyteczności 

publicznej tj. SP 5 i SP 6. Koszt II 

etapu: 831.497,04 zł z czego 

dofinansowanie wynosiło 566.991,00 

zł. 

Koszt instalacji na budynkach 

użyteczności publicznej: 115.607,70 

zł. 

12 

Kompleksowe 

zarządzanie 

energią w 

budynkach 

publicznych  

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 48 000,00 

W 2021 roku w ramach opracowania 

dokumentacji technicznej obiektów 

opracowano audyty energetyczne dla: 

1) budynku po młynie przy ul. 

Nadrzecznej (koszt ok. 5.000,00 zł); 

2) budynku przy ul. Fabrycznej – 

3.000,00 zł. 

3) 12 budynków wielorodzinnych w 

dzielnicy Bloki będących w zarządzie 

TBS na kwotę około 40.000,00 zł. 

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 1 031 847,00 

W 2021 roku ZKM w Ciechanowie 

zakupił 2 autobusy klasy MINI 

Mercedes Mercus z silnikiem  EURO 

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

roku 2021 przewieziono  

1.178.102 pasażerów. 

14 

Budowa i 

rozbudowa ścieżek 

rowerowych 

Miasto 

Ciechanów, 

Starostwo 

Powiatowe 

2016 2023 4 500 000,00  

Na terenie miasta wybudowano w 

2021 r.  ścieżki rowerowe w ulicach: 

- ul. Opinogórska – 1,1 km  

- ul. Graniczna – 0,9 km.  

W 2021 r. Starostwo Powiatowe 

wybudowało ścieżkę rowerową 

Ciechanów – Gołotczyzna o długości 

ok. 7 km. 

Łącznie w 2021 r. miasto: 2 km, 

poza obszarem miasta: 7 km. 

Koszt oszacowany przy założeniu 

kwoty 500 tys. na 1 km. 

wybudowanej ścieżki rowerowej. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł w 

2021 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2021 r. 

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 

było dofinansowane ze środków 

unijnych w ramach PO WM 2014-

2020. 

W 2021 r. trwały prace projektowe i 

budowlane związane ze 

zwiększeniem o 90 miejsc 

parkingowych istniejącego parkingu 

przy PKP. Koszty zostaną 

uwzględnione w materiale za 2022 

rok po zakończeniu i odebraniu prac. 

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 2021 r. - 102 osoby. 

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. 2021 rok – 93 szt. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł w 

2021 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2021 r. 

20 

Rozwój i 

modernizacja 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki 

Cieplnej w 

Ciechanowie 

PEC w 

Ciechanowi

e 

2016 2023 19 190 600,00 

W 2021 r. PEC Sp. z o.o. wykonał 

następujące inwestycje: 

1. Budowa sieci i przyłącza 

ciepłowniczego 

wysokoparametrowego – 

2.631.100,00 zł, 

2. Modernizacja Centralnej 

Ciepłowni – 778.200,00 zł, 

3. Modernizacja węzłów 

ciepłowniczych – 94.000,00 zł, 

4. Budowa nowych węzłów cieplnych 

– 1.983.500,00 zł, 

5. Budowa instalacji wytwarzania 

ciepła i energii elektrycznej z gazu 

(kogeneracja) o mocy 1,00 MWe – 

4.947.700,00 zł, 

6. Budowa instalacji wytwarzania 

ciepła i energii elektrycznej z gazu 

(kogeneracja) o mocy 1,86 MWe – 

488.700,00 zł, 

7. Budowa instalacji wytwarzania 

ciepła z biomasy o mocy 5 MWt – 

8.181.800,00 zł, 

8. Pozostałe zamierzenia 

inwestycyjne – 6.900,00 zł, 

9. Zakupy inwestycyjne – 78.700,00 

zł. 

Razem nakłady PEC w 2021 r. – 

19.190.600,00 zł. 

 

21 

Rozwój 

rozproszonych 

źródeł energii – 

mikro instalacje 

fotowoltaiczne 

Mieszkańcy 2016 2023 715 889,34 

W 2019 roku w ramach projektu 

współfinansowanego z EFRR 116  

mieszkańcom Ciechanowa zostały 

zamontowane instalacje 

fotowoltaiczne przy 

współfinansowaniu z EFRR., w 2020 

roku przeprowadzono postępowanie 

przetargowe (II etap) na montaż 

kolejnych 54 instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach 

mieszkalnych. II etap projektu 

realizowany był w 2021 roku, koszty 

ogółem wyniosły: 831.497,04 zł, w 

tym dofinansowanie: 566.991,00 zł. 

Koszt instalacji u mieszkańców: 

715.889,34 zł. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł w 

2021 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2021 r. 

22 

Rozwój 

rozproszonych 

źródeł energii – 

kolektory 

słoneczne 

Mieszkańcy 2016 2023 bd 

Mieszkańcy montują kolektory 

słoneczne bez konieczności 

informowania UM.  

  

23 
Instalacje pomp 

ciepła 
Mieszkańcy 2016 2023 0,00 

Mieszkańcy montują pompy ciepła na 

koszt własny lub z dofinansowaniem 

z WFOŚiGW. Brak obowiązku 

zgłaszania do UM (brak danych). 

 

24 

Termomodernizacj

a budynków 

mieszkalnych wraz 

z audytami 

energetycznymi 

Mieszkańcy, 

zarządcy 

wspólnot 

mieszkanio

wych  

i spółdzielni 

2016 2023 0,00  

Spółdzielnie, wspólnoty 

mieszkaniowe oraz osoby fizyczne 

prowadzą niezależne prace 

termomodernizacyjne. 

 

 

25 

Ograniczenie 

emisji z budynków 

mieszkalnych – 

wymiana kotłów 

Mieszkańcy 2016 2023 bd 

W 2021 roku mieszkańcy 

Ciechanowa mieli możliwość 

pozyskania środków na 

termomodernizację i wymianę źródeł 

ciepła w ramach Programu „Czyste 

Powietrze”.  W urzędzie funkcjonuje 

Punkt informacyjno – konsultacyjny, 

obsługiwany przez pracowników 

Wydziału Pozyskiwania Środków 

Zewnętrznych i Działań 

Strategicznych. 

Wg danych WFOŚiGW w Warszawie  

w 2021 r. wypłacono środki w 

związku z realizacja i rozliczeniem 

52 przedsięwzięć dotyczących 

wymiany źródeł ciepła. 

26 

Budowa nowych 

przyłączy 

ciepłowniczych i 

węzłów cieplnych 

do budynków 

mieszkalnych i 

komunalnych 

Mieszkańcy, 

zarządcy 

budynków, 

PEC  

w 

Ciechanowi

e 

2016 2023 1 291 720,02 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o. w Ciechanowie w 2021 r. 

wykonało 11 przyłączy 

ciepłowniczych i 7 węzłów 

cieplnych. 

Przyłącza cieplne: 

- 8 – wspólnoty, 

- 1 – komunalna, 

- 1 – instytucje, 

- 1 – przedsiębiorstwa. 

Węzły cieplne: 

- 3 – wspólnoty, 

- 1 – spółdzielnia, 

- 2 – komunalne, 

- 1 – instytucje. 

Koszty: 1.291.720,02 zł. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł w 

2021 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2021 r. 

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 1 357 146,35 

W 2021 r. rozpoczęła się budowa 

energooszczędnego przedszkola 

miejskiego w technologii modułowej. 

Miasto pozyskało 4 mln. 

dofinansowania z budżetu 

województwa mazowieckiego. W 

2021 roku poniesiono koszty: 

1.357.146,35 zł.  

    
SUMA: 

44 206 593,88 zł 
 

 

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.   

Problem stanowią 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 Miejska Ciechanów 

została zaliczona do klasy C, tj. do obszarów, na których zostały przekroczone wartości 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji.  
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W 2021 r. wykonano w mieście wiele zadań ograniczających wielkości emisji pyłu 

PM10, benzo(a)piranu i PM2,5. Do takich zadań należały m.in: 

 przyjęcie do eksploatacji 2 nowych autobusów marki Mercedes Mercus z silnikiem 

EURO VI dla potrzeb zbiorowej komunikacji miejskiej, 

 wykonanie indywidualnych przyłączy gazowych - 93 sztuki, 

 wykonanie 7 węzłów cieplnych oraz wykonanie 11 przyłączy ciepłowniczych, 

 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, 

 montaż instalacji fotowoltaicznych (osoby fizyczne oraz budynki użyteczności 

publicznej). 

 

Można przyjąć, że 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 

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.  

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.  

 

 

 

 



100 

 

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 

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 oczyszczalnia 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 
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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. 

 

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. 

 

W 2021 roku system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej 

Ciechanów obejmował właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli 

nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowych oraz innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.  

Odpady komunalne były odbierane i zagospodarowywane przez spółkę miejską 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie w oparciu o umowę zawartą 

w 2018 r. i obejmującą świadczenie usługi w latach 2019 -2021. Odpady komunalne odbierane 

z terenu miasta zagospodarowywane były w instalacji komunalnej położonej w Woli 

Pawłowskiej, która jest własnością spółki miejskiej PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie.  

 

W 2021 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie  

i wynosiły:  

 13 zł od osoby - w przypadku, gdy odpady są zbierana i odbierane w sposób selektywny; 

 26 zł od osoby - w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny.  

   

Od września 2020 r. na terenie osiedla nr 5 „Płońska” funkcjonuje System Indywidualnej 

Segregacji Odpadów T-MASTER ELMO. Systemem objęto 310 gospodarstw domowych  

w zabudowie wielolokalowej. Wdrożone rozwiązanie umożliwia zważenie oddanych przez 

mieszkańców odpadów i przypisanie ich masy do poszczególnych lokali. Zebrane w systemie 

dane pozwalają na dokonanie analizy w zakresie prowadzonej segregacji odpadów. 

W 2020 r. zebrano 137 757,15 kg odpadów zmieszanych, tj. 56,21% ogólnej masy 

odpadów oddanych w ramach Systemu, natomiast w 2021 r. 130 951,90 kg, co stanowiło 

51,95%. Widoczny jest wzrost udziału odpadów segregowanych w masie odpadów -  

w 2020 r. udział ten wyniósł 43,79%, a w 2021 r. - 48,05%. Udział poszczególnych frakcji 

kształtował się następująco: 

 bioodpady (2020 r.)     – 19,23% 

 bioodpady (2021 r.)     – 21,67% 

 metale i tworzywa sztuczne (2020 r.)  – 9,49% 
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 metale i tworzywa sztuczne (2021r.)  – 9,98% 

 papier (2020 r.)     – 6,91% 

 papier (2021 r.)     – 7,60% 

 szkło (2020 r.)     – 8,16% 

 szkło (2021 r.)     – 8,80% 

 

W związku z nowelizacją ustawy z 19 lipca 2019 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach oraz niektórych innych ustaw Rada Miasta Ciechanów 17 grudnia 2020 r. podjęła 

„pakiet” uchwał odpadowych, których celem było dostosowanie dotychczas  funkcjonującego 

systemu do obowiązujących przepisów. Uchwały weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. 

Najistotniejszą zmianą dotychczasowego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych jest obowiązkowa segregacja odpadów.  

Ponadto na mocy uchwały nr 298/XXIX/2020 właściciele nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zostali wyłączeni z systemu 

organizowanego przez Gminę Miejską Ciechanów. Wobec powyższego obowiązkiem 

właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach było zawarcie indywidualnych umów cywilno – prawnych na odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z dowolnym podmiotem wpisanym do Rejestru 

Działalności Regulowanej, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ciechanów.  

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.  

Prawidłowa segregacja odpadów niesie ze sobą same korzyści, od ekonomicznych po 

ekologiczne i zdrowotne. Większa ilość pozyskanych surowców wtórnych prowadzi do 

zmniejszenia ilości 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 wskazanych terminach odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Do realizacji powyższych zadań 

zobowiązuje gminy art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich 

rozporządzeń.  

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). 
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Prezydent Miasta Ciechanów zobowiązany jest do przekazania sprawozdania 

Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w terminie do 31 marca.  

 

W 2021 roku Gmina Miejska Ciechanów osiągnęła wszystkie wymagane poziomy, tj.  

 poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji – 9,44% (wymagane  nie więcej niż 35%), 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów recyklingu – 28,64% (wymagane co 

najmniej 20%) 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpadów komunalnych – 99,73%. 

 

Usuwanie wyrobów z azbestem na terenie miasta prowadzone jest od 2008 r. Od 2016r. 

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 Ciechanów pozyskuje dotacje celowe z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu. 

Miasto składa wniosek o dofinansowanie w imieniu osób fizycznych i wspólnot 

mieszkaniowych. W 2021 roku usunięto i przekazano do unieszkodliwienia 97,07 Mg  

wyrobów zawierających azbest z 48 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” o powierzchni 

57,6295 ha 

 użytek ekologiczny „Bagry” o powierzchni 4,0038 ha 

 5 pomników przyrody (4 drzewa i 1 głaz narzutowy) 

Obowiązkiem Gminy Miejskiej Ciechanów jest utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni 

stanowiących jej własność. Według bilansu powierzchnia terenów zieleni do utrzymania 

wynosi ok. 60 ha. 

W ramach bieżących prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej nasadzono tysiące 

roślin jednorocznych oraz wieloletnich. Nasadzenia wykonano w donicach, gazonach, 

kwietnikach i na klombach. W parku im. Marii Konopnickiej obsadzono kontur Polski tawułą. 

oraz teren wewnątrz blisko 400 m2 tysiącami białych i czerwonych begonii. 

Obszary zieleni w mieście obejmują, między innymi: 

 Park im. Jarosława Dąbrowskiego o powierzchni 2,151 ha 

 Park im. Marii Konopnickiej o powierzchni 3,278 ha 

 Park Miejski „Jeziorko” o powierzchni 2,600 ha 

 Miejski Park Ojców im. Wacława Pikusa o powierzchni  3 ha 

 Skwer TON-u o powierzchni 0,1228 ha 

 Skwer przed Kościołem Nawiedzenia NMP („Klasztorek”) o powierzchni 0,5856 

ha 
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 Skwer 4 czerwca 1989 roku o powierzchni 0,59 ha 

 Skwer „Magiczny Zakątek” o powierzchni 0,27 ha 

 Skwer „Brzozowy Zakątek” o powierzchni 0,20 ha 

 Skwer prof. Władysława Bartoszewskiego o powierzchni 0,06 ha 

 Skwer na Placu Tadeusza Kościuszki o powierzchni 0,08 ha 

 Teren wokół kąpieliska miejskiego „Krubin” o powierzchni 9,38 ha 

 Teren zielony przy Placu Piłsudskiego o powierzchni 0,45 ha 

 Teren przy ul. Marii Dąbrowskiej  o powierzchni 2,51 ha 

 Tereny wzdłuż ul. Armii Krajowej o powierzchni ok. 5,0 ha 

 Teren przy ul. Siewnej o powierzchni 1,700 ha 

 Błonia przed zamkiem wraz z terenem przy ul. Parkowej o powierzchni 2,0 ha 

 Zieleń przyuliczna 

 Zieleń osiedlowa 

W 2021 roku zrealizowano II etap projektu „Drzewa dla Ciechanowa” w ramach Budżetu 

Obywatelskiego, który zakładał nasadzenie 200 szt. drzew w pobliżu placów zabaw oraz  

w obrębie pasów drogowych. Kilkuletnie drzewa o obwodzie pnia co najmniej 14-15 cm zostały 

posadzone na działkach należących do Gminy Miejskiej Ciechanów. Do nasadzeń wybrano 

takie gatunki jak klon pospolity, wiśnia pikowana oraz kasztanowiec czerwony. Prace 

wykonane zostały przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. Wiosną 2022 roku 

drzewa zostaną wyposażone w hydrobufory – worki nawadniające, które umożliwiają 

stopniowe i regularne zaopatrywanie roślin w wodę. Drzewa w środowisku miejskim pełnią 

wielorakie funkcje, między innymi: poprawiają warunki klimatyczne i aerosanitarne, 

wzbogacają powietrze w tlen, tłumią hałas, zatrzymują wody opadowe, wydzielają substancje 

antybiotyczne oraz pełnią role estetyczne.  
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W 2021 roku do użytku został oddany nowo powstały Miejski Park Ojców im. Wacława 

Pikusa. Teren, na którym powstał park był wcześniej niezagospodarowany, stanowił miejsce 

nielegalnego podrzucania odpadów. Na terenie parku posadzono w latach 2020-2021 łącznie 

blisko 500 drzew między innymi gatunku klon, lipa, kasztanowiec, wśród nich znajduje się 15 

drzew soliterowych o pięknym pokroju między innymi gatunku buk pospolity, świerk serbski, 

wiąz czy modrzew japoński.  Zasiano ponad 20 tys. m2 powierzchni trawiastej. Utworzono  

4 koliste klomby obsadzone bylinami i trawami. Na terenie parku nasadzono ponad 13 tys. 

bylin, wśród których znaleźć można takie gatunki jak: rozchodnik, kocimiętka, forsycja, 

tawulec, lilak, trzmielina, róża damasceńska czy bodziszek korzeniasty. Dla zapewnienia 

dobrych warunków wzrostu roślin, na terenie parku zamontowano automatyczne nawodnienie. 

Pozwala to na zmniejszenie nakładu prac związanych z podlewaniem i pielęgnacją. Zadanie 

zostało dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. 

 

 
 

Jednym z proekologicznych działań prowadzonych przez miasto jest akcja sadzenia 

drzew przez ojców mieszkających w Ciechanowie lub ojców, których dzieci posiadają 

meldunek w mieście. W tym celu od 2017 roku udostępniono i zagospodarowano miejskie 

działki. Na terenie parku również wydzielono miejsca do wykonania 459 sztuk nasadzeń drzew 

przez ojców. W ten sposób można uczcić narodziny dziecka, a przy okazji dołożyć cegiełkę do 

poprawy stanu środowiska w mieście. Od 2017 roku ojcowie sadzili drzewka na pamiątkę 

narodzin dzieci na działkach zlokalizowanych w sąsiedztwie parku. Podczas otwarcia parku 

nasadzonych zostało 76 drzew, a w 2021 r. łącznie 115. Przy każdym drzewku stawiane są 

tabliczki z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia dziecka. Sukcesywnie teren parku będzie 

wzbogacał się o nowe drzewa.  

W 2021 roku zrealizowano zadanie pn. „Rozwój zieleni miejskiej w Ciechanowie” 

współfinansowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza  

i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021. W ramach wyżej wymienionego projektu: 

 nasadzono 1000 szt. pnączy przy ekranach akustycznych zlokalizowanych  

w obrębie pasa drogowego pętli miejskiej, 

 wykonano nasadzenia roślinności na rondzie W. Witosa, 
 nasadzono różę „Marathon” na powierzchni 455 m2 w rozstawie 4 szt./m2 

 dokonano rewitalizacji skweru zlokalizowanego na placu T. Kościuszki . 
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Rola zieleni w środowisku miejskim jest olbrzymia. Drzewa i krzewy w środowisku 

miejskim pełnią szereg funkcji.  Najważniejszą z nich, mającą bezpośredni wpływ na życie  

i zdrowie ludzkie jest produkcja tlenu i pochłanianie dwutlenku węgla. Drzewa i krzewy 

neutralizują zanieczyszczenia powietrza. Mają również właściwości regulacyjne, dzięki czemu 

mogą obniżyć temperaturę powietrza poprzez proces transpiracji. Parująca z drzew woda 

nawilża często nadmiernie przesuszone i zapylone powietrze, w szczególności wtedy, kiedy 

otacza budynki mieszkalne. Należy tu nadmienić, że zupełnie inaczej oddziałują powierzchnie 

asfaltowe i betonowe, które szybko się nagrzewają przez co temperatura powietrza jest większa. 

Drzewa i krzewy są miejscem przebywania licznych owadów, ptaków czy ssaków, dzięki 

czemu w znaczny sposób wpływają na wzrost bioróżnorodności, zwłaszcza w ekosystemie 

miejskim. Drzewa i krzewy również pochłaniają wodę poprzez liście i korzenie, wobec czego 

ogrywają ważną rolę ochronną przed podtopieniami w czasie ulewnych deszczy. Miasta są 

obszarami charakteryzującymi się występowaniem okresowych deficytów wody bądź jej 

nadmiarem. Zwiększenie zdolności gruntów do infiltracji wody i jej magazynowania redukuje 

ryzyko związane z podtapianiem miejskiej infrastruktury.  

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.  
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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 

2020-2022 zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

2. Rozwój środowiskowego systemu wsparcia dla dziecka i rodziny realizowany był 

poprzez: 

- rozwój infrastruktury skierowanej na potrzeby organizacji czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży, 

-  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 oraz rodzin wychowujących 

dzieci niepełnosprawne zgodnie z Ustawą o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

- organizację zastępczych form opieki nad dzieckiem i współfinansowania pobytu dzieci  

w pieczy zastępczej. 
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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, 

- wdrożeniu pilotażowego  Programu usług opiekuńczych w formie teleopieki w ramach 

uzyskanej dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.  

- modernizacji oraz rozwoju infrastruktury dla seniorów , 

- organizacji wsparcia materialnego (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki 

stałe i celowe), 

-    organizację pomocy wolontarystycznej,  

-  realizacji programów ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej., 

których celem jest wsparcie na rzecz seniorów, np.: „Program Wspieraj Seniora” lub lokalny 

projekt – „Pogotowie zakupowe” uruchomione w pierwszym miesiącu ogłoszonej epidemii 

COVID-19.   

 

3. Rozwijanie systemu opieki dla osób wymagających całodobowej pomocy poprzez 

kierowanie do placówek całodobowego pobytu. 

 

4. Prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu zwiększenie udziału najbliższej rodziny  

w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.  

 

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. 
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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, 

- wzmacnianie istniejącego systemu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom 

(pomoc terapeutyczna, psychologiczna, prawna, socjalna, medyczna), 

- prowadzenie działań mających na celu rozwój grup wsparcia dla osób współuzależnionych. 

 

2. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez stworzenie jednolitego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

- opracowanie i wdrażanie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy, 

- podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających ze stosowania 

przemocy, 

- podejmowanie działań interdyscyplinarnych 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, 

-  współpracę 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. Aktywizowaniu osób bezdomnych mających na celu wyjście z bezdomności,  

z wykorzystaniem metod pracy socjalnej, w szczególności kontraktów socjalnych oraz 
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utrzymanie stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi zapewniającymi 

schronienie w zakresie tworzenia i realizacji indywidualnych programów wychodzenia  

z bezdomności, 

3. Prowadzeniu pracy socjalnej z osobami zagrożonymi bezdomnością, 

4. Podejmowaniu działań interdyscyplinanrnych w ramach współpracy  

z wolontariuszami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi  

w obszarze przeciwdziałania bezdomności. 

 

W 2021 r. ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie 

skorzystało łącznie 41 osób bezdomnych, w tym 37 osób  bezdomnych, których ostatnim 

miejscem zamieszkania jest miasto Ciechanów. 

 

Formy pomocy kierowane do osób bezdomnych w 2021 roku 

lp. Rodzaj pomocy Liczba osób 

bezdomnych 

1 Zabezpieczenie miejsc w noclegowni, 

 
4 

w tym osoby spoza Ciechanowa 

 
0 

2 Schroniska dla Osób Bezdomnych: 

Stowarzyszenie MONAR w  Turowie 

Stowarzyszenie MONAR w  Dreglinie 

Fundacja „Leśne zacisze” w Sokołowym Kącie 

 

 

19 

3 Pomoc udzielana osobom przebywającym w miejscach 

niemieszkalnych 
4 

4 Osoby, które podjęły działania zmierzające do wyjścia z 

bezdomności w oparciu o kontrakt socjalny, Indywidualny 

Plan Wychodzenia z Bezdomności 

 

19 

5 Osoby bezdomne, które w okresie sprawozdawczym utraciły 

status osoby bezdomnej 
5 

6 Osoby bezdomne, które zmarły 

 
3 

7 Osoby bezdomne, które nie były mieszkańcami miasta 

 
4 

8 Razem, 

 
41 

w tym osoby, które były mieszkańcami miasta Ciechanów 

 
37 

  

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. Z powodu utrzymującego się stanu epidemii w 2021 roku 
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zaobserwowano ograniczenie w przemieszczaniu się osób bezdomnych, z tego też powodu na 

terenie miasta przebywało mniej osób bezdomnych spoza Ciechanowa, ale zwiększył się 

czasookres przebywania osób w schroniskach i koszty z tym związane.  

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r., łącznie z pomocy w formie schronienia 

skorzystało 19 osób. W 2021 roku udział świadczeniobiorców w kosztach odpłatności wynosił  

33.464,09 zł. Należy podkreślić, że z 19 osób przebywających w schroniskach 2 osoby 

pokrywały w 100 % odpłatność za swój pobyt, a u 8 osób ustalona była częściowa odpłatność 

w schronisku. Pozostałe osoby nie posiadały dochodu i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

były uprawnione do bezpłatnego korzystania z tej formy pomocy. 

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione przez Gminę Miejską Ciechanów 

związane z zabezpieczeniem potrzeb osób bezdomnych. 

 

Wydatki związane z organizacją pomocy osobom bezdomnym w 2021 r. 

lp. Rodzaj pomocy Poniesione koszty finansowe 

1.  Koszty zabezpieczenia miejsc w noclegowni 28.800,00 zł 

2.  Koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych 134.734,22 zł. 

3.  Zasiłki stałe 42.700.14 zł 

4.  Składki zdrowotne przy zasiłku stałym 3.511,98 zł 

5.  Posiłki w jadłodajni 5.486,25 zł 

6.  Zasiłki okresowe 29.668,42 zł 

7.  Zasiłki celowe 7.862,91 zł 

8.  Razem 252.763,92 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: 

- wzmocnienie 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, 

- wymianę doświadczeń zawodowych między instytucjami w ramach wspólnych zakresów  

działań.  
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5.11. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 

2020-2022 

 

Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, Uchwałą nr 206/XVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 

lutego 2020 r.  przyjęto Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 

2020-2022. Koordynowanie i monitorowanie Programu powierzono Miejskiemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Ciechanowie. 

Program obejmuje działania w następujących obszarach: 

 

Wspieranie prawidłowej funkcji rodziny poprzez zabezpieczenie potrzeb bytowych 

w ramach: 

 

 wsparcia finansowego z funduszu pomocy społecznej, 

 wsparcie z systemu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 

 przyznawanie i wypłatę stypendiów socjalnych, dodatków mieszkaniowych, ulgi dla 

rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny). 

 

 

Typ rodzin wychowujących małoletnie dzieci ze względu na liczbę osób w rodzinie 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Rodziny z dziećmi ogółem 328 1176 

o liczbie dzieci 

1 

 

141 

 

365 

2 103 375 

3 47 216 

4 25 136 

5 10 69 

6 2 15 

 

Rozpoznanie problemów rodzin i ich wsparcie 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 2021 roku,  

podejmowane były w stosunku do 155 rodzin, przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze. W 2021 roku pracownicy socjalni w rodzinach podejmowali interwencje, które 

dotyczyły sytuacji związanych z zaniedbaniami opiekuńczo-wychowawczymi lub 

przeżywanym kryzysem rodzin z dziećmi zwłaszcza wynikających ze stanu epidemii oraz 

realizowaniem nauki w formie zdalnej.   
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Wyszczególnienie 
Ilość rodzin Ilość osób  

w rodzinie 

Liczba rodzin z dziećmi przeżywających trudności 

opiekuńczo – wychowawcze w tym: 
155 509 

a) rodziny niepełne 88 270 

b) rodziny wielodzietne 45 247 

Liczba rodzin w stosunku do których Ośrodek 

wystąpił z wnioskiem o wgląd w sytuację dziecka 
13 55 

 

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 2021 roku asystenci objęli 49 rodzin, 

w których wychowywało się 112 dzieci, 

 współpraca z Sądem Rejonowym w Ciechanowie, w szczególności z II Zespołem 

Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych  

i nieletnich,  

 realizacja projektów socjalnych , które zakładały prowadzenie bezpłatnych zajęć 

edukacyjno-integracyjnych skierowane do dzieci i młodzieży jak i również do ich 

rodziców: 

 

1. ” Wyraź siebie poprzez  sztukę” -  Projekt realizowany był we współpracy ze 

Stowarzyszeniem „Mistrzowie Sztuki”, który zabezpieczył zaplecze artystyczne. 

Zajęcia realizowane były od października 2021 roku w każdy poniedziałek,  

w godzinach od 1430 do 1600. Adresatami „Projektu” były 15 dzieci i młodzież z rodzin 

korzystających z pomocy tutejszego  Ośrodka w wieku od 6 do 14 roku życia,  

w szczególności z rodzin w których występowały trudności w sferze opiekuńczo-

wychowawczej.  Celem projektu była terapia przez sztukę, w tym nabycie umiejętności 

rozpoznawania emocji i sposobów ich twórczej ekspresji, kształtowanie własnej 

indywidualności i redukcja zachowań niepożądanych. Terapia zawiera trzy 

podstawowe cele, tj. cel rozwojowy, cel edukacyjny i cel terapeutyczny. Zajęcia 

prowadzone metodą aktywną, polegają na uczeniu się przez własne doświadczenia  

i wyciąganiu z przeżywanych sytuacji wniosków. W trakcie zajęć wykorzystywana był 
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sztuka plastyczna i rysunkowa, jako możliwość ekspresji emocji, wyrażania siebie  

i swojej indywidualności oraz nauka współpracy w grupie. 

 

2.  „Świadome rodzicielstwo”  - Autorami „Projektu” był psycholog Ośrodka oraz 

pracownicy socjalni. Projekt skierowany był  do 10 rodziców z rodzin objętych 

wsparciem Ośrodka oraz pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie umiejętności 

wychowawczych. Warsztaty pn. „Świadome rodzicielstwo”, odbywały się od 

29.09.2021 roku, raz w tygodniu, w siedzibie budynku Krzywa Hala, przy ul. 

Spółdzielczej. W ramach działań została  stworzona przestrzeń, w której rodzice mogli 

dowiedzieć się w jaki sposób być obecnym w życiu dzieci, aby zapewnić im 

odpowiednie warunki do rozwoju emocjonalnego, poznawczego i społecznego.  

 

3. W bieżącym roku wznowione były również bezpłatne „Zajęcia integracyjne z nauką  

języka angielskiego”. Spotkania odbywały się w pomieszczeniach „Krzywej Hali”. 

Od września 2021 roku uczestnikami  zajęć była grupa 10 dzieci w wieku od 7 do 12 

lat z różnych szkół podstawowych z terenu Ciechanowa. 

Podstawowym kryterium uczestnictwa było:  

 zamieszkanie na terenie miasta Ciechanów,  

 korzystanie rodzin ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności rodzin 

w których występowały trudności opiekuńczo-wychowawcze.  

Zajęcia prowadzone były w formie zabawy, z myślą o indywidualnych 

potrzebach i możliwościach uczestników. Poza językiem angielskim dzieci miały 

możliwość uzyskania  pomocy w innych zajęciach szkolnych, które wymagały 

wspomagania. Dodatkowym założeniem było budowanie u dzieci umiejętności pracy 

w grupie i przełamywanie barier w kontakcie z rówieśnikami oraz poprawę pewności 

siebie.  

Zajęcia prowadził pracownik socjalny cyklicznie dwa razy w tygodniu. Niestety 

w związku ze zwiększającymi się zachorowaniami na Covid-19, działania w tym 

zakresie były również zawieszane.  

 

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 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, 
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 dostarczenie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-

wychowawczej, 

 umożliwienie rodzinom korzystania z pomocy asystenta rodziny, 

 uświadomienie konieczności podjęcia terapii lub specjalistycznego leczenia. 

 

W 2021 roku w pieczy zastępczej (według nowych zasad umieszczania dzieci 

obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku) przebywało 63 dzieci z 44 rodzin. Dzieci przebywały 

w 44 rodzinach zastępczych i w 4-ch placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym również 

w Regionalnej Placówce Opiekuńczo -Terapeutycznej w Ignatkach. 

 

Dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej w 2021 roku, co do których  

Gmina Miejska Ciechanów ponosiła koszty 

Rodzina zastępcza/placówka Liczba 

rodzin/placówek 

Liczba 

dzieci 

Liczba rodzin 

biologicznych 

Rodzina zastępcza zawodowa 
7 15 7 

Rodzina zastępcza niezawodowa 
7 7 7 

Rodzina zastępcza spokrewniona 
22 32 22 

Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 

8 9 8 

Razem 
44 rodzin 

4 placówki 

63 44 

 

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. 
 

Profilaktyka zdrowotna na rzecz poprawy jakości życia:  

 realizacja programów prozdrowotnych 
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 prowadzenie profilaktyki uzależnień,  

 udzielenie kompleksowego wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, w ramach 

realizacji ustawy „Za życiem”. 

 

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 celu organizacji szkoleń. W 2021 roku pracownicy brali udział  

w następujących szkoleniach: 

1. Superwizje grupowe  adresowane do członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup 

roboczych powoływanych do realizacji procedury ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

„Niebieskie Karty” 

2. Prawidłowa diagnoza jako klucz do pomocy dziecku krzywdzonemu,  

3. Asystent rodziny w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

4. Praca z klientem OPS w trudnych i wymagających sytuacjach – bezpieczeństwo 

pracownika socjalnego, 

5. Najnowsze zmiany w prawie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

6. Zadania i kompetencje członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz członków Zespołów interdyscyplinarnych.  

7. Model pracy pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie.  

.  

Wydatkowanie środków finansowych przez MOPS w 2020 roku na realizację zadań 

z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

 

Wydatki Gminy Miejskiej Ciechanów w 2021 roku na realizację zadań wynikających  

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynosiły  594.532,98 złotych.   

Na wydatkowaną kwotę składały się: 

1. Środki finansowe z budżetu gminy – 588.163,98 zł. 

2. Środki finansowe z budżetu wojewody – 369,00 zł. 

3. Środki finansowe z Funduszu Pracy – 6.000,00 zł. 

 

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej w 2021 roku 

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 
 

 

855 

Rodzina 
85504 Wspieranie rodziny – asystent 

rodziny 

162.753,00 162.095,05 99,59 

85504 Wspieranie rodziny – Placówka 

Wsparcia Dziennego 

9.165,00 9.164,14 99,99 

85504 Wspieranie rodziny – Rządowy 

Program „Dobry Start” 

369,00 369,00 100 
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85508 Rodziny zastępcze 250.228,00 250.227,46 100 

 85510 Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 

172.678,00 172.677,33 100 

  

Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2020-2022 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. 

5.12. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

 

Na realizację wszystkich miejskich programów należących do kompetencji Biura 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (zwanego także Biurem PiRPU),  

tj. Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, podobnie jak w ubiegłym 

roku, istotny wpływ miały ograniczenia wprowadzane w związku z pandemią Covid-19. 

Wysoka liczba zachorowań, okresowe wprowadzenie nauki zdalnej w szkołach oraz czasowe 

ograniczenia i utrudnienia w działalności współpracujących z Biurem instytucji skutkowały 

przede wszystkim mniejszą ilością przeprowadzonych przez Biuro inicjatyw szkoleniowych. 

Osoby zwracające się o pomoc do pracujących i współpracujących z Burem PiRPU 

specjalistów częściej niż w latach ubiegłych korzystały zaś ze środków umożliwiających 

porozumiewanie się na odległość (teleporady psychologiczne i prawne). 

 

Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 r. realizowało 

następujące zadania: 

 bezpłatna pomoc psychologiczno - terapeutyczna w dni wolne od pracy, 

 bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna w godzinach popołudniowych, 

 profilaktyczna działalność w szkołach wśród dzieci i młodzieży, 

 wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicach szkolnych, 

 działalność Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny, 

 możliwość zgłoszenia osoby nadużywającej alkoholu na leczenie odwykowe, w ramach 

ustawowej działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

W zakresie wykonywanych zadań Biuro PiRPU współpracowało z Sądem, Prokuraturą, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji  

oraz ruchem samopomocowym AA. 
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OFERTA PSYCHOLOGICZNO -TERAPEUTYCZNA W SOBOTY   

 

W 2021 r. w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT w Ciechanowie  

przy ul. Zamkowej 24 pełnili dyżury terapeuci uzależnień oraz psycholodzy. Dyżury odbywały 

się w każdą sobotę w godzinach od 900 do 1400 i były kierowane do mieszkańców Ciechanowa. 

Specjaliści Centrum TOT przeprowadzili łącznie 63 konsultacje, w tym: 

 45 konsultacji dotyczyło osób nadużywających/uzależnionych od alkoholu. Były to 

spotkania o charakterze terapeutycznym oraz informacyjno – motywacyjnym, adresowane 

zarówno do osób mających problem z kontrolowaniem ilości spożywanego alkoholu,  

jak i do członków ich rodzin,  

 10 konsultacji było formą interwencji kryzysowej, po którą zwróciły się osoby 

doświadczające przemocy, żyjące w związkach z osobami uzależnionymi od alkoholu,  

 8 konsultacji adresowanych do młodzieży szkolnej zagrożonej problemem uzależnienia, 

eksperymentującej z alkoholem i innymi środkami psychoaktywnymi 

Wszystkie osoby zgłaszające się do Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji TOT miały 

zapewnioną pomoc terapeutyczną, psychologiczną, a także, w przypadku takiej konieczności, 

konsultację psychiatryczną. Otrzymały także informacje i wskazówki pomocne w radzeniu 

sobie ze zgłaszanymi problemami.  

 

UDZIELANIE   RODZINOM   POMOCY   PSYCHOLOGICZNEJ   I   PRAWNEJ 

 

Biuro PiRPU czynne było codziennie od 800 do 1900. W godzinach od 800 do 1600  

pomoc świadczona była przez pracowników Biura, a od godziny 1600 do 1900 prowadzone były 

specjalistyczne dyżury interwencyjno-wspierające psychologa, terapeuty oraz prawnika.  

W wybrane dni tygodnia, w godzinach popołudniowych odbywały się mityngi wspólnoty AA.  

Codziennie, w godzinach pracy Biura czynny był również telefon zaufania, z którego korzystały 

osoby doświadczające przemocy, uzależnieni, oraz rodzice borykający się problemami 

wychowawczymi swoich dzieci. 

W 2021 r.  z pomocy poszczególnych specjalistów skorzystały: 

 123 osoby z pomocy psychologa dla dorosłych, 

 326 osób z pomocy terapeuty uzależnień, 

 55 osób z pomocy radcy prawnego, 

 305 dzieci i młodzieży oraz 213 rodziców z pomocy psychologa dziecięcego, 

 250 osób z oferty Punktu Informacyjno–Konsultacyjnego dla rodzin z problemem  

uzależnień, prowadzonego przez instruktora terapii uzależneń 

 

PROFILAKTYKA 

 

Biuro PiRPU, w odpowiedzi na zgłaszane przez placówki oświatowe zapotrzebowanie 

tematyczne dotyczące zajęć profilaktycznych, przeprowadziło następujące działania:  

- „Radzenie sobie z konfliktami – okiełznać sztormy i nawałnice” – to program 

profilaktyczny adresowany do najmłodszych dzieci, tj. uczniów klas I – III. Jego głównym 

celem było zapoznanie uczestników zajęć z mechanizmami powstawania  emocji, nauka  

konstruktywnych metod ich rozładowania oraz zdobycie wiedzy na temat sytuacji 

wywołujących stres i konflikty. Program zrealizowano w Szkole Podstawowej nr 1  

w Ciechanowie (łącznie osiem realizacji). Zajęcia miały charakter warsztatów, prowadzonych  

w grupach klasowych. W programie uczestniczyło 200 uczniów. 



119 

 

- Przeciwdziałanie uzależnieniom od urządzeń mobilnych – nauka pływania w morzu 

informacji” – to program profilaktyczny zrealizowany wśród uczniów klas III Szkoły 

Podstawowej Nr 6 w Ciechanowie (łącznie trzy realizacje). Naczelnym celem zajęć było 

wskazanie dzieciom zagrożeń istniejących w świecie wirtualnym, nauka sposobów chronienia 

prywatności w internecie oraz zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z serwisów 

społecznościowych. Zajęcia odbyły się w formie warsztatów, w których uczestniczyło  

75 uczniów. 

- „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!” – odbiorcami programu byli uczniowie  

IV klasy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie. Celem programu była integracja dzieci 

jako grupy klasowej oraz kształtowanie poczucia wspólnoty m.in. poprzez określenie źródeł 

siły w zespole i kierunków jej wykorzystania, a także poznania i stosowania zasad „fair play”. 

Przeprowadzono cztery realizacje programu, w których wzięło udział łącznie 100 uczniów. 

- „Między postępem a zagrożeniem – FONOHOLIZM” – to program kierowany do uczniów 

klas V, przeprowadzony w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie (łącznie sześć realizacji). 

Założeniem programu było przekazanie adresatom zajęć wiedzy na temat zagrożeń i możliwych 

konsekwencji nadmiernego korzystania z telefonu komórkowego. W zajęciach uczestniczyło 

150 uczniów. 

 - „Mini trening komunikacji rówieśniczej” – adresatami warsztatów byli uczniowie klas IV 

Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie. Celem programu było rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych uczniów, w tym nauka porozumiewania bez przemocy  

oraz konstruktywnego, bezpiecznego, pozbawionego agresji przyjmowania negatywnych 

komunikatów. Przeprowadzono osiem realizacji programu, w których wzięło udział łącznie  

200 uczniów. 

- „STOP cyberprzemocy” – to program profilaktyczny adresowany do uczniów klas VII.  

Jego głównym celem było uświadomienie dzieciom istoty zjawiska cyberprzemocy,  

rodzajów oraz zagrożeń z niej wynikających, a także psychologicznych i  prawnych 

konsekwencji stosowania przemocy w sieci. Program zrealizowano w Szkole Podstawowej  

nr 3 w Ciechanowie (łącznie siedem realizacji). Zajęcia miały charakter warsztatów, 

prowadzonych w grupach klasowych. W programie uczestniczyło 175 uczniów. 

- „Stres nie taki straszny jak go malują” – to program kierowany do uczniów klas VIII, 

zrealizowany w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie (łącznie sześć realizacji). 

Założeniem programu było zapoznanie uczestników zajęć z pojęciem stresu w znaczeniu 

obiektywnym i subiektywnym, wskazanie skutków stresu, omówienie strategii radzenia sobie 

z sytuacjami stresowymi oraz symulacja przebiegu reakcji stresowej, z uwzględnieniem jej 

momentów krytycznych. W zajęciach uczestniczyło 150 uczniów. 

 

Wśród uczniów Zespołu Szkół Technicznych CKU zrealizowano następujące 

inicjatywy profilaktyczne: 

- „Uzależnienia” – to program mający na celu uwrażliwienie młodzieży na problem 

uzależnienia zarówno od substancji szkodliwych, jak i od autodestrukcyjnych działań,  

a także naukę postawy asertywnej wobec „używek”. Zajęcia odbyły się w formie warsztatowej 

z wykorzystaniem ALKO – i NARKO-gogli. Przeprowadzono sześć realizacji programu,  

w których wzięło udział łącznie 180 uczniów. 

- „Przemoc” – głównym zadaniem warsztatów była praca nad konstruktywnym radzeniem 

sobie ze stresem i frustracją oraz kształtowanie prawidłowych strategii rozwiązywania 

konfliktów bez używania przemocy i zachowań agresywnych. W sześciu realizacjach zajęć 

wzięło udział łącznie 180 uczniów. 
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Ogółem w 2021 r. w programach profilaktycznych uczestniczyło 1 410 uczniów 

ciechanowskich szkół. 

 

- „Wake Up (Obudź się!)” – to konferencja zorganizowana przez płockie Centrum 

Psychologiczno – Pastoralne „METANOIA”, której koszty po raz drugi dofinansowało Biuro 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Ideą przewodnią konferencji było 

zapobieganie wszelkiego rodzaju uzależnieniom. Inicjatywa była kierowana do młodzieży  

oraz osób dorosłych. Wzięło w niej udział kilkaset osób.  

 

WYPOCZYNEK 

Biuro PiRPU w 2021 r. dofinansowało programy profilaktyczne z obszaru 

przeciwdziałania uzależnieniom i agresji, uczące m.in. asertywności i bezpiecznego, 

pozbawionego przemocy komunikowania się, realizowane podczas wypoczynku letniego dla 

dzieci i młodzieży, organizowanego w następujących formach: 

 wakacyjny wyjazd organizowany przez parafię  pw.  Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie 

do miejscowości Soblówka, w którym uczestniczyła młodzież skupiona w formacji „Wojsko 

Gedeona”. Łącznie w wyjeździe wzięły udział 82 osoby, 

 obóz rekreacyjno – sportowy zorganizowany przez LKS Matsogi w Ośrodku MANOR  

pod Olsztynem, w którym uczestniczyła 46 – osobowa grupa dzieci i młodzieży, 

 letni obóz piłkarski w Puławach dla 40-osobowej grupy dzieci trenującej w Akademii 

Piłkarskiej Ciechanów, 

 letnia szkoła karate Ciechanowskiego Klubu Karate KYOKUSHIN w Dąbkach, w której 

udział wzięła 40-osobowa grupa dzieci i młodzieży. 

 

Łącznie w czasie wypoczynku w programach profilaktycznych wzięło udział 208 osób.  

   

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE W ŚWIETLICACH SZKOLNYCH 

 

W sześciu świetlicach szkolnych, działających na terenie ciechanowskich szkół 

podstawowych zatrudnieni zostali dodatkowi wychowawcy (łącznie 25 pedagogów, na co dzień 

pracujących z dziećmi i młodzieżą), którzy poza zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi, 

realizowali opracowane przez siebie programy z zakresu profilaktyki uzależnień, przemocy  

i agresji rówieśniczej.  

 

PUNKT WSPARCIA DZIECKA I RODZINY 

 

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze były również prowadzone w działającym  

przy Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Punkcie Wsparcia Dziecka 

i Rodziny. Uczestniczyła w nich grupa 28 dzieci, uczniów szkół podstawowych.  

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 12ºº do 18ºº. Dziećmi 

opiekowała się wykwalifikowana 5 – osobowa kadra pedagogiczna. Podopieczni i ich rodzice 

mieli także dostęp do specjalistycznej pomocy psychologicznej.  Głównym celem pracy 

opiekuńczo – wychowawczej, prowadzonej w Punkcie była poprawa społecznego  

i emocjonalnego funkcjonowania dzieci poprzez budowanie pozytywnych relacji  

i rozwijanie/wzmacnianie czynników chroniących przed pojawieniem się zachowań 

ryzykownych. Istotnym elementem realizowanego przez wychowawców programu 

merytorycznego była również profilaktyka uzależnień i zachowań agresywnych.  
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Dzieci uczestniczące w zajęciach prowadzonych w Punkcie Wsparcia objęte były 

dożywianiem, uczestniczyły w zorganizowanym w Placówce wypoczynku letnim (dwa turnusy 

trzytygodniowych półkolonii), korzystały ze zorganizowanych, bezpłatnych wyjazdów 

(wycieczki podczas półkolonii do Mikołajek i Torunia, późniejsza wycieczka do Olsztyna  

i Olsztynka) oraz uczestniczyły w czterech sesjach programu socjoterapeutycznego  

„Wyraź siebie przez sztukę”.   

 

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

 

W 2021 r. Komisja odbyła 18 posiedzeń, wydając 23 postanowienia w sprawie 

usytuowania punktów sprzedaży alkoholu w oparciu o przepisy uchwał Rady Miasta.  

Do Komisji wpłynęło 40 wniosków 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 34 wnioski o zobowiązanie do podjęcia terapii odwykowej. Na badanie  

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do biegłych sądowych psychologa i psychiatry 

Komisja skierowała 37 osób.  

Na posiedzeniach Komisja analizowała i oceniała także wpływające w ciągu całego roku 

oferty programów i działań profilaktycznych.    

 

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): 

 

Z uwagi na  specyfikę sytuacji wynikającą z obowiązujących obostrzeń, związanych  

z pandemią Covid-19  w  2021 r. programy profilaktyczne realizowane były wyłącznie na 

wniosek Dyrektorów szkół. Ze względu na konieczność zapewnienia uczniom bezpieczeństwa 

na terenie szkoły ograniczono realizowanie programów w postaci koncertów, spektakli 

teatralnych oraz pokazów multimedialnych, gdyż powyższe formy profilaktyczne są zwykle 

adresowane do dużych grup odbiorców i odbywają się najczęściej na terenie hal sportowych.  

W 2021 r. Biuro PiRPU  w ramach Zadania I zrealizowało następujące programy 

profilaktyczne: 

- „Jak skutecznie współpracować w grupie” – program adresowany do uczniów klas I – III, 

poświęcony doskonaleniu umiejętności interpersonalnych, których deficyt może spowodować 

niebezpieczeństwo pojawienia się w przyszłości zachowań ryzykownych, takich jak m.in: 

eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi. Głównym celem zajęć była nauka 

kształtowania pozytywnych relacji z rówieśnikami, trening radzenia sobie z trudnymi 

emocjami, poznanie podstawowych pojęć komunikacyjnych w grupie oraz doskonalenie 

umiejętności słuchania i przyjmowania empatycznych postaw w relacji z innymi. Program miał 

charakter warsztatowy. Wzięli w nim udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6  

w Ciechanowie, łącznie 175 osób. 

- „ Mini trening komunikacji rówieśniczej” – zajęcia zostały zrealizowane w Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie, we wszystkich klasach VI. Głównym celem programu było 
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rozwijanie umiejętności w zakresie bezpiecznego komunikowania się. Wśród zrealizowanych 

bloków tematycznych znalazły się m.in. zagadnienia porozumiewania się bez przemocy, 

ćwiczenia z zakresu bezpiecznego wyrażania gniewu oraz zastosowania empatii w kontaktach 

międzyludzkich, a także zajęcia konstruktywnego rozwiązywania konfliktów rówieśniczych. 

W warsztatach wzięło udział 200 uczniów.  

 

W 2021 r. w inicjatywach profilaktycznych zrealizowanych w ramach Zadania I 

uczestniczyło łącznie 375 młodych mieszkańców Ciechanowa.  

 

II. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania           

narkomanii. 

  

W 2021 r. z uwagi na sytuację pandemiczną nie realizowano szkoleń w ramach Zadania 

II. Priorytetem dla szkół były bowiem zajęcia adresowane do uczniów, wspomagające powrót 

dzieci i młodzieży do nauki stacjonarnej po długim okresie izolacji. Reintegracja uczniów 

poprzez doskonalenie umiejętności interpersonalnych była dla wielu szkól najważniejszym 

celem profilaktycznym w 2021 r.  

 

III. Profilaktyka (uniwersalna, selektywna, wskazująca). 

 

W ramach Zadania III w 2021 r. prowadzono następujące działania:  

 

- „Debata” – program profilaktyczny z zakresu profilaktyki uniwersalnej, rekomendowany 

przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zrealizowany w Szkole Podstawowej Nr 7  

w Ciechanowie, wśród uczniów klas IV – VII. Program ma charakter uprzedzający,  

jego adresatem jest młodzież, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. 

Podstawy teoretyczne „Debaty” opierają się na koncepcji substancji torujących drogę, 

opisującej następujące po sobie fazy używania substancji psychoaktywnych przez młodzież. 

Program jest ukierunkowany na opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród nastolatków,  

co ma chronić młodzież przez negatywnymi konsekwencjami spożywania alkoholu  

oraz rozwojem innych zachowań ryzykownych. Program zwraca uwagę na wzmacnianie 

czynników chroniących, takich jak: kontakt z dorosłym mentorem, prezentującym poparcie  

dla postawy abstynencji, akceptacja dla szkoły, jako środowiska promującego zdrowy styl życia 

oraz moralne aspekty trzeźwości. Głównym celem zajęć było uświadomienie nastolatkom 

możliwości rozwoju bez używania substancji psychoaktywnych, zmiana błędnych przekonań 

normatywnych (proalkoholowych norm środowiskowych) oraz wzmocnienie tendencji  

do podejmowania abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych poprzez osłabienie presji 

rówieśniczej oraz ze strony osób dorosłych. Scenariusz zajęć składał się z logicznie 

powiązanych ze sobą elementów, mających charakter dyskursu, na który składały się m.in.: 

sondaż dla zmodyfikowania przekonań normatywnych, „burza mózgów” na temat korzyści  

i szkód związanych z używaniem alkoholu, zabawy dydaktyczne, skecz i proste scenki 

dramowe oraz osobiste świadectwo prowadzącego zajęcia jako dorosłego abstynenta.  Łącznie 

w zajęciach wzięło udział 375 uczniów. 

  

- poradnictwo psychologiczne - kontynuowane w ramach profilaktyki selektywnej  

i wskazującej, adresowane do dzieci i młodzieży zagrożonych zjawiskiem narkomanii oraz ich 

rodzin.  Oferta psychologiczna była dostępna w Biurze PiRPU codziennie, w godzinach 8ºº – 
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16ºº.  W okresie największych obostrzeń związanych z pandemią Covid – 19 poradnictwo 

realizowane było również w formie teleporad. W 2021 r. do psychologa zgłaszały się osoby  

w związku z następującymi trudnościami:  

 Problemy adaptacyjne (25,6%) - liczba osób przeżywających trudności adaptacyjne wzrosła 

w stosunku do roku 2020 o 12,7%. Zmiana ta jest najprawdopodobniej związana z długim 

okresem nauczania zdalnego i pogłębiającą się izolacją młodych ludzi. W ww. grupie 

interesantów  znalazły się osoby wycofane społecznie, zamknięte w sobie, doświadczające 

trudności w relacjach interpersonalnych, o obniżonym nastroju, oraz doświadczający 

przemocy ze strony rówieśników, w tym zwłaszcza cyberprzemocy.  

 Problemy wychowawcze (23,5%) – ten rodzaj trudności polegał głównie na niesubordynacji 

dzieci, nierespektowaniu przez nie poleceń rodziców oraz norm obowiązujących w domu  

i był przede wszystkim związany z koniecznością reorganizacji życia rodzinnego w związku 

z nauczaniem w trybie online, kwarantanną lub izolacją członków rodziny. Odsetek osób 

zgłaszających się z ww. problemem wzrósł w stosunku do 2020 r. o 2,6%.  

 Problem alkoholowy w rodzinie (12,3 % - wzrost w stosunku do 2020 r. o 2,7%) - podczas 

spotkań podejmowano pracę nad reorganizacją poznawczej reprezentacji rodziny. Młodym 

ludziom dostarczano informacji na temat choroby alkoholowej, współuzależnienia oraz ról 

w jakie wchodzą dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym. 

 Autoagresja (10,8%) - młodzi ludzie najczęściej podejmowali czynności polegające na 

nacinaniu powłok skórnych. Rzadszym zjawiskiem było podejmowanie działań takich jak 

uderzanie głową lub pięścią o twarde powierzchnie, wyrywanie włosów. W porównaniu  

z rokiem 2020 odsetek osób w tej grupie wzrósł o 1,3 %. Można przypuszczać, że trwający 

wiele miesięcy lockdown miał destabilizujący wpływ na strategie radzenia sobie przez 

młodych ludzi z własnymi, negatywnymi emocjami. 

 Kontrola emocji (9,2%) – w tej grupie interesantów znaleźli się młodzi ludzie dopuszczający 

się przemocy i agresji w środowisku rówieśniczym oraz rodzinnym. Osoby te były 

najczęściej kierowane do psychologa przez kuratorów sądowych i pedagogów szkolnych.  

W tej grupie interesantów odnotowano spadek liczby osób o 2%. 

 Przemoc w rodzinie (8,6%) – z pomocy psychologa korzystały dzieci wychowujące się  

w rodzinach z problemem przemocy. Podczas spotkań podejmowano m.in. działania  

nad wypracowaniem strategii postępowania w sytuacji zagrożenia. W porównaniu z 2020 r. 

odnotowano przyrost liczby interesantów w ww. grupie o 0,6%.   

 Sytuacja okołorozwodowa (4,6%) -  w tym obszarze problemowym prowadzone były 

spotkania nie tylko z dzieckiem, ale z obojgiem rozstających się rodziców,  

celem nakreślenia sytuacji dziecka w ww. okolicznościach. Prowadzona była edukacja 

rodziców w zakresie takich zjawisk jak: konflikt lojalnościowy, prawo dziecka do 

poprawnych relacji z obojgiem rodziców, prawo do pozytywnej reprezentacji poznawczej 

ojca i matki. W stosunku do roku 2020 nastąpił spadek liczby interesantów w tej grupie  

o 9,5%. 

 Żałoba (3,0%). Najczęściej chodziło o śmierć rodzica i konieczność efektywnego 

przepracowania kolejnych faz żałoby. Odnotowano 6% spadek liczby interesantów  

w porównaniu z 2020 r.  

 Do psychologa trafiali również młodzi ludzie w związku z eksperymentowaniem  

z narkotykami (2,4% - wzrost liczby osób w tej grupie o 0,8%).  

W 2021 r. z oferty psychologicznej skorzystało ogółem 518 osób, w tym 305 dzieci  

oraz 213 rodziców.  
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- współpraca – wzorem lat ubiegłych kontynuowana była współpraca z pedagogami 

szkolnymi, pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi, asystentami rodzin, realizatorami 

zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz innymi grupami zawodowymi, które w swojej pracy 

zawodowej mają kontakt z młodymi ludźmi. W 2021 r. przedstawiciele ww. grup zawodowych 

zmotywowali 34,5% osób do skorzystania z oferty psychologicznej dostępnej w Biurze PiRPU. 

Pozostałe 65,5 % osób uzyskało informację o możliwości skorzystania z pomocy 

psychologicznej od osób wcześniej korzystających z ww. oferty pomocowej oraz za 

pośrednictwem informacji upowszechnianych w formie ulotek informacyjnych z ofertą 

pomocową Biura. W ramach współpracy utrzymywany był kontakt psychologa 

z przedstawicielami ww. instytucji celem: monitorowania funkcjonowania młodego człowieka 

w środowisku szkolnym (ocena zachowania, relacji rówieśniczych, motywacji szkolnej)  

lub obserwowania bieżącej sytuacji rodzinnej. Wymiana informacji przedstawicieli różnych 

instytucji, umożliwiła wypracowanie spójnego i kompleksowego planu pomocy dziecku 

i rodzinie. 

  

W 2021 r. w ramach realizacji Zadania II, oddziaływaniami z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej objęte zostały 893 osoby. 

 

IV. Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna. 

 

- dyżury specjalisty terapii uzależnienia i współuzależnienia – adresatami pomocy 

świadczonej w ramach dyżuru były osoby mające problem z obszaru narkomanii oraz 

członkowie ich rodzin. W większości przypadków problem polegał na eksperymentalnym 

używaniu substancji psychoaktywnych (6 osób). W 2021 r. 2 osoby zostały zdiagnozowane, 

jako uzależnione od narkotyków. Z oferty terapeutycznej skorzystało również 12 członków 

rodzin osób zażywających narkotyki. W większości przypadków były to matki zgłaszające 

problem uzależnionego (najczęściej pełnoletniego) dziecka, a także żony uzależnionych 

mężów. W takich przypadkach podejmowano pracę nad mechanizmami współuzależnienia 

zgłaszających się kobiet. Część spotkań miała charakter konsultacji informacyjno – 

edukacyjnych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy osób w rodzinach, których 

występuje problem uzależnienia. Dyżur był prowadzony raz w tygodniu w siedzibie Biura 

PiRPU. W 2021 r. specjalista terapii uzależnienia i współuzależnienia przyjął 18 osób. 

 

- narkotesty – w 2021 r. zakupiono 80 sztuk narkotestów, w tym:  

- 30 sztuk 4-palnelowego testu moczowego Multi Drug 4  

- 50 sztuk 12-panelowego testu moczowego Multi Drug 12 

Rozdysponowano łącznie 13 sztuk narkotestów, w tym: 8 sztuk testów wydano osobom 

zainteresowanym, zgłaszającym się do Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień, 5 sztuk narkotestów wykorzystali natomiast psycholog oraz terapeuta uzależnień 

podczas pracy z interesantami Biura, w celu dokonania kontroli abstynencji tych osób.  

   

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)  

oraz przemocy (psychicznej i fizycznej) w środowisku rodzinnym oraz rówieśniczym wśród 
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młodych mieszkańców Ciechanowa. Diagnoza była podstawą do planowania działań 

profilaktycznych przewidzianych do realizacji w kolejnych latach, w ramach: Miejskiego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.  

 

WNIOSKI 

 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii jest kontynuacją zadań realizowanych 

w latach ubiegłych a także zadań wskazanych w Krajowym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii: 

 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. 

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 2021 r. realizowało Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień, 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. Podobnie jak w 2020 r. 

pandemia Covid-19 wprowadziła niezależne od Realizatorów zmiany w wykonywaniu zadań 

wynikających z Programu. Tradycyjne formy pracy w bezpośredniej relacji z interesantami/ 

podopiecznymi okresowo uległy przymusowemu ograniczeniu na rzecz kontaktów 

odbywających się z wykorzystaniem środków umożliwiających porozumiewanie się na 

odległość (teleporady). 

 

Diagnoza problemu: 

Prowadzone na przestrzeni lat ogólnopolskie badania na temat zjawiska przemocy 

domowej, jej genezy, przebiegu, skutków oraz funkcjonowania stereotypów istniejących  

w tym obszarze wskazują, że zdecydowaną większość osób doznających przemocy w rodzinie 

stanowią kobiety, zaś najczęściej wymienianą formą krzywdzenia jest przemoc psychiczna 

[badanie z 2014 r.: „Badania porównawcze oraz diagnoza skali występowania przemocy  

w rodzinie wśród osób dorosłych i dzieci, z podziałem na poszczególne formy przemocy  

wraz opisem charakterystyki ofiar przemocy i sprawców”]. Na poziomie deklaratywnym 

istotna większość z nas nie myśli o przemocy w rodzinie w sposób stereotypowy i potrafi 

poprawnie zidentyfikować zachowania przemocowe wobec najbliższych. Wprawdzie ok. 85%-
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90% Polaków identyfikuje przemoc domową jako nieakceptowalną, nadal jednak ok. 10% 

dorosłej populacji uznaje różnego rodzaju zachowania przemocowe za normalne, posługując 

się w tym zakresie nieznajdującymi obiektywnego uzasadnienia schematami i niepoprawnymi 

wzorcami [badanie z 2019 r.: „Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie”] .    

Czas pandemii jest szczególnie trudny dla rodzin uwikłanych w przemoc,  

gdyż w wielu wypadkach, zarówno osobom doświadczającym przemocy, jak i wykazującym 

zachowania agresywne członkom rodziny sytuacja pandemiczna w poważny sposób ogranicza 

dostępność do szybkiej, bezpośredniej, specjalistycznej pomocy, w tym przede wszystkim 

psychologicznej oraz terapeutycznej. W obliczu zaistniałych okoliczności priorytetem  

dla wszystkich służb, instytucji i organizacji działających w obszarze przeciwdziałania 

przemocy domowej było szczególnie uważne monitorowanie sytuacji rodzin doświadczających 

lub zagrożonych przemocą oraz szukanie/udzielanie im niezbędnej pomocy i wsparcia, 

adekwatnie do istniejących możliwości instytucjonalnych.   

Naczelnym celem Programu było zapobieganie przemocy domowej oraz pomoc osobom 

uwikłanym w przemoc w rodzinie. Założony w Programie cel główny oraz cele szczegółowe 

zostały wypełnione przez zrealizowanie następujących działań:  

 

Działania i efekty w zakresie celu szczegółowego 1:  

  

Pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą domową 

 

- pomoc prawna – bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców Ciechanowa, dotkniętych/ 

zagrożonych przemocą ze strony osób najbliższych świadczył pracownik Biura PiRPU,  

z wykształcenia prawnik. Przeprowadzono łącznie 134 konsultacje z zakresu prawa 

rodzinnego, obejmujące zarówno porady ustne, jak i sporządzanie pism procesowych (m.in. 

pozwy rozwodowe, alimentacyjne, o eksmisję, o rozdzielność majątkową oraz wnioski  

w sprawach opiekuńczych).  W ramach dyżuru interwencyjno-wspierającego w Biurze PiRPU, 

prowadzony był także dodatkowy dyżur prawny (specjalistyczna pomoc prawna), w czasie 

którego wykwalifikowany prawnik (adwokat) udzielał porad przede wszystkim w sprawach 

majątkowych w rodzinie (m.in. sprawy o podział majątku, zarząd majątkiem wspólnym 

małżeńskim, odpowiedzialność za zobowiązania finansowe w rodzinie). Przeprowadzono 

łącznie 44 konsultacje. 

 

W 2021 r. z pomocy prawnej w Biurze PiRPU adresowanej do osób doświadczających/ 

zagrożonych przemocą skorzystało łącznie 178 osób. 

 

- telefon zaufania - za pośrednictwem działającego w Biurze telefonu zaufania udzielano 

informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie pandemii rozmowy  

te obejmowały nie tylko przekazywanie podstawowych informacji o przemocy, ale częściej niż 

w latach ubiegłych przyjmowały charakter rozmów wspierających, motywujących  

oraz ostrzegawczych.  Łącznie przeprowadzono 133 konsultacje. 

 

- działalność Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego - w 2021 r. Zespół ds. 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbył łącznie 4 posiedzenia.  

 

- udział w pracach Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych 

pracownika Biura PiRPU/członka MKRPA -  w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego  

oraz grup roboczych uczestniczyli pracownicy Biura PiRPU, będący jednocześnie członkami 
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Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ciechanowie. W minionym 

roku przedstawiciel Biura PiRPU/członek MKRPA został powołany do udziału  

w 199 spotkaniach grup roboczych. Pracownicy Biura PiRPU/członkowie MKRPA 

uczestniczyli również we wszystkich posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego. W związku 

z pandemią Covid – 19 i wprowadzanymi okresowo obostrzeniami dla służb, urzędów i innych 

jednostek samorządu terytorialnego zarówno posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego,  

jak i spotkania grup roboczych odbywały się w formie mieszanej, przyjmując postać spotkań 

tradycyjnych (tj. w osobistym, bezpośrednim kontakcie członków Zespołu/grupy, osób 

pokrzywdzonych oraz osób podejrzewanych o stosowanie przemocy) oraz posiedzeń zdalnych  

(tj. z wykorzystaniem środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość). 

 

- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia -  

w 2021 r. 4 osoby z terenu Ciechanowa skorzystały za pośrednictwem MOPS w Ciechanowie 

z pomocy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie – specjalistycznej placówki świadczącej 

pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, dysponującej miejscami noclegowymi dla 

pokrzywdzonych przemocą ze strony osób najbliższych. 

 

Powyższe działania były nieodpłatne dla osób korzystających z ww. form wsparcia. 

Realizowano je w ciągu całego roku. Pomoc prawna świadczona była od poniedziałku  

do piątku w godzinach 8ºº-16ºº, zaś dodatkowo dwa razy w miesiącu pomoc ta dostępna była 

także w godzinach popołudniowych, tj. od 16ºº do 19ºº.  

 

Działania i efekty w zakresie celu szczegółowego 2:  

 

Działania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie  

 

- realizowanie procedury „Niebieskie Karty” – 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 256 spotkań grup roboczych, 

powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny do pracy z konkretnymi rodzinami dotkniętymi 

problemem przemocy domowej. W 2021 r. do Zespołu wpłynęły 62 „Niebieskie Karty”.  

W procedurze pomocą objęto łącznie 96 rodzin z terenu Ciechanowa (liczba obejmuje rodziny 

objęte procedurą „NK” w 2021 r. oraz rodziny objęte procedurą wszczętą w latach poprzednich, 

kontynuowaną w bieżącym roku).  

 

- działania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w procedurze 

„Niebieskie Karty” – w ramach działań podejmowanych przez Komisję: 

 nie sporządzono żadnej „Niebieskiej Karty”, 

 wobec 16 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,  

 MKRPA skierowała do Sądu Rejonowego w Ciechanowie 14 wniosków o zobowiązanie 

do podjęcia leczenia odwykowego zgłoszonych w Komisji członków rodzin objętych 

procedurą „Niebieskie Karty”.   

  

 kierowanie osób stosujących przemoc w rodzinie do programów oddziaływań 

korekcyjno – edukacyjnych - skazani za przestępstwo znęcania się nad najbliższymi,  
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a także osoby wskazywane w procedurze „Niebieskie Karty” jako podejrzewani  

o zachowania agresywne wobec członków rodziny, w szczególności uczestniczące w terapii 

leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz wszyscy 

nieradzący sobie z negatywnymi emocjami są adresatami programów korekcyjno – 

edukacyjnych, których głównym celem jest m.in. powstrzymanie dalszych zachowań 

przemocowych, nauka samokontroli oraz zdobycie umiejętności komunikowania się  

i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Zgodnie z przepisami prawa 

opracowanie i realizacja tych programów jest zadaniem administracji rządowej zleconej 

powiatowi. W 2021 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie realizowało programu 

korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej, z uwagi na utrzymujące się od 

kilku lat nikłe zainteresowanie potencjalnych adresatów udziałem w zajęciach. 

 

 działania interwencyjne wobec osób podejrzewanych/podejrzanych/oskarżonych  

o przemoc w rodzinie - działania interwencyjne wobec osób podejrzewanych/podejrzanych  

o zachowania przemocowe podejmowały organy ścigania: Policja oraz Prokuratura Rejonowa 

w Ciechanowie. W okresie sprawozdawczym wobec podejrzewanych/podejrzanych  

o stosowanie przemocy domowej dokonano/zastosowano łącznie: 41 zatrzymań policyjnych, 

16 dozorów Policji, w tym 5 orzeczonych samodzielnie, 7 połączonych z nakazem okresowego 

opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie  z pokrzywdzonym, 2 w połączeniu z zakazem 

kontaktowania się z pokrzywdzonym i 2 połączone z zakazem zbliżania się do 

pokrzywdzonego. Wobec jednego podejrzanego 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:  
 

Profilaktyka, edukacja i informacja w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 
 

 działania profilaktyczne i edukacyjne kierowane do osób zagrożonych/ 

doświadczających przemocy (dorosłych, dzieci i młodzieży) - inicjatywami kierowanymi do 

dzieci i młodzieży doświadczającej/zagrożonej przemocą w rodzinie, zachowaniami 

agresywnymi ze strony rówieśników oraz nieradzących sobie z sytuacjami wywołującymi stres 

i napięcie były programy profilaktyczne „Co nas stresuje,  co relaksuje?” i „Nie stresuj się”. 

Zajęcia przeprowadzono w Szkole Podstawowej Nr 6 w Ciechanowie. Adresatami pierwszego 

programu byli uczniowie klas IV – VI, drugi program kierowany był zaś do uczniów klas VII  

i VIII. W zajęciach wzięło udział łącznie 197 dzieci. Oba programy należały do działań  

z zakresu profilaktyki uniwersalnej i były realizowane w duchu tzw. profilaktyki pozytywnej. 

Oznacza to, że ich adresatami była cała populacja dzieci i młodzieży w założonym przez 

Realizatora wieku, bez względu na stopień ryzyka wystąpienia konkretnych zagrożeń  

u poszczególnych odbiorców, zaś same zajęcia poza dostarczeniem wiedzy dotyczącej stresu, 

działań agresywnych oraz zagrożeń z nich wynikających, skupiały się także na budowaniu 

zasobów chroniących przed przyjmowaniem ryzykownych postaw oraz podejmowaniem 

szkodliwych zachowań. Celem obu programów było wyjaśnienie dzieciom, czym jest stres  

i jakie są jego mechanizmy. Wśród celów szczegółowych należy wymienić: kształtowanie 

umiejętności rozpoznania sytuacji stresowych; przedstawienie skutecznych metod radzenia 

sobie ze stresem, prezentację sposobów pokonywania stresu i zachowania spokoju, 

promowanie zachowań asertywnych, kształtowanie zrównoważonej, spójnej i silnej postawy 

dziecka/ucznia. Oczekiwane efekty programów Realizator określił w następujący sposób: 
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uczeń po zakończeniu zajęć: - wie, czym jest stres; - prawidłowo rozpoznaje jego przyczyny, - 

potrafi zapanować nad stresem; - aktywnie i świadomie pracuje nad trudnymi, wywołującymi 

stres sytuacjami; - nie dopuszcza, by stres wywołał zachowania agresywne. Oba programy 

zrealizowało warszawskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 

 udostępnianie materiałów edukacyjno – informacyjnych - przez cały rok Biuro PiRPU 

nieodpłatnie udostępniało materiały edukacyjne (broszury, ulotki, plakaty) dotyczące 

problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie rozpowszechniono ok. 300 

egzemplarzy materiałów informacyjnych.  

 

Działania i efekty w zakresie celu szczegółowego 4: 

 

Podnoszenie kompetencji zawodowych przedstawicieli lokalnych instytucji i podmiotów 

realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 

 specjalistyczne szkolenia adresowane do profesjonalistów - wśród inicjatyw kierowanych 

do osób zawodowo zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej zorganizowano 

szkolenie pn. „Najnowsze zmiany w prawie w obszarze przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie”, adresowane do członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup 

roboczych realizujących procedurę „Niebieskie Karty”.  Naczelnym celem zajęć było 

omówienie zmian w prawie, wprowadzonych nowelą z 30 listopada 2020 r., uprawniających 

m.in. policjantów oraz funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej do natychmiastowego 

usunięcia z mieszkania osoby stwarzającej zagrożenie dla wspólnie z nim zamieszkujących 

członków rodziny poprzez wydanie stosownego nakazu na okres 14 dni. Tematem zajęć była 

także sądowa procedura trwałego usunięcia sprawcy przemocy z miejsca zamieszkania, a także 

nowe uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w systemie przeciwdziałania przemocy domowej. 

Zajęcia poprowadził Pan Grzegorz Wrona, adwokat, doktor nauk prawnych, autor publikacji 

poświęconych problematyce przemocy w rodzinie, konsultant w punktach pomocy 

pokrzywdzonym ze strony najbliższych. W szkoleniu wzięło udział 8 osób. 

 

 tworzenie systemu wsparcia dla osób pracujących zawodowo z rodzinami dotkniętymi 

przemocą domową - w ramach tego zadania kontynuowano spotkania superwizyjne,  

w których uczestniczyli członkowie grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W minionym roku odbyły się dwie superwizje. 

Miejscem obu spotkań była siedziba Biura PiRPU. Łącznie w superwizjach wzięło udział  

8 osób (policjanci, pracownicy socjalni, członkowie MKRPA, przedstawiciele oświaty). 

Podczas obydwu spotkań tematem wiodącym był wpływ pandemii Covid – 19 na wzrost 

przemocy domowej oraz faktyczne trudności w świadczeniu wsparcia pokrzywdzonym 

przemocą w okresie epidemii wirusa Sars-Cov-2. W czasie pierwszej superwizji zwrócono 

również uwagę na szczególną sytuację dzieci i młodzieży w czasie nauki on-line, a także  

na wątpliwości i niepewność towarzyszącą najmłodszym w powrocie do zajęć w trybie 

stacjonarnym. Druga superwizja poświęcona była analizie projektowanych zmian w ustawie  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, istotnie modyfikujących m.in. zasady prowadzenia 

procedury „Niebieskie Karty”.  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.  
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Wszystkie inicjatywy szkoleniowe i edukacyjne odbyły się z zachowaniem rygorów 

bezpieczeństwa, obowiązujących w czasie pandemii. 

 

Wnioski końcowe z realizacji Programu: 

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie będą ukierunkowane na zabezpieczenie nw. potrzeb: 

 stała nieodpłatna pomoc psychologiczna dla osób dorosłych uwikłanych w przemoc, 

 stała dostępność do nieodpłatnej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży 

doświadczającej/zagrożonej przemocą,  

 nieodpłatna pomoc prawna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, 

 podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania 

przemocy domowej,  

 regularne działania edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży doświadczającej/ 

zagrożonej przemocą, według zapotrzebowania zgłaszanego przez przedstawicieli 

konkretnych służb i instytucji. 

 

5.15. Program Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego w 2021 roku 

 

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 2021, współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi 

została określona w programie przyjętym Uchwałą Nr 290/XXVIII/2020 Rady Miasta 

Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy 

Miejskiej Ciechanów na 2021 rok 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.  

Projekt Programu Współpracy został wypracowany w procesach partycypacyjnych,  

w oparciu o wcześniejsze doświadczenia samorządu ze 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 24.08.2020 

roku zaprosił organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów na 2021 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 2021 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 
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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 2021 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 30.11.2020 roku, 21.01.2021 oraz 

06.05.2021 ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku  

określonych w Programie Współpracy jako zadania priorytetowe wskazując jednocześnie 

wysokość przeznaczonych środków. Za priorytetowe zadania publiczne Gminy Miejskiej 

Ciechanów w 2021 roku uznano:  

 

I. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 

(przeznaczona kwota: 65 000 zł, 65 000 zł w 2020 roku) :  

1)  aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym,  

2)  organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.  

    II.           Z zakresu oświaty, edukacji i wychowania: 

                   (przeznaczona kwota: 95 000 zł, 58 000 zł w 2020 roku): 

       1) realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze:     

          sportowo-rekreacyjnym  

       2) Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz  

           popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i  

           nowoczesnych technik nauczania 

       3) Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży  

  III.            Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

                  (przeznaczona kwota: 720 000 zł, 720 000 zł w 2020 roku):  

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: 100 000 zł, 150 000 zł w 2020 roku)  

      1)  kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych 

      2) organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną  

                       w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej 



132 

 

      3)  promocja dorobku artystycznego 

      4) podejmowanie działań sprzyjających integracji społeczności lokalnych  

                       i współpracy międzynarodowej. 

    V.          Z zakresu rozwoju sektora pozarządowego: 

                  (przeznaczona kwota: 14 000 zł, 14 000 zł w 2020 roku) 

     1)  organizowanie wydarzeń integrujących środowiska III sektora oraz promocja  

         wolontariatu. 

    VI.        Z zakresu pomocy społecznej: 

                 (przeznaczona kwota: 67 000 zł, 67 000 zł w 2020 r.)  

1) organizowanie pomocy środowiskom osób najuboższych.  

2) podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych 

    VII.       Z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości: 

                (przeznaczona kwota: 6 000 zł, 6 000 zł w 2020 r.) 

1) wspieranie rozwoju idei przedsiębiorczości 

     VIII.   W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 

                 (przeznaczona kwota: 44 000 zł, 20 000 zł w 2020 r.) 

1) opieka nad zwierzętami. 

2) organizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej 

 

Na realizację większości wyżej wymienionych zadań publicznych w 2021 roku 

przeznaczono ogółem 1 111 000 zł.   

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 z określeniem wartości punktowych, 

miejscu i terminie składania ofert. 

W myśl obowiązujących przepisów prawa, gmina nie może finansować działalności 

poszczególnych organizacji pozarządowych, wyznacza natomiast obszary życia publicznego 

oraz określa zadania, których realizacja we współpracy z organizacjami pozarządowymi będzie 

bardziej skuteczna, efektywna i większym stopniu odpowiada potrzebom społeczności lokalnej. 

Zadania publiczne zlecane są podmiotom biorącym udział w otwartym konkursie ofert oraz w 

trybie pozakonkursowym na podstawie umów określających szczegółowe zasady realizacji 

zadań oraz sposób wykorzystania i rozliczenia przyznanych dotacji. Realizacja zleconych 

zadań poddawana jest bieżącej, okresowej i końcowej kontroli merytorycznej. Powyższe 

działania pozwalają na sformułowanie wniosków, że przekazane dotacje zostały wykorzystane 

zgodnie z ich przeznaczeniem.  

Z uwagi na stan epidemii w Polsce oraz w związku z obostrzeniami wprowadzonymi 

przez rząd realizacja zleconych zadań była utrudniona. Organizacje po dokonaniu zmian  

i uzyskaniu akceptacji tut. organu zrealizowały ogółem 69 projekty i rozliczyły przyznane 

środki na łączną kwotę 1 094 500 zł. 

 

„Organizacja zajęć edukacyjnych o charakterze rekreacyjno- sportowym” – 35 000,00 zł 

1. UKS NIKE        8 000,00 zł 

2. MKS CIECHANÓW                5 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie KRAVER                4 000,00 zł 
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4. TKKF Promyk     4 000,00 zł 

5. TKKF Promyk     4 000,00 zł 

6. Ciechanowski Klub Sportów Walki            10 000,00 zł 

 Szwejkowski &Reduch 

 

 
 

„Wypoczynek letni dzieci i młodzieży” – 40 000,00 zł 

1. Ciechanowski Klub Karate Kyokushin  6 000,00 zł 

2. TKKF Promyk              12 000,00 zł 

3. LKS Matsogi      7 000,00 zł 

4. MKS Ciechanów     2 500,00 zł 

5. APN OLIMP      2 500,00 zł 

6. APC Ciechanów     2 500,00 zł 

7. PCK       7 500,00 zł 

 

„Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz 

popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowoczesnych 

technik nauczania.” – 15 000 zł 

1. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni  15 000,00 zł 

 

„Aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym” – 39 000,00 zł 

1. Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO 15 000,00 zł 

2. Ciechanowski Klub Karate Kyokushin   12 000,00 zł 

3. Polski Czerwony Krzyż      3 000,00 zł 

4. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku        9 000,00 zł      
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„Organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia”- 24 000,00 zł 

1. Polski Czerwony Krzyż      7 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Mazovia Proactiv      5 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni    5 000,00 zł 

4. Ciechanowski WOPR        7 000,00 zł 

 

„Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych” – 25 000,00 zł 

      1 . Towarzystwo Przyjaciół Dzieci     25 000,00 zł 

 

„Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych”. – 42 000,00 zł 

1. Fundacja Bank Żywności     37 000,00 zł  

2. Polski Czerwony Krzyż      5 000,00 zł 

 

„Organizowanie wydarzeń integrujących środowiska III sektora oraz promocja 

wolontariatu”. – 14 000 zł 
       1. Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat   14 000,00 zł 

 

„Organizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej”. – 10 000,00 zł 

1. Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie    2 000,00 zł 

2. Fundacja Łydynia        8 000,00 zł 

 

„Opieka nad zwierzętami”.- 34 000 zł 

1. Stowarzyszeniu Wolontariuszy Schroniska     7 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Pies i Spółka    20 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Pies i Spółka     7 000,00 zł 

 

„Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych”. - 30 000,00 zł   

1. Związek Literatów na Mazowszu     3 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki     5 000,00 zł 

3. Stowarzyszenie Pro Musica Scholarium  10 000,00 zł 

4. Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki      7 000,00 zł 

5. ZHP Hufiec Ciechanów      5 000,00 zł 
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„Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną w tym  

z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej”.- 66 500 zł 

1. Polski Czerwony Krzyż     3 000,00 zł 

2. SKT nr 76 STO      6 500,00 zł 

3. Stowarzyszenie Promień Sztuki    9 000,00 zł 

4. Związek Literatów na Mazowszu               4 000,00 zł 

5. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni              10 000,00 zł 

6. Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO   20 000,00 zł 

7. Orkiestra Dęta OSP Ciechanów    4 000,00 zł 

8. Omega Flex        10 000,00 zł 

 

 
 

„Podejmowanie działań sprzyjających integracji i współpracy międzynarodowej” – 

3 000 zł 

1. Związek Literatów na Mazowszu       3 000,00 zł 

 

„Upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie dzieci i młodzieży; organizacja 

rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej” – 22 000,00 zł 

1. Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy 

 „Ziemia Ciechanowska”                          22 000,00 zł 

 

„Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach 

zespołowych i dyscyplinach indywidualnych”. – 655 000,00 zł 

1. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (taekwondo)  50 000,00 zł  

2. Ludowy Klub Sportowy MATSOGI    50 000,00 zł 

3. Ciechanowski Klub Szwejkowski i Reduch     6 000,00 zł 
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4. Ciechanowski Klub Bokserski    10 000,00 zł 

5. Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN   15 000,00 zł 

6. Akademia Piłki Nożnej OLIMP    18 000,00 zł 

7. Akademia Piłkarska Ciechanów    10 000,00 zł  

8. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów     48 000,00 zł 

9. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (kolarstwo)    8 000,00 zł 

10. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand  

(piłka ręczna)       108 000,00 zł 

11. Klub Pływacki Ciechanów     27 000,00 zł 

12. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA  36 000,00 zł  

13. Klub Sportowy ZAMEK     22 000,00 zł 

14. Stowarzyszenie Mazovia Proactiv    40 000,00 zł 

15. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA 91 000,00 zł  

16. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki   11 000,00 zł  

17. Miejski Klub Sportowy Ciechanów               105 000,00 zł 

 

„Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych”. – 28 000,00 zł 

1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe             28 000,00 zł  

 

„Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta”. – 6 000,00 zł 
 

           1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci   2 500,00 zł 

           2. Stowarzyszenie „KRAVER”    1 000,00 zł  

           3. Klub Sportowy Cross Trening Mazovia  2 500,00 zł 
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„Wspieranie rozwoju idei przedsiębiorczości”. – 6 000,00 zł 

1. Mazowiecka Izba Gospodarcza      4 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Pozytywnie historyczni     2 000,00 zł 

 

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.  

Z uwagi na trwający w kraju stan epidemii wydarzenia z zakresu kultury planowane do 

realizacji wspólnie z III sektorem na pierwszą połowę roku zostały odwołane lub przeniesione 

na II półrocze.  Najważniejsze wydarzenia z zakresu kultury, które odbyły się w 2021 roku przy 

udziale organizacji pozarządowych to : Kulinarne Dni Ciechanowa III Ciechanowskie 

Senioralia Jarmark Bożonarodzeniowy, święta patriotyczne. 

Współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z III sektorem w zakresie podejmowania 

przedsięwzięć o charakterze społecznym w roku 2021 odbywała się w ograniczonym zakresie. 

Odbywały się zbiórki publiczne: Wolontariat Pamięci,  Fundacja Bank Żywności, Szlachetna 

Paczka. W 2021 roku w reżimie sanitarnym odbyły się Senioralia, Działalność Ciechanowskiej 

Rady Seniorów została wznowiona w II połowie roku. 

Tytułem współorganizacji imprez sportowych w 2021 roku wydatkowano kwotę  

w wysokości 202 165,74 zł. To kwota wydatkowana na współorganizację imprez sportowych 

o dużym znaczeniu dla miasta poprzez bezpośrednie finansowanie wydatków (puchary, 

nagrody) lub na podstawie umów o współpracy zawartych ze stowarzyszeniami kultury 

fizycznej oraz projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.  

 

Wyścig Kolarski Mistrzostwa Mazowsza w kryterium ASOW            10 000,00 zł 

X Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów  7 500,00 zł 

XIV Międzynarodowy Turniej Taekwon-do Master Cup 2021             18 999,95 zł 

Turniej tenisa stołowego o Puchar Prezydenta      1 200,00 zł 

Mistrzostwa Mazowsza w lekkiej atletyce                  8 999,99 zł 

Mityng lekkoatletyczny zawody otwarcie sezonu    20 000,00 zł 

Transport zawodników na mecze piłkarskie     16 200,00 zł 

Mecze piłkarskie charytatywne, zawody szachowe, wędkarskie                 23 113,26 zł 

Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: 

Zajęcia edukacyjno-sportowe z elementami samoobrony dla rodzin           29 354,90 zł 

„Bezpieczna Rodzina”   

Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży 

oraz drużyny seniorów „Od szczypiora do seniora”     30 000,00 zł  

BO/21 Sport 4 YOU – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn    29 983,72 zł  

 

W związku z dynamicznie zmieniającymi się wytycznymi sanitarnymi i kolejnymi 

obostrzeniami wprowadzanymi przez rząd, organizacje zmuszone były do zmiany terminu, 

lokalizacji lub formuły zawodów (bez udziału publiczności i z ograniczoną liczbą 

zawodników).  
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Pozafinansowa współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami realizującymi 

zadania publiczne polegała głównie na udzieleniu wsparcia w realizacji i rozliczeniu 

przyznanych dotacji w warunkach epidemii. 

W 2021 roku zakończyła się kadencja Ciechanowskiej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego, do której należało diagnozowanie głównych potrzeb, form i zakresu aktywności 

organizacji pozarządowych działających na terenie miasta w zaistniałej sytuacji w kraju oraz 

udział CRDPP w opracowaniu i zaopiniowaniu Programu Współpracy na 2021 rok. Z uwagi na 

panujący stan epidemii nie uruchomiono procedery wyboru CRDPP na nową kadencję. 

Pozostałe działania prowadzone w ramach pozafinansowej współpracy samorządu  

z organizacjami pozarządowymi polegały na:  

- bieżącym udzielaniu porad oraz instruktażu w sprawach związanych z prowadzeniem 

działalności statutowej organizacji. 

- udzielaniu pomocy w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie realizacji zadań ze źródeł 

zewnętrznych,  

- bieżącej pomocy technicznej, 

- objęciu honorowym patronatem prezydenta miasta wydarzeń podejmowanych przez podmioty 

realizujące zadania publiczne,  

- promowaniu działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe poprzez zamieszczanie 

informacji o ich działalności w wydawanych materiałach informacyjnych; Gazecie 

Samorządowej Miasta, stronie internetowej Urzędu Miasta, portalu społecznościowym, 

- użyczaniu pomieszczeń dla organizacji pozarządowych w obiektach Gminy Miejskiej 

Ciechanów w tym administrowanych przez MOSiR, COEK STUDIO (Komenda Hufca ZHP, 

Kluby motocyklowe, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kluby seniora, 

Stowarzyszenie Autorów Polskich, Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie 

Ciechanowski Wolontariat, Stowarzyszenie Serce Matki, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, 

Amazonki, Polskie Stowarzyszenie ADHD), 

- przekazywaniu informacji o zmianach w obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących 

funkcjonowania ngo,  

- udzielaniu rekomendacji podmiotom ubiegającym się o zewnętrzne dofinansowanie działań. 

 

Przedstawione wyżej formy współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami 

pozarządowymi nie wyczerpują wszystkich możliwości współdziałania w różnych obszarach 

życia publicznego. Biorąc pod uwagę powyższe miasto stara się inicjować i wspierać działania 

mieszkańców w podejmowanych przez nich przedsięwzięciach co w dużej mierze przyczynia 

się do zwiększania aktywności obywatelskiej oraz powstawania nowych organizacji 

pozarządowych. 

Program Współpracy stanowi zatem istotny elementem lokalnej polityki społecznej 

i finansowej miasta, a tzw. Trzeci sektor jest bardzo ważnym partnerem Miasta w realizacji 

jego zadań statutowych. 

5.16. Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Ciechanów na lata 

2020-2035 

 

W odpowiedzi na rozwijający się w ostatnich latach rynek elektromobilności oraz paliw 

alternatywnych, jak również prowadzoną przez Polskę i Unię Europejską politykę klimatyczno 

– transportową, Gmina Miejska Ciechanów w 2020 r. przyjęła nowy program strategiczny. 

W strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Ciechanów określono cele i kierunki rozwoju 

w zakresie polityki elektromobilności oraz zrównoważonego transportu i mobilności 
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w mieście.  Program został przyjęty uchwałą nr 260/XXV/2020 Rady Miasta Ciechanów 

w dniu 24 września 2020 roku.  

Celem głównym strategii jest stopniowe wdrożenie rozwiązań z zakresu 

elektromobilności  oraz inteligentnego miasta (tzw. Smart City) co przełoży się na ograniczenie 

szkodliwej emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu. W strategii założono osiągnięcie 

do 2035 r. czterech celów strategicznych: 

a) Niskoemisyjna komunikacja miejska. Zakłada się wprowadzenie pojazdów nisko 

i zeroemisyjnych do obsługi zbiorowego transportu publicznego, co przyczyni się do 

utworzenia komunikacji przyjaznej środowisku, zintegrowanej z innymi formami 

transportu (centra park & ride oraz wypożyczalnie rowerów). 

b) Dostępna infrastruktura paliw alternatywnych. Do rozwoju elektromobilności zarówno 

w formie zbiorowej jak i indywidualnej, niezbędne jest zapewnienie stacji 

umożliwiających tankowanie paliwami alternatywnymi tj. energią elektryczną, CNG, 

LNG, wodorem). 

c) Elektromobilny i świadomy mieszkaniec. W ramach realizacji strategii zakłada się 

upowszechnienie pełnej wiedzy o elektromobilności obejmującej nie tylko czynniki 

pozytywne, ale również te, które mogą budzić społeczne wątpliwości (np. koszty 

eksploatacji czy utylizacji baterii akumulatorowych). 

d) Efektywny samorząd. W realizacji polityk miejskich zakłada się wykorzystywanie 

nowoczesnych technologii w obszarze infrastruktury miejskiej, dzięki czemu możliwe 

będzie sprawne zarzadzanie zasobami gminy w sposób korzystny ekonomicznie 

i środowiskowo.  

 

Powyższe cele są możliwe do osiągniecia poprzez realizację konkretnych zadań z zakresu 

elektromobilności. W strategii przyjęto 9 zadań, które mają charakter rekomendacji 

sprzyjający osiągnięciu zamierzonych celów. W 2021 roku miasto realizowało następujące 

zadania: 

- monitoring jakości powietrza; 

- złożenie aplikacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

o środki dofinansowania na zakup trzech autobusów o napędzie elektrycznym (dla potrzeb 

komunikacji zbiorowej) w ramach programu priorytetowego Zielony transport publiczny; 

- rozbudowa systemu dróg dla rowerów; 

- rozwój sieci publicznej wypożyczalni rowerów miejskich, wprowadzenie usługi 

wypożyczania hulajnogi elektrycznej; 

- bezpłatne udostępnianie przez miasto ładowarki do pojazdów o napędzie elektrycznym. 

 

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 2021 r.  w sposób 

określony uchwałami. 

W 2021 roku Rada Miasta obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie 

z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr 313/XXIX/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. 
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Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2021 roku Rada Miasta obradowała na 11 

sesjach zwyczajnych, 6 sesjach nadzwyczajnych i podjęła 155 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 2021 roku Wojewoda Mazowiecki uchylił jedną uchwałę i Regionalna Izba 

Obrachunkowa uchyliła także jedną uchwałę.  

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. 
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L.p. 
   Numer i data 

podjęcia 
Uchwała Sposób wykonania 

1.  

314/XXX/2021 z  

dnia 04 stycznia 

2021 roku 

Uchwała w sprawie w sprawie wyznaczenia 

Aglomeracji Ciechanów w nowym kształcie. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2017 r. 

Prawo wodne, koniecznym było podjęcie 

uchwały w celu ponownego wyznaczenia i 

przyjęcia obszaru i granic aglomeracji, 

gdyż rozporządzenie Nr 85/2008 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 

06.11.2008r. przestało obowiązywać po 

31.12.2020r.  Zgodnie z w/w uchwałą 

dokonywana będzie sprawozdawczość z 

KPOŚK. 

2.  

315/XXX/2021 z  

dnia 04 stycznia 

2021 roku 

Uchwała w sprawie w sprawie określenia 

Programu opieki nad bezdomnymi 

zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miejskiej 

Ciechanów w 2021r. 

 

Na podstawie tej uchwały zapewnione 

było bezdomnym zwierzętom w 2021r. 

miejsce w schronisku dla zwierząt, opieka 

nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 

dokarmianie, odławianie bezdomnych 

zwierząt, całodobowa opieka 

weterynaryjna w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, 

znakowanie zwierząt. 

3.  

316/XXX/2021 z  

dnia 04 stycznia 

2021 roku 

Uchwała w sprawie udzielenia pomocy 

rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego 

 

wprowadzenie zadania obejmującego 

opracowanie dokumentacji technicznej 

budowy chodnika w ciągu ulicy 

Przasnyskiej o dł. ok. 770 mb. Gmina 

Miejska Ciechanów podpisała Umowę z 

Województwem Mazowieckiem dotyczącą 

udzielenia pomocy rzeczowej oraz 

określenia ramowych zasad współpracy  i 

wzajemnych zobowiązań dla realizacji 

przedmiotowego zadania. 

Umowa przewiduje w szczególności 

opracowanie dokumentacji przez 

Wykonawcę wyłonionego przez Gminę 

Miejską Ciechanów, a następnie 

przekazanie jej Województwu 

Mazowieckiemu, celem zrealizowania 

robót budowlanych. Przewidywany termin 

zakończenia zadania to i kwartał 2022 r.   

4.  

317/XXX/2021 z  

dnia 04 stycznia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: nadania nazwy placowi 

na terenie miasta Ciechanów. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  

Oznakowano Skwer Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. 

5.  

318/XXXI/2021 z  

dnia 28 stycznia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: ustalenia szczegó-

łowych zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych 

oraz schroniskach dla osób bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi.  

Uchwała realizowana na bieżąco. 
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6.  

319/XXXI/2021 z  

dnia 28 stycznia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały Nr 

403/XXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z 

dnia  23 lutego 2017 r. w sprawie określenia 

kryteriów przyjęć obowiązujących w 

postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do samorządowych 

przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska 

Ciechanów, wraz z liczbą punktów  możliwą 

do uzyskania za poszczególne kryteria oraz 

określenia dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

Dz. Urz. Woj. Maz.  

Pozycja: 809  

2 lutego 2021r.  

Na podstawie uchwały przeprowadzono 

postępowanie rekrutacyjne do 

samorządowych przedszkoli. 

7.  

320/XXXI/2021 z  

dnia 28 stycznia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały Nr  

296/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Ciechanów. 

W trakcie realizacji. 

8.  

321/XXXI/2021 z  

dnia 28 stycznia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: uchwalenia 

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie 

Spółka z o.o. na lata 2022–2024. 

ZWiK Sp. z o.o. będzie realizował zadania 

inwestycyjne na podstawie tej uchwały w 

latach 2022-2024. 

9.  

322/XXXI/2021 z  

dnia 28 stycznia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: odstąpienia od 

sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „DOLINA 

ŁYDYNI” w Ciechanowie. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

10.  

323/XXXI/2021 z  

dnia 28 stycznia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: wyrażenia  zgody  na  

wniesienie  prawa  własności  nieruchomości 

w formie aportu   do spółki  pn. Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  

w Ciechanowie. 

Wykonana – akt notarialny nr 3144/2021 z 

01.04.2021r. 

11.  
324/XXXI/2021 z  

dnia 28 stycznia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości.  

 

W trakcie realizacji. 

12.  

325/XXXI/2021 z  

dnia 28 stycznia 

2021 roku 

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. 

13.  
326/XXXI/2021 z  

dnia 28 stycznia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: zamiany  

nieruchomości. 

Wykonana. 

14.  

327/XXXI/2021 z  

dnia 28 stycznia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały nr 158/XIV/2015 Rady 

Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r.  

w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania, wysokości stawek opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych w tej 

strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego 

Parkowania”. 

Wiele zmian dokonywanych w SPP 

wymagało uchwalenia i ogłoszenia 

jednolitego tekstu uchwały 158/XIV/2015 

Rady Miasta z dnia 26 listopada 2015r. 
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15.  

328/XXXI/2021 z  

dnia 28 stycznia 

2021 roku 

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. 

 

16.  

329/XXXI/2021 z  

dnia 28 stycznia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: powołania komisji do 

wypracowania propozycji działań, które 

zostaną podjęte wobec niesprawiedliwego  

i krzywdzącego podziału środków 

finansowych z „ Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych”. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

17.  
330XXXI/2021 z  

dnia 28 stycznia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: rozpatrzenia petycji. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

18.  

33I/XXXII/2021 z  

dnia 1 lutego 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: zwolnienia z opłaty oraz 

przedłużenia terminu na wniesienie opłat  

z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych należnych w 2021 

roku. 

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na 

sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia w miejscu 

sprzedaży zostali zwolnieni z wniesienia I 

raty za koncesję oraz wydłużono termin 

płatności II i III do 31 października 2021 r. 

19.  

332/XXXIII/2021 z  

dnia 25 lutego 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: zwolnień w podatku od 

nieruchomości: gruntów, budynków i 

budowli związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, wskazanym 

grupom przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych  

z powodu COVID-19. 

Uchwała stosowana, na jej podstawie 

udzielane były zwolnienia z podatku od 

nieruchomości. W 2021 roku z 

przedmiotowego zwolnienia skorzystało 

14 podatników. 

20.  
333/XXXIII/2021 z  

dnia 25 lutego 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany Statutu Gminy 

Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

21.  
334/XXXIII/2021 z  

dnia 25 lutego 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej przy ul. 

Opinogórskiej w Ciechanowie 

Uchwała weszła w życie z dniem 

ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz.  

Poz. 1627 z 26 lutego 2021. 

22.  

335/XXXIII/2021 z  

dnia 25 lutego 2021 

roku 

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. 

 

23.  

336/XXXIII/2021 z  

dnia 25 lutego 2021 

roku 

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. 

 

24.  

337/XXXIII/2021 z  

dnia 25 lutego 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody na 

nabycie nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Wykonana - akt notarialny nr Rep. A 

1837/2021 z 25.06.2021 r. 

25.  
338/XXXIII/2021 z  

dnia 25 lutego 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody na 

przeniesienie prawa własności. 

Wykonana – akt notarialny nr 5272/2021 z 

31.05.2021r. 
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26.  

339/XXXIII/2021 z  

dnia 25 lutego 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności gruntowej 

na nieruchomości stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Wykonana – akt notarialny nr 3909/2021 z 

13.12.2021r. 

27.  

340/XXXIII/2021 z  

dnia 25 lutego 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały Nr 

329/XXXI/2021 Rady Miasta Ciechanów  

z dnia 28 stycznia 2021 roku o powołaniu 

komisji do spraw analizy wniosków i braku 

przydziału środków finansowych w II 

naborze „ Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych” dla miasta Ciechanowa 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

28.  
341/XXXIII/2021 z  

dnia 25 lutego 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: rozpatrzenia złożonej 

skargi na działanie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej  w Ciechanowie. 

Skarga uznana za bezzasadną z przyczyn 

faktycznych i prawnych. 

29.  
342/XXXIV/2021 z  

dnia 11 marca 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

30.  
343/XXXIV/2021 z  

dnia 11 marca 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2021. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Ogłoszono w Dz.Urz.Woj.Maz. 

31.  

344/XXXIV/2021 z  

dnia 11 marca 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla miasta 

Ciechanów  na 2021 rok. 

Uchwała realizowana do końca 2021 r. 

32.  

345/XXXV/2021 z  

dnia 25 marca 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały Nr 

157/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z 

dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad, sposobu i trybu 

umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 

należności pieniężnych mających charakter 

cywilnoprawny przypadających Gminie 

Miejskiej Ciechanów lub jej jednostkom 

podległym, warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej w przypadkach, w 

których ulga stanowić będzie pomoc 

publiczną oraz wskazania organu 

uprawnionego do udzielania tych ulg. 

Uchwała jest stosowana. 

33.  

346/XXXV/2021 z  

dnia 25 marca 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: uchwalenia 

wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

będących w posiadaniu Zakładu 

Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie 

Spółka z o.o. na lata 2022–2024.. 

ZWiK Sp. z o.o. będzie realizował zadania 

inwestycyjne na podstawie tej uchwały w 

latach 2022-2024. 

34.  
347/XXXV/2021 z  

dnia 25 marca 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody  

na zbycie nieruchomości w formie 

darowizny. 

W trakcie realizacji. 

35.  
348/XXXV/2021 z  

dnia 25 marca 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości. 

Wykonana – akt notarialny nr 3039/2021 z 

16.08.2021r. 

36.  
349/XXXV/2021 z  

dnia 25 marca 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody 

na zbycie nieruchomości. 

Wykonana – akt notarialny nr 6552/2021 z 

30.06.2021r. 

37.  
350/XXXV/2021 z  

dnia 25 marca 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: rozpatrzenia skargi 

złożonej na działanie Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej  w Ciechanowie. 

Skarga uznana za bezzasadną z przyczyn 

faktycznych i prawnych. 
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38.  

351/XXXVI/2021 z  

dnia 09 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 

343/XXXIV/2021 Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej na 2021 r. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

39.  

352/XXXVI/2021 z  

dnia 09 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: zwolnień w podatku od 

nieruchomości: gruntów, budynków i 

budowli związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, wskazanym 

grupom przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych  

z powodu COVID-19. 

Uchwała stosowana, na jej podstawie 

udzielane były zwolnienia z podatku od 

nieruchomości. W 2021 roku z 

przedmiotowego zwolnienia skorzystało 

15 podatników. 

40.  

353/XXXVI/2021 z  

dnia 09 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru w rejonie ulic: Św. Franciszka, 

Batalionów Chłopskich,  Amarantowej i 

Błękitnej  

w Ciechanowie 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

41.  
354/XXXVII/2021 z  

dnia 29 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: udzielenia 

Prezydentowi Miasta Ciechanów wotum 

zaufania. 

Udzielono Prezydentowi Miasta 

Ciechanów wotum zaufania. 

42.  

355/XXXVII/2021 z  

dnia 29 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Miejskiej Ciechanów za 2020 rok. 

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 

2020 rok. 

43.  
356/XXXVII/2021 z  

dnia 29 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: udzielenia 

Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok. 

Udzielono absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu za 2020 rok. 

44.  
357/XXXVII/2021 z  

dnia 29 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

45.  
358/XXXVII/2021 z  

dnia 29 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2021. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. 

46.  

359/XXXVII/2021 z  

dnia 29 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały Nr 

572/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z 

dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Statutu 

Żłobka Miejskiego w Ciechanowie. 

Uchwała nie weszła w życie. 

Wydział Nadzoru Prawnego 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  

zaproponował wprowadzenie zmian do 

uchwały. Zasadnym okazało się ustalenie 

statutu w nowym brzmieniu. 

47.  

360/XXXVII/2021 z  

dnia 29 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały Nr 

107/IX/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia 

opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim  

w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 

dnia 29 marca 2021 roku. 

Dz. Urz. Woj. Maz.  

Pozycja:4052 

29 kwietnia 2021 

Uchwała umożliwiła obniżenie opłat za 

Żłobek Miejski  w czasie ograniczenia 

jego funkcjonowania. 
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48.  

361/XXXVII/2021 z  

dnia 29 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: określenia sezonu 

kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie 

Gminy Miejskiej Ciechanów na 2021 rok. 

Uchwała została zrealizowana zgodnie z 

jej treścią. 

W 2021r. sezon kąpielowy funkcjonował 

na kąpielisku Krubin, zgodnie z tą 

uchwałą. 

49.  
362/XXXVII/2021 z  

dnia 29 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości. 

W trakcie realizacji. 

50.  
363/XXXVII/2021 z  

dnia 29 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: zamiany  

nieruchomości. 

W trakcie realizacji. 

51.  
364/XXXVII/2021 z  

dnia 29 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: zamiany  

nieruchomości. 

Wykonana – akt notarialny nr 4076/2021 z 

30.12.2021r. 

52.  
365/XXXVII/2021 z  

dnia 29 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: rozpatrzenia petycji  

w sprawie planów zabudowy wielorodzinnej 

zlokalizowanej przy ulicy Amarantowej. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

53.  
366/XXXVII/2021 z  

dnia 29 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: rozpatrzenia petycji  

w sprawie planów zabudowy wielorodzinnej 

zlokalizowanej przy ulicy Amarantowej. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

54.  

367/XXXVII/2021 z  

dnia 29 kwietnia 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: rozpatrzenia wniosku  

o przystąpienie do sporządzenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego dla obszarów leżących od ul. 

Amarantowej  

w kierunku południowym. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

55.  

368/XXXVIII/2021 z  

dnia 18 maja 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2021. 

Zmniejszenie planu dotacji dla COEK o 

kwotę 50 000 zł. Zmiana  w planie 

finansowym. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Ogłoszono w Dz. Urz. Woj. .Maz. 

56.  

369/XXXIX/2021 z  

dnia 27 maja 2021 

roku   

Uchwała w  sprawie: określenia wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  

o dochodach gospodarstwa domowego. 

Uchwała weszła w życie z dniem 1 lipca 

2021 roku. 

57.  

370/XXXIX/2021 z  

dnia 27 maja 2021 

roku   

Uchwała w  sprawie: wyrażenia  zgody  na  

zawarcie  kolejnej  umowy  najmu  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. 

 

58.  

371/XXXIX/2021 z  

dnia 27 maja 2021 

roku   

Uchwała w  sprawie: przyjęcia stanowiska 

Rady Miasta Ciechanów w sprawie podziału 

środków publicznych z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

59.  
372/XL/2021 z  dnia 

24 czerwca 2021 

roku   

Uchwała w  sprawie: zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

60.  
373/XL/2021 z  dnia 

24 czerwca 2021 

roku   

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2021. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. 



147 

 

61.  

374/XL/2021 z  dnia 

24 czerwca 2021 

roku   

Uchwała w  sprawie: przystąpienia 

do sporządzenia aktualizacji „Strategii 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta 

Ciechanów do roku 2023” oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania aktualizacji strategii, w tym tryb 

konsultacji. 

Uchwała utraciła moc zgodnie z Uchwałą 

Nr 387/XLI/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 

r. 

62.  

375/XL/2021 z  dnia 

24 czerwca 2021 

roku   

Uchwała w  sprawie: aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz 

planów miejscowych  

w mieście Ciechanów. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

63.  

376/XL/2021 z  dnia 

24 czerwca 2021 

roku   

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody na 

wniesienie prawa własności nieruchomości w 

formie aportu   do spółki  pn. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka 

z o. o.  

w Ciechanowie. 

Uchwała została zrealizowana – Akt 

Notarialny Rep. A nr 8781/2021 z dnia 

25.08.2021 r. 

64.  

377/XL/2021 z  dnia 

24 czerwca 2021 

roku   

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały  

Nr 316/XXX/2021 Rady Miasta Ciechanów z 

dnia 04 stycznia 2021 roku dotyczącej 

udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Województwa Mazowieckiego. 

wprowadzenie na podstawie wniosku do 

budżetu,  zwiększenia kwoty dotyczącej 

realizacji zadania polegającego na 

opracowaniu dokumentacji projektowej 

związanej z budową chodnika w ul. 

Przasnyskiej. 

65.  

378/XL/2021 z  dnia 

24 czerwca 2021 

roku   

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały  

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. 

Uchwała jest stosowana. 

66.  

379/XL/2021 z  dnia 

24 czerwca 2021 

roku   

Uchwała w  sprawie: Statutu Żłobka 

Miejskiego w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Pozycja: 5658  

25 czerwca 2021 r.  

Na podstawie uchwały ustalono Statut 

Żłobka Miejskiego w nowym brzmieniu, 

co wpłynęło na wprowadzenie 

zaktualizowanych i czytelnych 

uregulowań. 

67.  
380/XL/2021 z  dnia 

24 czerwca 2021 

roku   

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody  

na zbycie nieruchomości. 

Wykonana – akt notarialny nr 3105/2021 z 

05.08.2021r. 

68.  
381/XL/2021 z  dnia 

24 czerwca 2021 

roku   

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody  

na zbycie nieruchomości. 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

69.  

382/XL/2021 z  dnia 

24 czerwca 2021 

roku   

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 
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70.  

383/XLI/2021 z  

dnia 26 sierpnia 

2021 roku 

  

Uchwała w  sprawie: zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

71.  

384/XLI/2021 z  

dnia 26 sierpnia 

2021 roku 

  

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2021. 

Zwiększenie planu dotacji dla COEK o 

kwotę 340 000 zł. Zmiana w  planie 

finansowym. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. 

72.  

385/XLI/2021 z  

dnia 26 sierpnia 

2021 roku 

  

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody na 

utworzenie spółki pn. „SIM Północne 

Mazowsze Sp. z o.o.”  z siedzibą  

w Ciechanowie. 

Spółka pn. „SIM Północne Mazowsze Sp. 

z o.o.” została zawiązana w dniu 22 

grudnia 2022 r. zgodnie z Aktem 

notarialnym Repertorium A nr 9335/2021 

73.  

386/XLI/2021 z  

dnia 26 sierpnia 

2021 roku 

  

Uchwała w  sprawie: zatwierdzenia wniosku  

o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie 

objęcia udziałów w nowo tworzonej 

Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM 

Północne Mazowsze Sp. z o. o” z siedzibą w 

Ciechanowie. 

Spółka pn. „SIM Północne Mazowsze Sp. 

z o.o.” została zawiązana w dniu 22 

grudnia 2022 r. Zgodnie z Aktem 

notarialnym Repertorium A nr 9335/2021 

środki Funduszu stanowią kapitał 

zakładowy spółki. 

74.  

387/XLI/2021 z  

dnia 26 sierpnia 

2021 roku 

  

Uchwała w  sprawie: przystąpienia do 

sporządzenia aktualizacji „Strategii Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego Miasta 

Ciechanów do roku 2023” oraz określenia 

szczegółowego trybu i harmonogramu 

opracowania aktualizacji strategii, w tym tryb 

konsultacji. 

Aktualizacja strategii zgodnie z 

założeniami uchwały. 

75.  

388/XLI/2021 z  

dnia 26 sierpnia 

2021 roku 

  

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody  

na nabycie nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonana - akt notarialny nr Rep. A 

13731/2021 z dnia 28.12.2021 r. 

76.  

389/XLI/2021 z  

dnia 26 sierpnia 

2021 roku 

  

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody  

na zamianę nieruchomości. 

W trakcie realizacji. 

77.  

390/XLI/2021 z  

dnia 26 sierpnia 

2021 roku 

  

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności gruntowej 

na nieruchomości  stanowiącej własność 

Gminy Miejskiej Ciechanów. 

W trakcie realizacji. 

78.  
391/XLI/2021 z  

dnia 26 sierpnia 

2021 roku  

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości. 

W trakcie realizacji. 

79.  
392/XLI/2021 z  

dnia 26 sierpnia 

2021 roku  

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody  

na zbycie nieruchomości w formie 

darowizny. 

W trakcie realizacji. 

80.  

393/XLI/2021 z  

dnia 26 sierpnia 

2021 roku  

Uchwała w  sprawie: wyrażenia  zgody  

na  zawarcie  kolejnej  umowy  najmu  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. 
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81.  

394XLI/2021 z  dnia 

26 sierpnia 2021 

roku  

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów dzierżaw na okres  

3 lat z dotychczasowymi dzierżawcami oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu  zawarcia 

umów dzierżawy. 

Zawarto na okres kolejnych trzech lat 

umowy dzierżawy na lokale handlowe w 

Hali Targowej BLOKI w Ciechanowie 

przy ul. Sienkiewicza 75. 

82.  

395XLI/2021 z  dnia 

26 sierpnia 2021 

roku  

Uchwała w  sprawie: określenia średniej ceny 

jednostki paliwa. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Pozycja: 7517 

30 sierpnia 2021 r.  

Na podstawie uchwały ustalono średnią 

cenę jednostki paliwa w Gminie Miejskiej 

Ciechanów na rok szkolny 2021/2022, co 

pozwoliło wyliczyć zwrot kosztów 

przejazdu do szkoły, jeżeli dowożenie 

niepełnosprawnym dzieciom zapewniają 

rodzice. 

83.  

396XLI/2021 z  dnia 

26 sierpnia 2021 

roku  

Uchwała 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. 

ZWiK Sp. z o.o. uaktualnił zadania 

inwestycyjne realizowane na podstawie tej 

uchwały w latach 2019-2021. 

84.  
397XLI/2021 z  dnia 

26 sierpnia 2021 

roku  

Uchwała w  sprawie: rozpatrzenia skargi 

złożonej  na  Dyrektora Szkoły  Podstawowej 

nr 6 w Ciechanowie. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

85.  
398XLI/2021 z  dnia 

26 sierpnia 2021 

roku  

Uchwała w  sprawie: rozpatrzenia skargi na 

działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Ciechanowie. 

Skarga uznana za bezzasadną z przyczyn 

faktycznych i prawnych. 

86.  

399/XLII/2021 z  

dnia 30 września 

2021 roku 

  

Uchwała w  sprawie: zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

87.  

400/XLII/2021 z  

dnia 30 września 

2021 roku 

  

  

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2021. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. 

88.  

401/XLII/2021 z  

dnia 30 września 

2021 roku 

  

  

Uchwała w  sprawie: emisji obligacji 

komunalnych. 

Wyemitowano obligacje w pełnej 

wysokości, tj. 6.300.000 zł w miesiącu 

grudniu 2021 r. 

89.  

402/XLII/2021 z  

dnia 30 września 

2021 roku 

  

  

Uchwała w  sprawie: uchylająca uchwałę  

w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od nieruchomości, na 

której znajduje się domek letniskowy lub 

innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz 

terminu częstotliwości i trybu uiszczania tej 

opłaty. 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego pod poz. 8396. 

 

Uchwała wchodzi w życie 1 marca  

2022 r.  

 

Informacja o zmianach w systemie 

gospodarowania odpadami została 

przekazana do Wydziału Kontaktów 

Społecznych, celem zamieszczenia 

zamieszczona na stronie Urzędu Miasta. 
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90.  

403/XLII/2021 z  

dnia 30 września 

2021 roku 

  

  

Uchwała w  sprawie: postanowienia  

o odbieraniu odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym województwa 

Mazowieckiego pod poz. 8395. 

 

Uchwała wchodzi w życie 1 marca  

2022 r. 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 888 ze zm.) informacja  

o możliwości złożenia przez właścicieli 

nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne oświadczenia  

o wystąpieniu z systemu została 

zamieszczona na stronie internetowej 

Urzędu Miasta, na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej oraz wywieszona 

tablicach ogłoszeń.  

 

Informacja o zmianach w systemie 

gospodarowania odpadami została 

przekazana do Wydziału Kontaktów 

Społecznych, celem zamieszczenia 

zamieszczona na stronie Urzędu Miasta.  

 

91.  

404/XLII/2021 z  

dnia 30 września 

2021 roku 

  

  

Uchwała w  sprawie: regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy 

Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego pod poz. 8394. 

 

Uchwała wchodzi w życie 1 marca  

2022 r. 

 

Informacja o zmianach w systemie 

gospodarowania odpadami została 

przekazana do Wydziału Kontaktów 

Społecznych, celem zamieszczenia 

zamieszczona na stronie Urzędu Miasta.  

 

Uchwała została przekazana do podmiotu 

świadczącego usługę odbioru  

i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, tj. PUK Sp. z o.o. 
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92.  

405/XLII/2021 z  

dnia 30 września 

2021 roku 

  

  

Uchwała w  sprawie: szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów. 

Uchwała opublikowana w Dzienniku 

Urzędowem Województwa 

Mazowieckiego pod poz. 8393. 

 

Uchwała wchodzi w życie 1 marca  

2022 r. 

 

Informacja o zmianach w systemie 

gospodarowania odpadami została 

zamieszczona na stronie Urzędu Miasta. 

 

Uchwała została przekazana do podmiotu 

świadczącego usługę odbioru  

i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, tj. PUK Sp. z o.o. 

93.  

406/XLII/2021 z  

dnia 30 września 

2021 roku 

  

  

Uchwała w  sprawie: zmiany Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych dla miasta 

Ciechanów na 2021 r. 

Uchwała realizowana do końca 2021 r. 

94.  

407/XLII/2021 z  

dnia 30 września 

2021 roku 

  

  

Uchwała w  sprawie: wyrażenia  zgody  na  

zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy                                         

z  dotychczasowym  dzierżawcą oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od  

obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  

umowy dzierżawy. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

95.  

408/XLII/2021 z  

dnia 30 września 

2021 roku 

  

  

Uchwała w  sprawie: wyrażenia  zgody  na  

zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy                                         

z  dotychczasowym  dzierżawcą oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od  

obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  

umowy dzierżawy. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

96.  

409/XLII/2021 z  

dnia 30 września 

2021 roku 

  

  

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. 

 

97.  

410/XLII/2021 z  

dnia 30 września 

2021 roku 

  

  

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. 

 

98.  

411/XLIII/2021 z  

dnia 15 

października 2021 

roku   

Uchwała w  sprawie: zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

99.  

412/XLIII/2021 z  

dnia 15 

października 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2021. 

Zwiększenie planu dotacji dla COEK o 

kwotę 150 000zł.  Zmiana w planie 

finansowym. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. 

100.  

413/XLIV/2021 z  

dnia 28 

października 2021 

roku   

Uchwała w  sprawie: zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 
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101.  

414/XLIV/2021 z  

dnia 28 

października 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2021. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. 

102.  

415/ XLIV /2021 z  

dnia 28 

października 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: przeprowadzenia na 

terenie Miasta Ciechanów konsultacji 

społecznych dotyczących Budżetu 

Obywatelskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

103.  

416/XLII/2021 z  

dnia 28 

października 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: wyrażenia zgody na 

wzniesienie pomnika ofiar obozu NKWD 

funkcjonującego w Ciechanowie w 1945 

roku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

104.  

417/ XLIV /2021 z  

dnia 28 

października 2021 

roku 

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. 

 

105.  

418/ XLIV /2021 z  

dnia 28 

października 2021 

roku 

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. 

 

106.  

419/ XLIV /2021 z  

dnia 28 

października 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości. 

Uchwała obowiązuje i została 

zastosowana do naliczenia podatku od 

nieruchomości na 2022 rok. 

107.  

420/ XLIV /2021 z  

dnia 28 

października 2021 

roku 

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. 

 

108.  

421/ XLIV /2021 z  

dnia 28 

października 2021 

roku 

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. 

109.  

422/ XLIV /2021 z  

dnia 28 

października 2021 

roku 

Uchwała w  sprawie: przyjęcia stanowiska 

Rady Miasta Ciechanów w sprawie 

wariantów przebiegu nowej obwodnicy 

Ciechanowa. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

110.  
423/XLV/2021 z  

dnia 08 listopada 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

111.  
424/XLV/2021 z  

dnia 08 listopada 

2021 roku 

Uchwała w  sprawie: zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2021. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. 

112.  
425/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Ciechanów.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

113.  

426/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2021. 

Zwiększenie planu dotacji dla COEK o 

kwotę 50 000 zł. Zmiana w planie 

finansowym. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. 
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114.  
427/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

01.01.2022 r. 

115.  

428/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie uchwały Budżetowej 

Gminy Miejskiej Ciechanów na 2022 rok. 

Uchwalenie wysokości dotacji dla COEK 

na 2022r. Sporządzenie planu  

finansowego na 2022r 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

01.01.2022 r. 

Ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. 

116.  

429/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od 

nieruchomości budynków, lub ich części, w 

których wykonano remont elewacji lub 

remont elewacji wraz z remontem dachu. 

Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr 

40.459.2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. 

orzekło o nieważności uchwały Nr 

429/XLVI/2021. 

117.  

430/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie zmiany  uchwały   

nr  261/XXV/2020  Rady Miasta Ciechanów  

z  dnia  24  września 2020 r.  określającej 

warunki udzielania bonifikat i wysokości 

stawek procentowych przy sprzedaży  

komunalnych lokali mieszkalnych. 

W trakcie realizacji. 

118.  

431/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały  

Nr 389/XLI/2021 Rady Miasta Ciechanów z 

dnia 26 sierpnia 2021 roku o wyrażeniu zgody 

na zamianę nieruchomości. 

W trakcie realizacji. 

119.  

432/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

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. 

 

120.  

433/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie przedłużenia realizacji  

programu polityki zdrowotnej pn. „Program 

profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka 

ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej 

Ciechanów na lata 2018-2021”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

121.  

434/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie przyjęcia programu 

współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów na 

2022 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. 

122.  

435/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały  

nr 529/XXXVIII/2017 Rady Miasta 

Ciechanów  w sprawie określenia 

szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania stypendiów artystycznych dla 

uczniów oraz określenia ich wysokości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

123.  

436/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie nadania nazwy parkowi 

na terenie miasta Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

124.  
437/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie zmiany Statutu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ciechanowie. 

Uchwała realizowana na bieżąco. 
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125.  

438/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

„Zagumienna – Powstańców 

Wielkopolskich” w Ciechanowie nadania 

nazwy parkowi na terenie miasta Ciechanów. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz.  

Poz. 12547 z 30 grudnia 2021. 

126.  

439/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Andersa” 

w Ciechanowie. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz.  

Poz. 12548 z 30 grudnia 2021 

127.  

440/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

„PŁOCKA” w Ciechanowie. 

Uchwała weszła w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 

Maz.  

Poz. 12549 z 30 grudnia 2021 

128.  

441/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Sońska – 

Krucza”. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

129.  

442/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki 

nr ewidencyjny 789/1 z obrębu 10-

Śródmieście. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

130.  

443/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

„Gostkowska – Prymasa Tysiąclecia”. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

131.  

444/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Mławska 

II”. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

132.  
445/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi, 

złożonej na działanie Dyrektora Miejskiego 

Przedszkola nr 5  w Ciechanowie. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

133.  
446/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie ustalenia zasad wypłaty  

i wysokości diet dla Radnych Rady Miasta 

Ciechanów. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

134.  

447/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie ustalenia zasad wypłaty 

i wysokości diet dla Przewodniczących 

Zarządów Osiedli na terenie miasta 

Ciechanów. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

135.  
448/XLVI/2021 z 

dnia 25 listopada 

2021r 

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia 

Prezydenta Miasta Ciechanów. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

136.  
449/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 

Ciechanów.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

137.  
450/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej na rok 2021. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Ogłoszono w Dz. Urz. Woj. Maz. 

138.  
451/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie wydatków budżetu 

miasta, które nie wygasają z upływem roku. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

 

139.  

452/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

wniesienie prawa własności nieruchomości w 

formie aportu do nowo tworzonej spółki pn. 

„SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.”  

z siedzibą w Ciechanowie. 

W trakcie realizacji. 
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140.  

453/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

wniesienie prawa własności nieruchomości w 

formie aportu do spółki pn. Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.  

w Ciechanowie. 

Uchwała w trakcie realizacji – wniosek 

skierowany do Nadzwyczajnego 

Zgromadzenia Wspólników po 

pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 

Nadzorczą w dniu 31 stycznia 2022 r. 

141.  

454/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie założenia Miejskiego 

Przedszkola nr 2 w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od jej ogłoszenia w Dzienniku  

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Pozycja: 12027  

17 grudnia 2021 r.  

Na podstawie uchwały nowa jednostka 

oświatowa może rozpocząć działalność 

zgodnie z nadanym aktem założycielskim 

i statutem. 

142.  

455/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania 

 i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych 

form wychowania przedszkolnego, 

oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych  

i szkół podstawowych prowadzonych na 

terenie Gminy Miejskiej Ciechanów przez 

inne niż Gmina Miejska Ciechanów osoby 

prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i 

zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania 

i wykorzystywania. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego z mocą obowiązującą  od 

1 lutego 2022 roku. 

Dz. Urz. Woj. Maz. 

Pozycja:12028 

17 grudnia 2021 

Na podstawie uchwały możliwe jest 

dotowanie niepublicznych jednostek 

oświatowych na terenie Gminy Miejskiej 

Ciechanów w oparciu o dane uczniów i 

rozliczenia dotacji gromadzone w 

systemie teleinformatycznym. 

143.  

456/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie przyjęcia projektu 

regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków dla obszaru Gminy 

Miejskiej Ciechanów i przekazania go do 

zaopiniowania organowi regulacyjnemu. 

Projekt regulaminu przesłano do 

zaopiniowania właściwemu organowi 

regulacyjnemu. 

144.  

457/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie służebności gruntowej na 

nieruchomościach stanowiących własność 

Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Wykonana - akt notarialny nr Rep. A 

1605/2022 z dnia 15.02.2022 r. 

145.  

458/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 

do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz 

wyrażenia zgody na odstąpienie od 

obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

umów dzierżawy. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

146.  
459/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości. 

W trakcie realizacji. 

147.  
460/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie nieruchomości. 

W trakcie realizacji. 

148.  
461/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

zbycie lokali mieszkalnych. 

W trakcie realizacji. 

149.  
462/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu. 

W trakcie realizacji. 
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150.  

463/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosku o 

zawetowanie nieuzasadnionego przesunięcia 

terminu realizacji sieci wod-kan w ul. 

Bursztynowej, Szmaragdowej, Złotej  

i niezwłoczną realizację zadania 

inwestycyjnego. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

151.  
464/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie Problemów  

Alkoholowych na 2022 rok. 

Uchwała w trakcie realizacji do końca 

2022 r. 

152.  
465/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r. 

Uchwała w trakcie realizacji do końca 

2022 r. 

153.  

466/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 

miasta Ciechanów na 2022 r. 

Uchwała w trakcie realizacji do końca 

2022 r. 

154.  
467/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie przyjęcia planu pracy 

Rady Miasta Ciechanów i jej Komisji na rok 

2022. 

Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. 

155.  

468/XLVII/2021 z 

dnia 16 grudnia 

2021r 

Uchwała w sprawie określenia Programu 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Gminy Miejskiej Ciechanów w 2022r. 

Na podstawie tej uchwały zapewnione 

będzie bezdomnym zwierzętom w 2022r. 

miejsce w schronisku dla zwierząt, opieka 

nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich 

dokarmianie, odławianie bezdomnych 

zwierząt, całodobowa opieka 

weterynaryjna w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt, 

znakowanie zwierząt. 

 

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 i programów, leżących w interesie społecznym 

i gospodarczym miasta. Poniżej wypisano zadania, dla realizacji których podpisano stosowne 

porozumienia/umowy, które były realizowane w 2021 roku. 

 

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 był na 4 lata,  31 grudnia 2021 r. zakończyła się 

realizacja tej uchwały ale Rada Miasta Ciechanów podjęła Uchwałę  nr 433/XLVI/2021 z dnia 

25 listopada 2021r. o przedłużeniu realizacji tego programu o kolejny rok ponieważ promocja 

i ochrona zdrowia należy do zadań własnych gminy. Działania w tym zakresie polegają między 

innymi na opracowaniu, realizacji i finansowaniu programów polityki zdrowotnej 

wynikających z potrzeb zdrowotnych mieszkańców. Zgodnie z mapą potrzeb zdrowotnych  

w zakresie onkologii współczynnik zachorowalności na raka szyjki macicy w latach 2010-2012 

w województwie mazowieckim wyniósł 22,48 przypadków na 100 tys. kobiet  i był wyższy od 

współczynnika dla Polski, który w tym czasie wynosił 21,1 /100 tys. Uwzględniając powyższe 

opracowano program polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka 
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ludzkiego HPV na lata 2018-2021 w Gminie Miejskiej Ciechanów” a Rada Miasta Ciechanów 

podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia w/w programu. Od 2018 roku do września 2021 roku  

zaszczepiono ogółem 301 dziewczynek. Koszt realizacji programu wyniósł 113.564,70 zł. Nie 

wykorzystano w pełni środków przeznaczonych  na wyżej wymieniony cel. Ponadto z uwagi 

na czasowe braki z dostępnością szczepionek w 2020 roku proces szczepień musiał zostać 

chwilowo zawieszony. 

 

W dniu 5 listopada 2021 roku na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia 

Publicznego opublikowano wyniki badania obserwacyjnego opartego na rejestrach, 

oceniającego efekty krajowego programu szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego 

(HPV) w Wielkiej Brytanii. Badacze podkreślają, że szczepionka przeciw HPV ratuje życie, 

dając blisko 90% skuteczność  w grupie wiekowej której dotyczy program. 

Do czerwca 2019 roku odnotowano około 450 mniej przypadków raka szyjki macicy i 17 200 

mniej stanów przedrakowych CIN3 w porównaniu do sytuacji oczekiwanej, gdyby nie było 

realizowanych szczepień przeciw HPV. 

 

Zasadne jest zatem przedłużenie programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka zakażeń 

wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2021 w Gminie Miejskiej Ciechanów” do 

31.12.2022 roku. 

 

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 2021 r. kontynuowało wdrażanie lokalnego 

programu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), przyczyniającego się 

do zachorowań na raka szyjki macicy.  

W 2021 roku dobrowolnym badaniom i szczepieniom poddano 106 dziewczynek w wieku 12 

lat Miasto pokryło koszty związane z przeprowadzeniem szczepień, w wysokości 33 668,04 zł 

 

Ogółem od początku funkcjonowania programu zaszczepiono 310 dziewczynki w wieku 12 

lat na łączną kwotę 113 721,14 zł 

 

 

7.2. Współpraca z samorządami gminnymi  
 

Gmina Miejska Ciechanów w 2021 roku współpracowała z innymi gminami przy 

realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Współpraca opierała się 

na zapisach stosownego porozumienia. 

 

•   „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 wyniosła 10 005 393,93 zł, z czego dofinansowanie 

stanowiło wartość: 7 420.567,18 zł. W latach 2019-2021 zainstalowano łącznie na terenie 

czterech gmin: 
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- 438 instalacji  fotowoltaicznych, w tym 181szt. na terenie miasta Ciechanów ( w 2021 

roku 84 instalacje, w tym 56 w Ciechanowie) , 

- 1 ładowarkę do samochodów elektrycznych w Ciechanowie, 

- 128 szt. instalacji kolektorów słonecznych, 

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

 

Inwestycja była realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, na które miasto pozyskało dofinansowanie 

z UE. Zadanie zostało zakończone i odebrane w 2021 roku. W styczniu br. zostało rozliczone 

w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. 

 

 

7.3. Pozostałe formy współpracy 
 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa 

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Ciechanów w sierpniu 2021 roku 5 gmin z województwa 

mazowieckiego zawarło porozumienia o współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości dla 

realizacji inwestycji mieszkaniowych na północnym Mazowszu. W wyniku dalszych działań 

22 grudnia 2021 roku w ciechanowskim ratuszu podpisano umowę utworzenia spółki 

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Północne Mazowsze. Planowane jest wybudowanie 

ponad 1000 mieszkań na wynajem. Będą to lokale dla osób, które posiadają ograniczoną 

zdolność kredytową, ale jednocześnie mają możliwość utrzymania mieszkania i bieżącego 

regulowania swoich zobowiązań. Umowę utworzenia spółki podpisało ostatecznie 8 

samorządów we współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości. Siedziba spółki mieści się 

w Ciechanowie. 
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7.4.  Wsparcie finansowe dla jednostek powiatowych i wojewódzkich 
 

Miasto w 2021 roku przekazało 70  tys. zł. na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży 

Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Ciechanowie z przeznaczeniem 

na zakup średniego samochodu ratownictwa technicznego.  

 

7.5.  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 2021 r. poz. 1372 ze zm.) 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 Wojnowe,  

 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 2021 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz 

Gminy Ciechanów przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła 572 873,52 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 2021 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz 

Gminy Opinogóra Górna przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła 144 366,87 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 2021 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz Gminy 

Regimin przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła 95 333,31 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).  

W 2021 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz Gminy 

Gołymin Ośrodek przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła 15 137,38 zł. 

 

Od 01.01.2021 r. linia nr 4 nie kursuje do Kownat Borowych. Gmina Ojrzeń zrezygnowała  

z komunikacji miejskiej z uwagi na brak zainteresowania mieszkańców.   
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VIII. Część analityczna  

8.1. Oświata i edukacja 

 

 

STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2020/2021 oraz 2021/2022 

 

 

Przedszkola samorządowe 

 

2020/2021      2021/2022 
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1 P-1 6 25 48 31 33 137 

2 P-3 7 27 46 54 38 165 

3 P-4 5 22 22 28 33 105 

4 P-5 5 26 25 46 27 124 

5 P-6 7 52 32 38 26 148 

6 P-8 4 21 30 31 18 100 

7 P-10 6 38 32 35 35 140 

Razem 40 211 235 263 210 919 
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Dzieci wg urodzenia 
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4
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i 

6
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i 
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1 P-1 6 25 50 25 50 150 

2 P-3 7 42 53 44 30 169 

3 P-4 5 25 25 32 28 110 

4 P-5 5 25 45 30 25 125 

5 P-6 7 25 45 50 50 170 

6 P-8 4 25 45 7 22 99 

7 P-10 6 25 35 30 50 140 

Razem 40 192 298 218 255 963 



Przedszkola niepubliczne 

 

L. p. 

 

 

PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNE 

2020/2021 
 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” 3 45 0 0 13 11 14 7 

2 N. Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” 2 45 1 3 15 14 12 0 

3 N. Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” 2 27 2 2 8 9 3 3 

4 Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy Las” 3 75 0 8 18 14 24 11 

5 N. Przedszkole  STO w Ciechanowie 2 33 0 0 2 3 12 16 

6 N. Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków” 3 52 0 5 9 22 14 2 

7 N. Przedszkole Dom Przedszkolaka „Montessori” 4 70 3 9 18 10 15 15 

8 N. Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Alpik” 1 20 0 2 7 7 3 1 

9 Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs” 5 121 2 8 25 26 45 15 

10 Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” 1 20 0 7 5 8 0 0 

11 N. Przedszkole Akademia Małych Odkrywców 3 49 0 2 11 10 13 13 

12 N. Przedszkole "Alpik" 2 43 0 0 14 11 12 6 

13. N. Przedszkole Terap.-Rehabil.  KINDERO 1 40 0 17 17 4 2 0 

14. N. Przedszkole Muzyczne DO RE MI 2 27 0 4 13 10 0 0 

15. N. Terapeutyczna Szkoła Podstawowa 2 39 0 7 16 8 7 1 

Razem 36 706 8 74 191 167 176 90 

L. p. 

 

 

PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNE 

2021/2022 
 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” 3 40 0 6 17 10 6 1 

2 N. Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” 4 54 0 13 18 14 9 0 

3 N. Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” 4 22 0 6 6 10 0 0 

4 Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy Las” 4 77 4 23 22 15 13 0 

5 N. Przedszkole  STO w Ciechanowie 3 54 0 0 6 13 35 0 

6 N. Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków” 3 50 2 17 11 17 3 0 

7 N. Przedszkole Dom Przedszkolaka „Montessori” 4 67 2 21 21 11 11 1 

8 N. Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Alpik” 3 18 1 1 6 9 1 0 

9 Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs” 6 103 3 25 25 26 24 0 

10 Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” 1 19 1 4 7 5 2 0 

11 N. Przedszkole Akademia Małych Odkrywców 3 37 1 16 12 8 0 0 

12 N. Przedszkole "Alpik" 5 62 0 16 17 14 15 0 

13. N. Przedszkole Terap.-Rehabil.  KINDERO 4 45 4 19 15 4 2 1 

14. N. Przedszkole Muzyczne DO RE MI 2 29 2 7 11 9 0 0 

15. 
N. Terapeutyczna Szkoła Podstawowa 

 (oddziały przedszkolne) 
4 58 4 15 17 13 7 0 

Razem 51 735 24 189 211 178 128 3 

 

Wychowankowie przedszkoli samorządowych w szkołach samorządowych - rok szkolny 

2020/2021 oraz 2021/2022 

 

Lp. Oddziały  przedszkolne 
L. wychowanków 

2020/2021 

L. oddziałów 

2020/2021 

L. wychowanków 

2021/2022 

L. oddziałów 

2021/2022 

1 SP-1 39 2 58 3 

2 SP-3 25 1 37 2 

3 SP-4 44 2 43 2 

4 SP-5 65 3 63 3 

5 SP-6 23 1 - - 

6 SP-7 35 2 38 2 

Razem 231 11 239 12 
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Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym  2020/2021 
 

 

Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym  2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L. p.  

ROK 

SZKOLNY 

2020/2021 

L
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a
łó

w
 

 

L
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a

 

u
cz

n
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w
 

 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

 

1. 

Szkoła Podstawowa 

nr 1 

10 216 63 67 48 38 0 0 0 0 

 

2. 

Szkoła Podstawowa 

nr 3 

38 879 99 104 97 111 53 164 159 92 

3. Szkoła Podstawowa 

nr 4 

31 707 73 78 95 80 28 156 102 95 

4. Szkoła Podstawowa 

nr 5 

30 645 83 64 58 70 26 130 140 74 

5. Szkoła Podstawowa 

nr 6 

17 418 51 52 61 36 30 77 53 58 

6. Szkoła Podstawowa 

nr 7 

29 587 70 82 58 48 38 105 110 76 

Razem 146 3452 439 447 417 383 175 632 564 395 

 

L. p.  

ROK 

SZKOLNY 

2021/2022 

L
ic

zb
a

 

o
d

d
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a
łó

w
 

 

L
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a

 

u
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n
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w
 

 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

 

1. 

Szkoła Podstawowa 

nr 1 

13 289 68 68 66 47 40 0 0 0 

 

2. 

Szkoła Podstawowa 

nr 3 

38 869 87 95 104 96 110 53 165 159 

3. Szkoła Podstawowa 

nr 4 

31 687 76 73 78 92 80 28 156 104 

4. Szkoła Podstawowa 

nr 5 

29 640 68 81 62 60 68 25 135 141 

5. Szkoła Podstawowa 

nr 6 

18 429 59 51 53 61 40 29 81 55 

6. Szkoła Podstawowa 

nr 7 

28 570 59 70 83 62 48 34 106 108 

Razem 157 3484 417 438 446 418 386 169 643 567 
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Liczba uczniów w szkołach niepublicznych w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 
 

L.p. SZKOŁY NIEPUBLICZNE 2020/2021 Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1 Szkoła Podstawowa TWP 16 227 

2 Oddziały „0” w TWP 2 36 

3 Społeczna Szkoła Podstawowa STO 15 208 

4 Oddziały "0" w STO 2 33 

5 
Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła 

Podstawowa 
2 8 

Razem 7 512 

L.p. SZKOŁY NIEPUBLICZNE 2021/2022 Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1 Szkoła Podstawowa TWP 15 253 

2 Oddziały „0” w TWP 2 21 

3 Społeczna Szkoła Podstawowa STO 13 191 

4 Oddziały "0" w STO 3 54 

5 
Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła 

Podstawowa 
6 11 

6 
Oddziały przedszkolne w Niepublicznej 

Terapeutycznej Szkole Podstawowej 
4 56 

7 
STRUCTURED TEACCHING 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
4 14 

Razem 47 600 

 

KADRA PEDAGOGICZNA 2020/2021 oraz 2021/2022 

Liczba etatów nauczycieli według stopnia awansu zawodowego  

PRZEDSZKOLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE 

2020/2021 

 

Stopień awansu zawodowego 
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y
 

R
az
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y
) 

Miejskie Przedszkole Nr 1 1  1 2 10 14 

Miejskie Przedszkole Nr 3 
  6 2 7 15 

Miejskie Przedszkole Nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi 
 2 2 3,5 11 18,5 

Miejskie Przedszkole Nr 5 
  1 2 8 11 

Miejskie Przedszkole Nr 6 
  3 2 10 14,5 

Miejskie Przedszkole Nr 8 
   1 8 9 

Miejskie Przedszkole Nr 10 
 2 3  8 13 

R a z e m  1 4 16 12,5 62 95 
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PRZEDSZKOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE 

2021/2022 

 

Stopień awansu zawodowego 
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R
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y
) 

Miejskie Przedszkole Nr 1  1 1 2 10 14 

Miejskie Przedszkole Nr 3  3 3 4 6 16 

Miejskie Przedszkole Nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi 
 2 3 3,5 10 18,5 

Miejskie Przedszkole Nr 5  1 0 2 8 11 

Miejskie Przedszkole Nr 6   3 1 11 15 

Miejskie Przedszkole Nr 8    1 8 9 

Miejskie Przedszkole Nr 10    4 9 13 

R a z e m   7 10 17,5 62 96,5 

SZKOŁY SAMORZĄDOWE 

2020/2021 

 

Stopień awansu zawodowego 
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R
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y
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Szkoła Podstawowa nr 1 1  3 3 17 24 

Szkoła Podstawowa nr 3 
 3 2 3 71 79 

Szkoła Podstawowa nr 4 
 2 6 7 48 63 

Szkoła Podstawowa nr 5 
 1 12 3 53 69 

Szkoła Podstawowa nr 6 
 1 2 4 36 43 

Szkoła Podstawowa nr 7 
  3 9 73 85 

R a z e m  1 7 28 29 298 363 
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SZKOŁY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2021 r. zostały zrealizowane niżej wymienione prace remontowe obiektów oświatowych: 

 

 

Lp. 

Nazwa 

placówki 

Opis robót Środki 

finansowe 

   1. SP 3 wymiana uszczelnienia kielichów rur żeliwnych pionów 

kanalizacji deszczowej wraz z impregnacją  kanałów 

odprowadzających wodę do pionów w hali sportowej  

 

 31 800 

   2. SP 5 wymiana wykładziny podłogowej w sali gimnastycznej na 

wykładzinę typu sportowego 
 20 400 

 3. SP 7 wymiana lamp oświetlenia wewnętrznego na ledowe 

energooszczędne 
  5 000 

 4. MP 3 wymiana wysięgników oświetlenia terenu wraz z oprawami 

oświetleniowymi typu LED i przewodami oraz tablicami 

bezpiecznikowymi 

  9 950 

 5. MP 8 uszczelnienie pokrycia dachowego przy wentylatorach dachowych 
 

usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej  

  8 500 

  1 800 

 6. MP 10 remont dźwigu towarowego   4 182 

 

Zadania inwestycyjne ( Budżet Obywatelski) 

 

1. SP 7 modernizacja placu zabaw              81 398 

2. MP 8 Plan Daltoński-wyposażenie dydaktyczne  23 390    

3. MP 10 modernizacja placu zabaw   99 876 

 

SZKOŁY SAMORZĄDOWE 

2021/2022 

 

Stopień awansu zawodowego 
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Szkoła Podstawowa nr 1  3 4,5 3 18,5 29 

Szkoła Podstawowa nr 3  2 3 5,5 68,5 79 

Szkoła Podstawowa nr 4  1 7 11 46 65 

Szkoła Podstawowa nr 5  1 9 8 49,5 67,5 

Szkoła Podstawowa nr 6   3,5 5,5 36,5 45,5 

Szkoła Podstawowa nr 7  1  10 72 83 

R a z e m   8 27 43 291 369 
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Zakupy inwestycyjne 

 

1. SP 1 dostawa kotła warzelnego elektrycznego  12 792 

2. SP 4 dostawa szafek szatniowych 129 457 

3. SP 5 dostawa pieca konwekcyjno-parowego  18 327 

4. SP 6 dostawa piłkochwytu boiska do piłki nożnej               12 177 

5. MP 3 dostawa kociołków elektrycznych warzelnych przechylnych   15 498 

6. MP 10 dostawa zmywarki kapturowej elektrycznej do naczyń 

dostawa kuchni gastronomicznej gazowej dwupalnikowej                   

z piekarnikiem elektrycznym 

    7 860 

15 867 

 

PARK NAUKI TORUS 

W 2021 r. Park Nauki Torus prowadził działalność związaną z popularyzacją nauki  

w szczególności w zakresie nauk ścisłych.  

W ramach działalności wystawienniczej, odwiedzający mieli możliwość skorzystania 

z 28 interaktywnych eksponatów. Wystawę stałą parku w 2021 r. powiększono o dwa 

urządzenia. W kwietniu zainstalowano interaktywny ekran mgłowy. To rozwiązanie oparte na 

opatentowanym pomyśle polskiej firmy specjalizującej się w wyświetlaniu hologramów. Ekran 

to ponad 5m2 powierzchni, która w całości wykorzystywana jest do interakcji z użytkownikiem. 

Urządzenie pozwala na wyświetlanie obrazów w powietrzu na bardzo cienkiej warstwie suchej 

mgły. Rozwiązanie to pozwala widzowi przechodzić przez ekran, dotykać go, a przede 

wszystkim wchodzić z nim w interakcje i poprzez dotyk mieć wpływ na to, co jest wyświetlane. 

Obecnie ekran wykorzystywany jest do popularyzacji wiedzy o wieży ciśnień oraz 

o Ciechanowie. Użytkownicy mogą korzystać z 10 aplikacji m.in. gier, quizów, odtwarzania 

filmów i oglądania zdjęć.  

 

 
Eksponat ekran mgłowy w Parku Nauki Torus 
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Część wystawy związana z techniką została uzupełniona o eksponat dotyczący 

wykorzystania paneli fotowoltaicznych. Użytkownik manipulując jasnością światła 

docierającego do paneli może wykorzystać produkowany przez nie prąd do uruchomienia 

świateł w makietach domów, wiatraku, a nawet latającej stacji kosmicznej.  

Pozostałe dostępne eksponaty zakupione w latach ubiegłych, prezentowane są w czterech 

strefach tematycznych tj. architektura, matematyka i fizyka, technika oraz iluzja. W strefie 

architektury zwiedzający dowiadują się jak budowane są mosty, poznają sposób powstawania 

hiperboloidy jednopowłokowej, która jest elementem podstawy wieży ciśnień oraz 

samodzielnie tworzą mapy hipsometryczne. W strefie techniki odwiedzający eksperymentują 

z maszynami prostymi (np. przekładnie, bloczki), dowiadują się jak działają wieże ciśnień 

poznając prawa systemu naczyń połączonych, sprawdzają efekty działania sprężonego 

powietrza, uczą się alfabetu Morse’a oraz tworzą muzykę dzięki wykorzystaniu kodów QR.  

W strefie matematyki i fizyki znajdują się eksponaty dotyczące siły wyporu, twierdzenia 

Pitagorasa, równania Bernoulliego, działania ferromagnetyków oraz elektrostatyczności  

i indukcji. Ostatnia część wystawy stałej to eksponaty związane z iluzją, takie jak pokój Amesa, 

duch Peppera, działanie luster fenickich oraz green screen. 

Poza udostępnieniem wystaw, Park Nauki Torus prowadzi działania popularyzujące 

naukę w ramach „Klubu małego AlCHemika”. W 2021 roku grupy przedszkolne oraz klasy 1-

3 uczestniczyły w warsztatach : 

 Jak powstaje tęcza? (stworzenie tęczy w probówce) 

 Galaktyka (zbudowanie modelu Układu Słonecznego) 

 Skąd się bierze deszcz? (chmura w słoiku) 

 Superlepka ciecz (jak zrobić sprężystego slime) 

 Śladami zwierząt (wykonanie odcisków łap wybranych zwierząt) 

 Właściwości cieczy (doświadczenia z wykorzystaniem wody) 

Grupy szkolne z klas 4-8 uczestniczyły w zajęciach o następującej tematyce: 

 Atrament sympatyczny i chromatografia bibułowa (z ilu barwników składa się tusz) 

 Kolorowy świat wskaźników chemicznych (badanie pH i odczynów roztworów) 

 Lekcja o witaminach (wykrywanie witaminy C w sokach i owocach) 

 Magnetyczne przyciąganie (właściwości magnesów) 

 Pierwiastki występujące w życiu codziennym (stworzenie modeli związków 

chemicznych) 

 Tajemnice kodu DNA (wyizolowanie nici DNA z owoców) 

 Życie pod mikroskopem (budowa mikroskopu, jak przygotować preparat) 

 

W soboty i niedziele w Parku Nauki Torus organizowane były dodatkowe zajęcia 

rozwijające dla dzieci i młodzieży. W ramach cyklu „Wiem z doświadczenia” odbyły się 

warsztaty pn. „Wszystko o witaminie C”, „Tajemnice jednośladów”, „Galaktyka dla smyka”, 

„Energia odnawialna”, „Maszyny proste”, „Pierwiastki chemiczne w życiu codziennym”, 

„Świat w mapach”, „Podaj piłkę”, „Gdzie jest kosmos?”, „Podwodna fizyka”, „Świat 

dinozaurów”, „Mechanika cieczy”, „Porcelana na choinkę”. Łącznie we wszystkich tych 

wydarzeniach uczestniczyło ok. 500 osób, w tym głównie dzieci w wieku od 6 do 12 lat, ale 

również dzieci młodsze od 4 roku życia i ich opiekunowie.  
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Rodzinne warsztaty o dinozaurach w Parku Nauki Torus. 

 

W 2021 r. zorganizowano dwa konkursy dla dzieci. Pierwszy z nich pn. „Zbuduj własną 

wieżę ciśnień”, polegał na stworzeniu  przestrzennej bryły odwzorowującej podstawowe 

kształty matematyczne, z których zbudowana jest wieża tzn. torus i hiperboloidę 

jednopowłokową. Na konkurs wpłyneło kilkanaście prac. Drugi zorganziowany przez Park 

Nauki Torus konkurs pn. „Ekologiczne miasta przyszłosci” dotyczył tematyki ekologicznej 

i rozwoju nowych technologii. Konkurs polegał na zbudowaniu modelu miasta, które jest wolne 

od wszelkich zanieczyszczeń lub stworzeniu modelu robota, który musiałby zmierzyć się 

z takimi problemami jak: sprzątanie odpadów na lądzie lub w wodzie, smog i zanieczyszczenie 

powietrza, zbyt mały udział recyklingu w produkcji, za duże zużycie wody i źródła energii, 

emitujące dużą ilość gazów cieplarnianych. W konkursie udział mogły wziąć dzieci w wieku 

od 7 do 16 lat.  

W większości prac pojawiały się panele fotowoltaiczne, lampy solarne, miejsca do 

segregacji odpadów, zielone dachy, zbiorniki retencyjne, filtry powietrza oraz pojazdy 

elektryczne. Pojawiały się także nowatorskie rozwiązania, które w przyszłości mogłyby być 

wdrażane. Ciekawym rozwiązaniem były przydomowe "przepompownie śmieci", czyli 

instalacje w których śmieci byłyby przesyłane wprost z domów mieszkańców do zakładów 

recyklingowych. Pojawiały się również pomysły na ekologiczne paliwo pochodzące 

z przetworzonych ścieków.   
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Prace uczestników konkursu „Ekologiczne miasta przyszłosci”. 

 

Park Nauki Torus włączał się również w ogólnopolskie projekty związane  

z popularyzacją muzeów. 15 maja zorganizowano grę terenową w przestrzeni parku nauki. 

Ponad 60 osób poprawnie rozwiązało zagadki ukryte na terenie wokół wieży. Uczestnikami 

byli głównie rodzice z dziećmi. Wydarzenie współorganizowano z Cafe Pitagoras, które 

zapewniło nagrody uczestnikom gry.  

Ponadto od 17 do 19 października Park Nauki Torus włączył się w ogólnopolskie 

obchody Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2021. W tych dniach zorganizowano 

warsztaty, a zwiedzenie wystawy było tańsze. Oferta parku była promowana przez takie 

instytucje jak: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Do wyjątkowych wydarzeń realizowanych w przestrzeni zielonej wokół wieży ciśnień 

należały również obchody dnia dziecka oraz kulinarnych dni miasta. 1 czerwca na dachu 

budynku odbywały się pokazy naukowe skierowane do całych rodzin. W ramach dni miasta 

w Parku Nauki Torus zagościła kuchnia molekularna czyli nowoczesne, zdrowe oraz 

zaskakujące podejście do gastronomii. Nie zabrakło kulinarno-chemicznych eksperymentów 

z ciekłym azotem i suchym lodem. 
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Pokazy chemiczne zorganziowane w ramach Dnia Dziecka w Parku Nauki Torus. 

 

W okresie wakacyjnym w Parku Nauki Torus zorganizowano sześć turnusów półkolonii 

letnich, w których uczestniczyło łącznie ponad 70 osób. Dzieci brały udział w warsztatach 

naukowych oraz w  grach i zabawach na terenie pod wieżą ciśnień. Tematyka zajęć była bardzo 

różnorodna. Uczestnicy poznawali tajemnice genetyki, tworzyli animacje poklatkowe, 

odkrywali jak działa układ trawienny człowieka oraz bawili się  geometrią.  Dzięki współpracy 

ze Szkołą Podstawową nr 7 uczestnicy półkolonii korzystali z infrastruktury nowo powstałego 

kompleksu sportowego i placu zabaw przy szkole i doskonalili swoją umiejętność gry w tenisa 

ziemnego. 

 
Zajęcia dotyczące DNA realziowane w ramach półkolonii letnich w Parku Nauki Torus. 
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Ważnym elementem współpracy Parku Nauki Torus z innymi centrami nauki 

i instytucjami popularyzującymi naukę była wspólna realizacja projektu „SPINaj naukę”. 

Projekt „SPIN-aj naukę” realizowany w latach 2021-2022 ma celu popularyzację 

i upowszechnianie dokonań naukowców w Polsce. Jest efektem współpracy Parku Nauki Torus 

ze Stowarzyszeniem Społeczeństwo i Nauka SPiN oraz 11 instytucjami działającymi w kraju, 

w tym m.in. Centrum Nauki Kopernik, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Fundacją 

Uniwersytet Dzieci i Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Projekt uzyskał dofinasowanie 

z Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

W ramach „SPINaj naukę” zorganizowano Dni Nauki Polskiej, podczas których 

odbyły się  zajęcia online o robotach podbijających kosmos, których prekursorem był polski 

inżynier i naukowiec Mieczysław Bekker. Pasjonaci tworzenia modeli robotycznych 

uczestniczyli w „Miesiącu robotyki”, czyli cyklu 4 zajęć podczas których budowali roboty  

z zestawów Lego WeDo. 

W sierpniu zorganizowano wydarzenie łączące na pozór dwie odległe dziedziny: 

matematykę i muzykę. W ramach „Sztuki matematyki” odbyły się warsztaty o fraktalach,  

a na zielonym terenie wokół zrewitalizowanej wieży ciśnień zabrzmiał koncert muzyki J.S. 

Bacha. Koncert poprowadził Andrzej Krusiewicz, który przybliżył słuchaczom sylwetkę 

kompozytora i opowiedział o elementach wspólnych muzyki J. S. Bacha i matematyki. 

10 listopada 2021 r obchodzono Międzynarodowe Dni Muzeów i Centrów Nauki. 

Miłośnicy kostki Rubika oraz pasjonaci kodów mogli wziąć udział w zajęciach pt. „Łamiemy 

głowy czyli SPiN Days zagadek i szyfrów”, na których poznali też historię polskich 

naukowców pracujących nad tajemnicą Enigmy. 

 
Koncert muzyki J.S.Bacha w wykonaniu Warsaw Impression Orchestra. 
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W ramach II urodzin Parku Nauki Torus odbył się II Ciechanowski Piknik Naukowy 

zorganziowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pozytywnie Historyczni. Podczas pikniku 

na stoiskach można było zapoznać się z działaniem robotów, poznać druk 3D oraz VR. Nie 

zabrakło chemicznych eksperymentów, mikroskopów i badania twardości ciechanowskiej 

kranówki. Dla miłośników historii pojawiły się stoiska z archeologią, starożytnością oraz 

stoisko modelarskie. Odwiedzający piknik naukowy dowiedzieli się też więcej o ekologii, 

czystym powietrzu i odnawialnych źródłach energii. Podczas wydarzenia odbyło się również 

5 wykładów otwartych. Swoje stanowiska przygotowały również spółki miejskie: 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. oraz Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.o.  

 
II Ciechnowski Piknik Naukowy. 

 

Park Nauki Torus udziela również wsparcia organizacjom pozarządowym udostęniając 

nieodpłatnie przestrzeń do realizacji ich projektów. W salach parku nauki odbywały się 

warsztaty kulinarne w ramach projektu „Ciechanów nie marnuje” realizowanego przez 

Fundację Bank Żywności w Ciechanowie. Przez dwa miesiące odbywały się rownież cykliczne 

warsztaty komiksowe pt.: "Wena na komiks" organizowane przez Stowarzyszenie Mistrzowie 

Sztuki. We wrześniu harcerze z ciechanowskiego Hufca ZHP rozpoczęli nowy rok harcerski 

spotkaniem na terenie zielonym wokół wieży ciśnień.  

W ramach współpracy międzynarodowej w 2021 r. park gościł reprezentantów uczelni 

wyższych z Hiszpanii i Włoch uczestniczących w projekcie ERASMUS+. Przedstawiciele 

instytucji przyjechali do Ciechanowa na zaproszenie Państwowej Uczelni Zawodowej im. 

Ignacego Mościckiego. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń dotyczących edukacji 

nieformalnej w krajach europejskich. Również w ramach programu Erasmus+ zorganizowano 

warsztaty dot. odnawialncyh źrodeł energii. Uczestnikami zajęć była młodzież ze Szkoły 

Podstawowej nr 6 w Ciechanowie oraz ich goście z Hiszpanii i Niemiec.  
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W 2021 r. w wyniku panującej pandemii COVID-19,  przez ok. 80 dni Park Nauki Torus 

pozostawał zamknięty dla zwiedzających. W tym czasie przygotowywano ofertę zajęć, 

pracowano nad nowymi eksponatami oraz realizowano wydarzenia online np. warsztaty 

o robotach podbijających kosmos oraz w okresie majówki biało – czerwone doświadczenia.  

Pomimo prawie 3 miesięcznego zamknięcia Parku Nauki Torus oraz późniejszych 

ograniczeń co do liczby zwiedzających, park odwiedziło ponad 12 tysięcy osób, w tym 

sprzedano ponad 10,6 tysięcy biletów na zwiedzanie i wydarzenia biletowane.  

Ofertę Parku Nauki Torus uzupełnia kawiarnia Cafe Pitagoras prowadząca działalność 

gastronomiczną. W ramach współpracy kawiarni i parku nauki przygotowano dla mieszkańców 

możliwość organizacji „Naukowych urodzin”.  

8.2. Kultura 

 

Zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego realizują jednostki 

organizacyjne gminy, tj.: Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO, Miejska 

Biblioteka Publiczna oraz bezpośrednio Wydział Kontaktów Społecznych Urzędu Miasta 

w tym Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami i środowiskami twórczymi.  

Na realizację zadań w obszarze kultura i dziedzictwo narodowe w 2021 roku Urząd 

Miasta przeznaczył kwotę 641 134,06 zł. Kwota ta przeznaczona była odpowiednio 

na  finansowanie zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta, we współpracy 

z organizacjami lub innymi podmiotami oraz na zadania zlecone organizacjom pozarządowym. 

Zadania z zakresu kultury zrealizowane w 2021 roku bezpośrednio przez Wydział Kontaktów 

Społecznych to głównie organizacja świąt państwowych i jubileuszy, tj.: obchody rocznicy 17 

Stycznia 1945 roku, Święta Narodowego Trzeciego Maja, 100. rocznicy przybycia do 

Ciechanowa 11 Pułku Ułanów Legionowych, Narodowego Dnia Pamięci Powstania 

Warszawskiego, podczas którego odbył się koncert pieśni i piosenek patriotycznych  
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w Miejskiej Bibliotece Publicznej,  rocznice Wybuchu II Wojny Światowej 1 września oraz 

napaści sowieckiej Rosji na Polskę 17 września, a także obchody Narodowego Święta 

Niepodległości, w ramach którego mieszkańcy Ciechanowa mogli wysłuchać koncertu 

fortepianowego Chopin i Paderewski.  

 

Ponadto w ubiegłym roku odbyło się kilkanaście wydarzeń muzycznych i koncertów 

zespołów: 

1. Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze 

2. Kapela ze wsi Warszawa 

3. Stanisława Celińska (w ramach obchodów III Ciechanowskich Senioralii) 

4. Magdalena Steczkowska (podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego) 

5. Artur Rojek, Monika Brodka, Tymek, Dawid Kwiatkowski, Sidney Polak (w ramach 

cyklu koncertów dla osób zaszczepionych). 

 
 

W 2021 roku Urząd Miasta Ciechanów wydał ciechanowską edycję Gry Monopoly.  

Z uwagi na trwającą pandemię niemożliwe było zorganizowanie plenerowych koncertów 

organizowanych tradycyjnie podczas Dni Ciechanowa. W reżimie sanitarnym odbyły się 

Kulinarne Dni Ciechanowa z udziałem Mateusza Gesslera i finalistów programu MasterChef. 

Mieszkańcy mogli również zaszczepić się przeciwko COVID-19 w mobilnym punkcie 

szczepień.  

Ze środków kultury corocznie Prezydent Miasta przyznaje na podstawie Uchwały Rady 

Miasta nagrody i stypendia dla dzieci i młodzieży za szczególne osiągnięcia artystyczne.  

W roku 2021 wydatkowano na ten cel 15 500 zł. 
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W postępowaniach konkursowych zlecono realizację 13 zadań na kwotę 99 500,00 zł: 

 

1. Stowarzyszenie Omega Flex – cykl koncertów w Fabryce Kultury ZGRZYT 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie – „Letnie koncertowanie pod chmurką 

z orkiestrą dętą OSP Ciechanów” 

3. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie – „Kulturalni wspólnie 

z PCK – warsztaty dla dzieci i seniorów” 

4. Stowarzyszenie Pro Musica Scholarium – Koncerty chopinowskie z poezją Norwida dla 

uczniów szkół podstawowych 

5. Stowarzyszenie Promień Sztuki – „V Ciechanowskie Wieczory Organowe” 

6. Związek Literatów na Mazowszu – wydanie „ XXIII Ciechanowskich Zeszytów 

Literackich ” 

7. Związek Literatów na Mazowszu – „XXVI Ciechanowska Jesień Poezji” 

8. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni – „Dziecięca Akademia Naukowych Inspiracji 

ON-LINE” 

9. Mazowiecka Chorągiew ZHP Hufiec ZHP Ciechanów – wydanie albumu o historii 

ciechanowskiego harcerstwa 

10. SKT nr 76 Społeczne Towarzystwo Oświatowe – „VI Ciechanowskie Dyktando  

o Pióro prof. Bralczyka” 

11. Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki – „Warsztaty rysunkowe dla dzieci i młodzieży – 

Wena na komiks” 

12. Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki – wydanie komiksu CIE-CHAN 

13. Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO – „Integracja muzyczna 

mieszkańców Ciechanowa” 
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I. Wystawy 

 

COEK STUDIO 

1. II Ciechanowski Przegląd Fotograficzny // 19.04.2021 

2. Wystawa pokonkursowa „Zachwytanie” na ul. Warszawskiej // 16.08.2021 

3. Wystawa MZASP NIEBO w PCKiSz i na ul. Warszawskiej // 15.10.2021 

 

KAMIENICA WARSZAWSKA 18 

1. Galeria za Szybą #1 // 05.01.2021 

2. Galeria za Szybą #2 // 15.01.2021 

3. Galeria za Szybą #4 // 04.02.2021 

4. Galeria za Szybą #4 // 04.02.2021 

5. DNI MIASTA 2021 – Dzień I // 25.06.2021 (WYSTAWY) 

6. Rękodzieło-Wyszywanie, wystawa Marty Kociszewskiej-Lalak i Agnieszki 

Szepietowskiej // 31.07.2021 

7. Wystawa Ewy Zięby w W18 // 03.09. 2021 

8. Wystawa Przemka Kuźniewskiego w W18 // 04.12.2021 

 

Ze względu na panujący do maja lockdown, COEK STUDIO i W18 postanowili 

zainicjować akcję #GaleriaZaSzybą, która po dziś dzień jest kontynuowana. W oknach W18 

prezentowane są prace artystów, którzy mieli – lub mają w danym momencie – wystawę  

w klubokawiarni. Ich efektowana prezencja (są podświetlane lampami LED-owymi) zwracała 

uwagę przechodzących  ulicą Warszawską przechodniów. Ponadto odbywały się też klasyczne 

inicjatywy wystawiennicze, takie jak Ciechanowski Przegląd Fotograficzny oraz Plastyczny  

(w trakcie trwania Dni Miasta), jak również wernisaże lokalnych artystów, takich jak Ewa 

Zięba, Marta Kociszewska-Lalak, Agnieszka Szepietowska. Ponadto odbyło się też otwarcie 

wystawy (a właściwie wystaw) MZASP NIEBO, które były koordynowane przez COEK 

STUDIO i Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.  
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II. Spektakle teatralne 

 

COEK STUDIO 

1. Ferie ze spektaklem #1 – Opowieść wigilijna // 05.01.2021 (ONLINE) 

2. Ferie ze Spektaklem #2 – Brzydkie Kaczątko // 07.01.2021 (ONLINE) 

3. Ferie ze Spektaklem #3 – Legenda o Smoku Wawelskim // 09.01.2021 (ONLINE) 

4. Ferie ze Spektaklem #4 – O Rybaku i Złotej Rybce // 12.01.2021 (ONLINE) 

5. Ferie ze Spektaklem #5 – Pinokio // 14.01.2021 (ONLINE) 

6. Ferie ze Spektaklem #6 – Program Magii i Iluzji // 16.01.2021 (ONLINE) 

7. Podwieczorki Teatralne – Jak Pszczółka Maja poznała Cyber-Wiedźmę // 04.06.2021 

8. Podwieczorki Teatralne – Jak Psi Patrol poznał Cyber-Wiedźmę // 11.06.2021 

9. Podwieczorki Teatralne – Spotkanie ze Shrekiem i Fioną // 18.06.2021 

10. Ognisty Ciechanów Dzień I // 10.09.2021 

11. Ognisty Ciechanów Dzień II // 11.09.2021 

12. Premiera spektaklu „Kobietkowo” Sceny III Wieku // 28.10.2021 

 

COEK STUDIO – jak co roku – przygotował ofertę teatralną. W ramach ferii zimowych 

na stronie Ośrodka ukazywał się cykl ONLINE „Ferie ze spektaklem”. Zaprezentowane zostały 

klasyczne klasyki z naszego dzieciństwa, takie jak „Opowieść wigilijna”, „Brzydkie kaczątko”, 

„Legenda o Smoku Wawelskim”, „O Rybaku i Złotej Rybce”, „Pinokio”. Dzieci mogły też 

obejrzeć „Program iluzji i magii”. W czerwcu z kolei odbyły się tzw. „Podwieczorki Teatralne” 

dla dzieci – cykl edukacyjnych spektakli o tematyce ekologicznej oraz właściwego korzystania 

z osiągnięć technologii. Ogromnym wydarzeniem, które przyciągnęło wielu mieszkańców 

Ciechanowa, okazał się dwudniowy festiwal fireshow „Ognisty Ciechanów”, przygotowany  

w ramach projektu „Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021”. W wydarzeniu wzięli udział 

kuglarze z całej Polski, którzy cieszą się ogromnym uznaniem w tej dziedzinie na całym 

świecie. Można było obejrzeć m.in. pokazy laserowe i ledowe, ale też spektakl inspirowany grą 

„Silent Hill”. Dodatkowo Scena III Wieku wystawiła swój premierowy spektakl 

„Kobietkowo”, napisany i wyreżyserowany przez Magdalenę Jabłońską, inspirowany poezją 

Zdzisława Zembrzyckiego. 
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III. Koncerty i występy na żywo 

 

COEK STUDIO 

1. Premierowy Program Kabaretowy // 15.01.2021 (ONLINE) 

2. Muzyka Świata – Pedry y Marie // 02.07.2021 

3. Muzyka Świata – Duo Milonga // 09.07.2021 

4. Muzyka Świata – Mili Morena & Fortet // 23.07.2021 

5. Muzyka Świata – Sombrero Negro // 30.07.2021 

6. Dzieje się w Ciechanowie / Cukier i Brodka // 27.08.2021 

7. Dzieje się w Ciechanowie / Krzy Krzysztof, Dj Moyes i Tymek // 27.08.2021 

8. Dzieje się w Ciechanowie / Łukasz Juszkiewicz i Artur Rojek // 29.08.2021 

9. Dzieje się w Ciechanowie / Felivers i Dawid Kwiatkowski // 30.08.2021 

10. Dzieje się w Ciechanowie / Romantycy Lekkich Obyczajów i Sidney Polak // 

31.08.2021 

11. Tomek Motyka w COEK STUDIO // 17.09.2021 

12.  Jarmark Bożonarodzeniowy 2021 // 18-19.12.2021 
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KAMIENICA WARSZAWSKA 18 

1. Otwarcie Klubokawiarni W18 // 29-30.05.2021 

2. Wieczory Muzyczne w W18 – Paulina Atmańska i Sara Malinowska// 05.06.2021 

3. Wieczory Muzyczne w W18 – Jowita Łasecka i Artur Twarowski // 12.06.2021 

4. Wieczory muzyczne w W18 – Daniel Cebula Orynicz //19.06.2021 

5. Muzyczne wieczory w W18 – Fortis Clairnet Quartet // 03.07. 2021 

6. DNI MIASTA 2021 – Dzień II // 26.06.2021 

7. Leszek Cichoński Guitar Workshop // 10.07.2021 

8. Muzyka na żywo w W18 - Joanna Aleksandrowicz // 16.07.2021 

9. Muzyka na żywo w W18 – Sara Malinowska i Agata Galik // 01.08.2021 

10. Koncert Patriotyczny w W18 // 26.11.2021 

 

W minionym roku COEK STUDIO przygotował dwa duże cykle koncertowe. Jednym  

z nich był Muzyka Świata, w trakcie którego można było zapoznać się z dźwiękami oraz 

tańcami z Argentyny, Kuby, Hiszpanii oraz Meksyku. Na scenie plenerowej i widowiskowej 

wystąpili nie tylko artyści z Polski, ale też z wyżej wspomnianych krajów. Duży rozgłos 

przyniosły też koncerty na pożegnanie lata „Dzieje się w Ciechanowie”, w trakcie których 

wystąpiły takie gwiazdy jak Brodka, Tymek, Artur Rojek, Dawid Kwiatkowski oraz 

Romantycy Lekkich Obyczajów. W międzyczasie odbył się również występ Tomka Motyki  

w COEK STUDIO, a pokaźną ilość artystów (oraz widzów) przyciągnął Jarmark 

Bożonarodzeniowy. Wydarzenie było doskonałą okazją do promowania lokalnej twórczości, 

rękodzielników i gastronomów; miało charakter integracyjny. Gwiazdą jarmarku była 

Magdalena Steczkowska. 
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Klubokawiarnia W18 zainicjowała z kolei serię Wieczornych Koncertów, w trakcie który 

można było posłuchać muzyki filmowej, jazzowej oraz poważnej. Wydarzenia odbywały się 

zarówno na świeżym powietrzu, jak i w klubokawiarni. Zaprezentowali się m.in. Paulina 

Atmańska oraz Sara Malinowska, Leszek Cichoński, Joanna Aleksandrowicz, Jowita Łasecka 

oraz Fortis Clairnet Quartet. W trakcie Dni Miasta klubokawiarnia przygotowała również 

występ Zuzanny Całki, znanej polskiej pianistki oraz prezenterki radiowej. W listopadzie 

natomiast, w ramach obchodów Dnia Niepodległości, W18 zagrali uczniowie Szkoły 

Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie.  

 

 

 

IV. Edukacja kulturalna/działania online 

 

COEK STUDIO 
1. #całymsercem – inicjatywa online // 04.01.2021 (ONLINE) 

2. STUDIO czyta przedszkolakom // 05-12.01.2021 (ONLINE) 

3. Słuchowisko „Zagryziakowie” // 06.01.2021-02.02.2021 

4. STUDIOreportaż #1 – Rap w Ciechanowie // 16.05.2021 (ONLINE) 

5. #lamusciekawostek – wznowienie internetowej inicjatywy z ciekawostkami ze świata 

kultury // 08.02.2021 - 02.04.2021 (ONLINE) 

6. #lamusciekawostek – Inicjatywa na Dzień Kota // 17.02.2021 (ONLINE) 

7. STUDIOreportaż #2 – Blues w Ciechanowie // 05.03.2021 (ONLINE) 

8. #lamusciekawostek – Inicjatywa na Dzień Kobiet // 08.03.2021 

9. STUDIOreportaż #3 – Metal w Ciechanowie // 12.03.2021 (ONLINE) 

10. Historia Tańca z Ogniem – Część 1 – Prawdopodobne genezy // 25.03.2021 (ONLINE) 
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11. Alfabet Kina #1 – A jak Anihilacja // 27.03.2021 (ONLINE) 

12. Ogłoszenie konkursu CZTERY PIÓRA // 01.04.2021 (ONLINE) 

13. Historia Tańca z Ogniem – Część 2 – taniec z ogniem w Polsce // 01.04.2021 

(ONLINE) 

14. Alfabet Kina #2 – B jak Blade Runner // 03.04.2021 (ONLINE) 

15. Historia Tańca z Ogniem – Część 3 – słowo o rekwizytach// 08.04.2021 (ONLINE) 

16. Alfabet Kina #3 – C jak Co robimy w ukryciu // 10.04.2021 (ONLINE) 

17. Historia Tańca z Ogniem – Część 4 – słowo o słowie // 15.04.2021 (ONLINE) 

18. Słuchowisko „Bajki Ezopa” // 16.04.2021 – 26.05.2021 (ONLINE) 

19. Alfabet Kina #4 – D jak Dziedzictwo. Hereditary (ONLINE) 

20. Alfabet Kina #5 – E jak Ed Wood // 24.04.2021 (ONLINE) 

21. Alfabet Kina #6 – F jak Frost/Nixon // 01.05.2021 (ONLINE) 

22. Majówka z COEK STUDIO // 30.04.2021-03.05.2021 (ONLINE) 

23. Mamy Talent! – internetowa akcja wokalna z okazji Dnia Matki // 06.05.2021 

(ONLINE) 

24. STUDIOreportaż #4 – Muzyka Liryczna // 07.05.2021 (ONLINE) 

25. Alfabet Kina #7 – G jak Ghost in the Shell // 08.05.2021 (ONLINE) 

26. Ogłoszenie wyników konkursu Tyrmandki 2020 // 10.05.2021 (ONLINE) 

27. Alfabet Kina #8 – H jak Helikopter w ogniu // 15.05.2021 (ONLINE) 

28. Alfabet Kina #9 –  I jak Iron Man // 29.05.2021 (ONLINE) 

29. FotoFerajna – warsztaty fotograficzne dla dzieci // 07-11.06.2021 

30. Półkolonie z COEK STUDIO // 19.07-21.08.2021 

31. Kolonie z COEK STUDIO / Mazurska Przygoda na Maxa // 01-10.08/2021 

32. Kolonie z COEK STUDIO / Bieszczady bez używek i narkotyków // 01-10.08/2021 

33. Otwórz się na musical! – „Deszczowa piosenka” / „Blues Brothers” // 19.08.2021 

34. Otwórz się na musical! – „West Side Story” / „Mamma Mia” // 20.08.2021 

35. Otwórz się na musical! – „Chicago” // 21.08.2021 

36. Otwórz się na musical! – „Grease” / „Hair” // 23.08.2021 

37. Otwórz się na musical! – „Sing” / „Trolle” // 24.08.2021 

38. Otwórz się na musical! – Finał // 04.09.2021 

39. Warsztaty z emisji głosu dla seniorów // 03-05.09.2021 

40. Jak czerpać radość z życia? - wykład Swamiego Vishwaanashuyanandy // 25.09.2021 

41. Warsztaty rodzinne w COEK STUDIO -  Kolorowe Indie // 01.10.2021 

42. Warsztaty rodzinne w COEK STUDIO -  W indiańskiej wiosce: Ameryka Północna 

oraz warsztaty bębniarskie // 02.10.2021 

43. Warsztaty rodzinne w COEK STUDIO -  Podróże po chińskim murze oraz warsztaty 

bębniarskie // 03.10.2021 

44. Warsztaty rodzinne w COEK STUDIO -  Między nami Indianami: Ameryka 

Południowa // 08.10.2021 

45. Warsztaty rodzinne w COEK STUDIO -  Turecki Bar i Ale Meksyk! // 09.10.2021 

46. Warsztaty rodzinne w COEK STUDIO -  Magiczne Maroko i Chińskie wynalazki // 

10.10.2021 

47. Ogłoszenie konkursu literackiego „Konopniczki 2022” // 25.11.2021 

48. Ogłoszenie wyników konkursu „Cztery Pióra” // 06.12.2021 

49. Cykliczne zajęcia w COEK STUDIO: 

- joga (dla dorosłych i om chanting); 

- baletowe; 

- plastyczne (dla dzieci i dorosłych); 
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- taneczne (dla dorosłych i dzieci); 

- muzyczne (gitara dla początkujących); 

- Uniwersytet III Wieku (zajęcia teatralne); 

- Spotkania Towarzystwa do Walki z Kalectwem 

- Architektura z elementami historii sztuki 

- indywidualne zajęcia muzyczne (Forte-Piano) 

 

KAMIENICA WARSZAWSKA 18 
1. Eko Lekcje dla dla klas „0” i I-III // 04.02.2021 

2. Łyk Kultury Lokalnie – Marzanna Krajewska // 15.01.2021 (ONLINE) 

3. Konkurs na Dzień Babci i Dziadka // 19.01.2021 

4. Konkurs na Dzień Babci i Dziadka // 19.01.2021 

5. Warsztaty z makramy // 13.06.2021 

6. Szalone Eksperymenty w W18 // 19-20.06.2021 

7. DNI MIASTA 2021 – Dzień III // 27.06.2021 (WARSZTATOWY) 

8. Ciocia Ala Czyta Dzieciom – inicjatywa COEK STUDIO/W18 // 03.10-03.12.2021 

9. Wieczór Poezji Szybkiej w W18 // 15.10.2021 

10. Wieczór Lekkiego Strachu w COEK STUDIO // 06.11.2021 

11. Turniej Monopoly Ciechanów w W18 // 10.11-15.12.2021 

12. Rodzinne Warsztaty Kawowe w W18 // 16.11.2021 

13. Wieczór poetycki Ewy Buraczewskiej w W18 // 07.12.2021 

14. Grudniowa Rozgrzewka w W18 // 29.12.2021 

15. Cykliczne zajęcia w Kamienicy Warszawska 18: 

- plastyczne (dla dzieci i młodzieży); 

- zajęcia językowe (angielski dla dzieci) 

- Klucz do uczenia się 

- muzyczne (szkoła Voice By Yush) 

- edukacyjne (Destination Imagination) 

- dla seniorów (spotkania Klubu Seniora STUDIO, spotkania brydżowe) 

- multimedialne (Pixel). 

- podstawy dietetyki  

- wieczory planszówkowe w W18 

 

Ze względu na pandemię koronawirusa COEK STUDIO i W18 aktywnie włączyły się  

w działania online. Na kanale YouTube wciąż można obejrzeć odcinki Alfabetu Kina, STUDIO 

reportaży, Zagryziaków, Bajek Ezopa, jak również filmików edukacyjnych na temat fireshow. 

Ponadto zostały też zainicjowane dwa konkursy literackie – Cztery Pióra oraz Konopniczki, 

które przyciągnęły (oraz wciąż przyciągają) osoby z całej Polski. Dodatkowo organizowane 

były również warsztaty okazjonalne (FotoFerajna, półkolonijne oraz kolonijne, wykład 

Swamiego Vishwaanashuyanandy), gdzie dzieci mogły korzystać z szerokiej oferty ośrodka,  

w tym zajęć teatralnych, muzycznych, sportowych, tanecznych etc. Dodatkowo – w ramach 

projektu Dom Kultury Plus Inicjatywy Lokalne 2021 – odbyły się Warsztaty Rodzinne,  

w trakcie których dzieci oraz ich rodzice mogły poznać zwyczaje i tradycje rdzennych 

mieszkańców Ameryki Północnej i Południowej, Chin, Maroka tudzież Turcji, jak również 

wziąć udział w warsztatach bębniarskich. Ogromny rozgłos zyskały warsztaty w ramach 

projektu „Otwórz się na musical”, na który ośrodek pozyskał pieniądze z środków Ministra 

Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Uczestnicy brali udział w zajęciach aktorskich, 

tanecznych, muzycznych oraz wokalnych, by nagrać klipy inspirowane znanymi musicalami 
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(można je obejrzeć na kanale YouTube). Były one prezentowane przed seansami w ramach 

Kina Letniego, w trakcie którego wyświetlano takie filmy jak „Grease”, „Mamma Mia”, 

„Sing”, „Trolle”, „Blues Brothers”, „Deszczowa piosenka”, „Chicago”. Wielki finał odbył się 

na Hali MOSiR, gdzie wszyscy uczestnicy warsztatów zaprezentowali swoje nabyte 

umiejętności.  

 

 

 
 

W kamienicy W18, podobnie jak COEK-u, odbywały się też okazjonalne warsztaty  

(z robienia makramy, EkoLekcje, Szalone Eksperymenty jak również warsztaty kawowe oraz 

cuppingi). Można było też wziąć udział w działaniach hybrydowych – łączących edukację oraz 

rozrywkę (Wieczór Lekkiego Strachu oraz Grudniowa Rozgrzewka, Wieczory Szybkiej 

Poezji). W Klubie Młodego Odkrywcy od października do grudnia odbywał się poetycki cykl 

Ciocia Ala czyta dzieciom, skierowany do przedszkolaków. Ponadto został też zorganizowany 

wieczór poetycki Ewy Buraczewskiej, jak również wszelkiego rodzaju konkursy – czy to  

w ramach działań klubokawiarni, czy okazjonalne (na Dzień Babci i Dziadka). Dużą 

popularnością cieszył się również Turniej Monopoly Ciechanów, którego finał odbył się pod 

koniec grudnia.  
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V. Wydarzenia współtworzone 

 

COEK STUDIO 

1. Urodziny Marii Konopnickiej // 21.05.2021 

2. Kino Rodzinne na Mazowszu na błoniach zamkowych // 15.08.2021 

3. Kapela ze Wsi Warszawa w Ogrodach nad Kanałami // 21.08.2021 

4. Czwartkowy Wieczór z Poezją SAP / Ewa i Czesław Janowscy // 26.08.2021 

5. III Ciechanowskie Senioralia // 12.10.2021 

 

KAMIENICA WARSZAWSKA 18 

1. Letnie koncertowanie pod chmurką – OSP Ciechanów // 23.07.2021 

2. Letnie koncertowanie pod chmurką – OSP Ciechanów // 30.07.2021 

3. Letnie koncertowanie pod chmurką – OSP Ciechanów // 13.08.2021 

4. Letnie koncertowanie pod chmurką – OSP Ciechanów // 20.08.2021 

 

COEK STUDIO i W18 chętnie zarówno inicjatywy lokalne, jaki i spoza miasta. W18 

pomagało w przygotowywaniu „Letniego koncertowania pod chmurką z OSP”, będącą 

inicjatywą Urzędu Miasta Ciechanów. Dodatkowo w ramach wydarzenia przeprowadzone 

zostały również warsztaty taneczne. Ponadto COEK STUDIO współorganizował – z MOSiR, 

Biblioteką Miejską, Urzędem Miasta – wydarzenie pod nazwą „Urodziny Marii Konopnickiej”, 

które odbyło się w Parku Marii Konopnickiej. Ośrodek zagospodarował też błonia zamkowe  

w ramach Kina Rodzinnego na Mazowszu oraz odpowiadał za zaplecze logistyczne i techniczne 

koncertu Kapeli ze Wsi Warszawa. COEK wspiera również wydarzenia SAP oraz działania 

lokalnych seniorów, czego dowodem było przygotowanie techniczne III Ciechanowskich 

Senioraliów.  
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Działalność kulturalno – oświatowa prowadzona przez Miejską Bibliotekę Publiczną  

w Ciechanowie 
 

Miejska Biblioteka Publiczna to miejsce służące edukacji i integracji społeczności 

lokalnej. Placówka wspiera rozwój lokalnej społeczności udostępniając swoje 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 powodów przychodzić do placówki, przejawia się to poprzez współpracę m.in. ze 

Środowiskowym Domem Samopomocy w Ciechanowie oraz MOPS Ciechanów. 

Wszystkie placówki biblioteczne MBP prowadziły zajęcia edukacyjne, kulturalne  

i rozrywkowe związane z promocją książki i czytelnictwa. 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie w 2021 r. Bibliotekę (5 placówek łącznie) 

odwiedziło 37.338 osób, odnotowano 3.285 aktywnych czytelników, zarejestrowano 3.504 

osoby. Łącznie w wydarzeniach stacjonarnych (255) udział wzięło 6.988 uczestników. 

Wydarzeń w trybie on-line zorganizowano 68 (I połowa 2021 roku),  

w których udział wzięło 1.481 uczestników. 

 

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 1, 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 1, 

4, 5, 6, 7, Przedszkolem ZDZ, Przedszkolem DoReMi. 
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W 2021 roku bibliotekarze podczas 106 spotkań w przedszkolach, żłobkach i szkołach 

przeczytali dla 3.537 dzieci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ferie w Bibliotece 
Podczas ferii zimowych, trwających w terminie 4-15 stycznia 2021 r. odbywały się 

codziennie zajęcia on-line, z których można było skorzystać za pośrednictwem profilu 

społecznościowego Biblioteki. W ramach „Zimowej Biblioteki” nagrane zostały filmy wraz  

z instruktarzem do warsztatów kreatywnych. Codziennie można było wysłuchać zimowych 

opowieści, wziąć udział w warsztatach oraz rozwiązać zimowy quiz obrazkowy. 

 

Wakacje w Bibliotece 
Podczas wakacyjnej przerwy w nauce szkolnej, w lipcu i sierpniu, zorganizowano dla 

najmłodszych czytelników zajęcia w ramach akcji „Wakacje w Bibliotece” zgodnie  

z wytycznymi sanitarnymi, przy ograniczonej liczbie uczestników. Był to czas niezwykle 

twórczy i rozwijający. Zajęcia odbywały się przez tydzień w lipcu i sierpniu. Dzieci 

korzystające z zajęć zdobyły lub poszerzyły swoją wiedzę o wiele ciekawych i praktycznych 

zagadnień, w tym na temat biblioteki i zgromadzonych w niej książkek, a także doskonaliły 

swoje manualne zdolności poznając różne techniki plastyczne, czego dowodem są prace 

pozostawione w naszych placówkach. Zajęcia 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. W lipcu w ramach współpracy z Fundacją „Łydynia” odbywały się 

warsztaty pod hasłem „Przyroda na warsztat”, zaś w sierpniu zajęcia kreatywne „Kosmiczny 

sierpień”. Z akcji wakacyjnej skorzystało łącznie 80 osób.  
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Czytanki pod Halą oraz Podwieczorek z książką – wykorzystując plener przed Krzywą Halą 

oraz taras przy Filii nr 1 zaproponowaliśmy dzieciom i opiekunom spotkanie z bajkami  

w ramach „Czytanek”, które odbywały się we wtorki i piątki w lipcu i sierpniu wg ustalonego 

harmonogramu. Urokliwy teren przed Krzywą Halą oraz plener przed Filią nr 1 sprzyjały 

chwilom z książką, o opowieści z latem w tle zadbały Bibliotekarki z MBP. W ośmiu 

spotkaniach czytelniczych udział wzięło blisko 80 osób. 

 

Konkursy 
- w kwietniu 2021 r. został ogłoszony konkurs plastyczny „Andersenada. Świat baśni H.Ch. 

Andersena”. Skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych, 

a zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej będącej ilustracją dowolnego 

fragmentu jednej z baśni Andersena. Na konkurs wpłynęło 178 prac.  

- w listopadzie ogłoszony został konkurs literacko-plastyczny „Co znajdę pod choinką?” - List 

do świętego Mikołaja edycja II. Konkurs skierowany był do dzieci w wieku 4-12 lat  

i podzielony na trzy kategorie wiekowe. Wpłynęło do nas wiele pięknych i pomysłowych prac 

(135), a konkursowe jury stanęło przed trudnym zadaniem. 

 

Spotkania autorskie - organizacja spotkań autorskich w roku 2021 była utrudniona z uwagi 

na utrzymującą się pandemię oraz na obostrzenia i brak rekomendacji do organizowania 

spotkań z udziałem publiczności w półroczu 2021 r. kiedy to organizowano spotkania  

w formule on-line. Wraz z pojawiającym się znoszeniem obostrzeń spotkania autorskie 

organizowane były w plenerze przed Krzywą Halą, jak również w czytelni.  

Spotkania autorskie, które odbyły się w 2021 r. w MBP: 

- spotkanie z Olafem Popkiewiczem (archeolog, historyk uzbrojenia, prowadzący program 

Poszukiwacze Historii) oraz wykład on-line „Pancerny walec 1945”, 20 stycznia 2021 r.; 

- koncert on-line „Jeszcze mocniej mnie pokochaj” z udziałem Marcina Stycznia, pieśniarza, 

kompozytora i autora tekstów, 10 lutego 2021 r.; 
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- spotkanie autorskie on-line z Iwoną Kienzler, popularyzatorką historii i autorką książek 

biograficznych „Kobiety ze słynnych obrazów”, 24 lutego 2021 r.; 

- spotkanie autorskie on-line z Teresą Kaczorowską, prozaikiem, poetką, publicystką, doktorem 

nauk humanistycznych, redaktorem i animatorką kultury poświęcone książce „Było ich 27”  

o losach młodych kobiet – ofiar Obławy Augustowskiej, 3 marca 2021 r.; 

- spotkanie on-line z Samuelem Sosnowskim, pochodzącym z Ciechanowa ornitologiem, „RPA 

2020: Na południu Czarnego Kontynentu w poszukiwaniu ptaków”, 30.03.2021 r.;  

- spotkanie z Joanną Rodowicz, artystą malarzem, autorką unikatowych kolekcji srebrnej 

biżuterii, projektantką scenografii do programów telewizyjnych i rekwizytów do filmów,  

21 kwietnia 2021 r.. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Blisko nas”. 

- spotkanie autorskie on-line, którego gościem była dziennikarka Katarzyna Kowalska „Polski 

El Greco”, 19 maja 2021 r.; 

- spotkanie autorskie on-line, którego gościem była pisarka, autorka reportaży i dziennikarka 

Anna Kamińska, a spotkanie poświęcone było Simonie Kossak, 26 maja 2021 r.; 

- spotkanie autorskie on-line, którego gościem była dziennikarka i freelancerka oraz autorka 

bloga pannaannabiega.pl Anna Szczypczyńska, 11 czerwca 2021 r.; 

- „Estado de Mexico y Yucatan: W świecie kolibrów, grzechotników i tacos” - spotkanie  

z pochodzącym z Ciechanowa ornitologiem, Samuelem Sosnowskim, 16 czerwca 2021 r.; 

- spacer miejski „Szukamy Tatarów, Ostatniego Grosza i zaginionej lokomotywy, czyli 

spacerkiem po Blokach”, 29 czerwca 2021 r. 

- spotkanie autorskie, którego gościem była Justyna Dżbik-Kluge, pochodząca z Ciechanowa 

dziennikarka radiowo-telewizyjna, autorka reportażu „Polacy last minute. Sekrety pilotów 

wycieczek”, 30 czerwca 2021 r.; 

- Sylwia Winnik, polska pisarka i blogerka była gościem spotkania autorskiego, podczas 

którego opowiadała o swojej najnowszej książce „Dzieci z Pawiaka”, 14 lipca 2021 r.;  

- 21 lipca 2021 r. gościem spotkania autorskiego w Bibliotece był Jakub Porada, dziennikarz.  

- nauczyciel polonista, radna powiatowa oraz autorka, Sylwia Kubik była gościem spotkania 

autorskiego, które odbyło się 28 lipca 2021 r.; 

- Agnieszka Cubała, pasjonatka historii najnowszej oraz autorka książek poświęconych 

Powstaniu Warszawskiemu była gościem spotkania autorskiego w Bibliotece 4 sierpnia 2021 

r. 

- Izabella Frączyk, „pisarka gotowa na wszystko” spotkała się z czytelnikami Miejskiej 

Biblioteki 11 sierpnia 2021 r.;  

- Katarzyna Zyskowska, pisarka, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego, autorka m.in. książki „Ty jesteś imię moje” traktującej  

o K. K. Baczyńskim spotkała się z autorami Miejskiej Biblioteki 19 sierpnia 2021 r. 

- 25 sierpnia 2021 r. odbyło się spotkanie z Agnieszką Jeż, pisarką i felietonistką, autorką 

kilkunastu powieści, także gatunkowych; 

- 8 września 2021 r. czytelnicy mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu autorskim z pisarką  

i reporterką Magdaleną Grzebałkowską, która w roku 2021 wydała najnowszą książkę 

„Wojenka. O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia”. 

- gościem spotkania autorskiego 15 września 2021 r. była Anna Fryczkowska, pisarka, 

dziennikarka i tłumaczka, a powodem spotkania była książka „Cyrkówka Marianna”, która 

opowiada o powojennym losie Marianny Razik – artystki ludowej z Mdzewa pod Strzegowem 

i jej męża Franciszka. 

- 29 września 2021 r. Mariola Pryzwan, nauczyciel bibliotekarz, autorka biografii, opowiadała 

o Annie German na podstawie swoich opracowań, ale również wspomnień osób, które artystkę 

znały. Opowieści towarzyszyły pieśni Anny German w wykonaniu Joanny Kiszkurno. 
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- reporter i fotograf Filip Springer był gościem spotkania autorskiego, które odbyło się 13 

października 2021 r., 

- „Gotowanie w literaturze i historii” to temat spotkania, które odbyło się 20 października 2021 

r., w Miejskiej Bibliotece, a gościem był Łukasz Modelski, historyk sztuki i kultury 

średniowiecza, dziennikarz. 

- podróżnik, maratończyk, przewodnik po Azji, Cezary Borowy, autor książki „Spowiedź Hana 

Solo. Byłem przemytnikiem w Indiach” był gościem spotkania autorskiego, które odbyło się 

17 listopada 2021 r. 

- „Jasnowidze i detektywi” z okresu dwudziestolecia międzywojennego byli tematem spotkania 

z duetem autorskim Agnieszką Haską (pochodzącą z Ciechanowa) oraz Jerzym Stachowiczem, 

1 grudnia 2021 r. 

- pochodząca z Ciechanowa „Królowa romansów” Katarzyna Nowakowska (K.N. Haner) była 

gościem ostatniego w 2021 r. spotkania autorskiego, które odbyło się 8 grudnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cykl spotkań „Regionalny wtorek” 
- spotkanie z cyklu Regionalny Wtorek, prelekcja Grzegorza Kęsika pn. „XIX-wieczne plany 

Ciechanowa”, 22 czerwca 2021 r.; 

- w ramach spotkania z cyklu „Regionalny wtorek” archeolog i historyk sztuki Marek Gierlach 

opowiadał o spływie kajakowym Łydynią, który rozpoczął w Ciechanowie,  

21 września 2021 r., 

- 5 października 2021 r. podczas prelekcji, która odbyła się w ramach „Regionalnego wtorku” 

o kościele poklasztornym przy ul. Augustiańskiej opowiadał historyk sztuki Ryszard 

Małowiecki, 

- „Ciechanowscy Żydzi. Nie ma już ich pośród nas” - prelekcja dra Zbigniewa Ptasiewicza 

zorganizowana została we współpracy z ciechanowską Pracownią Dokumentacji Dziejów 

Miasta. Spotkanie odbyło się 9 listopada 2021 r. 

 

Projekt „Przyroda na warsztat” zrealizowano w partnerstwie Fundacji Łydynia. Celem 

projektu była popularyzacja wiedzy o przyrodzie, wykorzystaniu jej w różnych dziedzinach 

życia, kształtowanie postaw proekologicznych, zero waste, zaktywizowanie do działań na rzecz 

ochrony przyrody (zwłaszcza tej najbliższej), wzmocnienie społecznego odbioru Fundacji 

Łydynia jako organizacji aktywnie włączającej się w edukację ekologiczną, zachęcenie do 
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korzystania z szerokiej oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie  

i ukazania jej jako miejsca przyjaznego przyrodzie. Oferta skierowana była do mieszkańców 

miasta i okolicy. 

W toku realizacji projektu odbyły się następujące wydarzenia: 

1. Spacer ornitologiczny pod hasłem „Ptasi mieszkańcy Ciechanowa”, którego celem było 

popularyzowanie wiedzy o gatunkach ptaków żyjących w mieście. 

2. Warsztaty ekologiczne dla dzieci z Fundacją Łydynia pt. „Wodny świat”. 

3. Warsztaty ornitologiczne dla dzieci. 

4. Warsztaty stolarskie dla dzieci, których celem było nabycie umiejętności łatwego  

i sprawnego posługiwania się drewnem jako surowcem i stworzeniem nieskomplikowanych 

konstrukcji – karmnika. 

5. Warsztaty z produkcji papieru czerpanego dla dzieci, popularyzacja wiedzy  

o wykorzystaniu roślin w procesie wytwarzania papieru. 

6. Warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych „Japońskie rękodzieło - ekologiczna otedama”  

z wykorzystaniem skrawków materiałów oraz nasion w myśl idei zero waste. 

7. Warsztaty ekologiczne dla dzieci, w czasie których dzieci wykonały doniczki z gliny  

i zasiały różne rośliny ziołowe. 

 

4 września 2021 r. odbyła się jubileuszowa, X edycja Narodowego Czytania, której lekturą 

była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Dramat Zapolskiej czytali bibliotekarze, 

artyści, ludzie kultury oraz młodzież. Organizatorami wydarzenia są: Miejska Biblioteka 

Publiczna, Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego oraz Powiatowe 

Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. 

 

Poranek w Bibliotece - forma działalności zainicjowana w 2018 r. (15.12.18 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 Krzywej Hali. Zajęcia są bezpłatne. Pierwszą część spotkania stanowi 

wspólne czytanie, po którym następują zajęcia kreatywne. W roku 2021 odbyły się 7 spotkań 

stacjonarnych oraz 5 zajęć w formie on-line.  
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Nową ofertą, która została skierowana dla dzieci są zajęcia z kodowania i nauka czytania 

metodą krakowską. Nauka czytania metodą krakowską z profesjonalnym szkoleniowcem – są 

to bezpłatne zajęcia mające stanowić wsparcie dla dzieci oraz rodziców w przełamywaniu 

trudności z opanowaniem umiejętności czytania. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. 

 

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 

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 2021 r. współpraca w ramach kampanii była kontynuowana, a w szeregi najmłodszych 

czytelników wstąpiło wiele dzieci. 

 

Biblioteka prowadzi całoroczną akcję Książka za uśmiech – przekazuje zainteresowanym  

użytkownikom książki, które pragną pozyskać nieodpłatnie z naszych książek wycofanych,  

z dubletów, darów od wydawnictw, czytelników itp. W każdej miejskiej bibliotece jest 

wyznaczone specjalne miejsce (regał lub skrzynka) na takie książki.  

 

Podczas Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Znajdziesz mnie w bibliotece” od 8 do 15 maja 

2021 r. zorganizowaliśmy szereg atrakcji on-line 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. Obserwatorzy profilu MBP na FB mogli 

codziennie uczestniczyć w spotkaniach: autorskim, regionalnym, genealogicznym, wziąć 

udział w warsztatach kosmetyków naturalnych czy wysłuchać koncertu z pieśniami Leonarda 

Cohena. 

 

Noc Bibliotek w 2021 r odbyła się pod hasłem „Czytanie wzmacnia”. Ogólnopolska 

akcja, jaką jest Noc Bibliotek, miała miejsce 8 i 9 października 2021 r. w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Ciechanowie. Podczas wydarzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej  

w Ciechanowie zorganizowane zostały: spotkanie autorskie z Marcinem Ciszewskim, jednym   

z najciekawszych autorów książek sensacyjnych w Polsce oraz Poranek w Bibliotece  

i spotkanie dla dorosłych „Moja indiańska pasja” z mieszkańcem Ciechanowa, Cezarym 

Spysińskim, znawcą plemion indiańskich Ameryki Północnej, rzeźbiarzem, rysownikiem, 

malarzem.  

 

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 419 dzieci podczas 12 spotkań. 
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1 sierpnia 2021 r. we współpracy z Urzędem Miasta w rocznicę wybuchu Powstania 

Warszawskiego został przygotowany koncert plenerowy przed Krzywą Halą, podczas którego 

wystąpili Wojciech Gęsicki (gitara, śpiew, słowo) z zespołem. W trakcie koncertu przybyli 

mieszkańcy wspólnie śpiewali piosenki powstańcze i patriotyczne, co ułatwiło im korzystanie 

ze śpiewników przygotowanych przez MBP w Ciechanowie. Była to doskonała okazja do 

zadumy nad wydarzeniami minionych lat oraz integracji społecznej, która była bardzo 

ograniczona z uwagi na epidemię. 

 

Arkady w Krzywej Hali okazały się doskonałym miejscem ekspozycyjnym, stąd od maja 

do października 2021 r. na sztalugach ustawione były wystawy fotograficzne ciechanowskich 

fotografów amatorów. Z uwagi na zamykane na noc kraty oraz dzięki podświetleniu budynku  

wystaw mogły być prezentowane całą dobę. Wśród artystów byli: m.in. Teresa Sokołowska, 

Daria Irena Górniewska. Wystawy wzbudziła duże zainteresowanie wśród mieszkańców  

i spacerowiczów. 
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Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, otrzymała dotację ze środków Fundacji 

PZU, która przeznaczona została na realizację projektu „Czytanie bez barier” – Książki  

z Wielki Literami i Audiobooki w bibliotece. W ramach projektu zbiory biblioteczne 

wzbogaciły się o specjalne wydania książek z powiększoną czcionką, które ułatwią czytanie 

seniorom oraz osobom z dysfunkcjami wzroku. Zakupione zostały również publikacje w formie 

audiobooków. W każdej naszej placówce znalazł się specjalnie oznaczony regał z książkami  

i audiobookami, którym zainteresowanie jest bardzo duże. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna poprzez swoje działania aktywnie promuje czytelnictwo,  

a poprzez szereg podejmowanych działań wpisuje się w pamięć i świadomość mieszkańców. 

 

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 realizowane są 

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Kontaktów Społecznych, we 

współpracy z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami.  
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Na terenie miasta w 2021 roku funkcjonowało ok. 20 klubów sportowych, w których 

regularnie w zajęciach treningowych brało udział ok 2000 zawodników i zawodniczek  

w różnych dyscyplinach sportu.  

Na początku 2021r. z powodu pandemii czasowo wyłączone były obiekty sportowo – 

rekreacyjne (hala sportowa, kryta pływalnia). Obiekty na otwartej przestrzeni dla mieszkańców 

naszego miasta były dostępne. 

W sezonie zimowym funkcjonowało sztuczne lodowisko, a w okresie ferii zimowych 

młodzież ciechanowskich szkół samorządowych korzystała z niego nieodpłatnie. W sumie 

odnotowaliśmy 2470 wejść. Były również darmowe wejścia dla seniorów. 

 

 
 

W sezonie letnim do dyspozycji mieszkańców Ciechanowa było kąpielisko Krubin oraz 

basen odkryty. Na terenie kąpieliska Krubin dodatkowo funkcjonowała wypożyczalnia 

kajaków i rowerów wodnych. Dojazd na Krubin możliwy był również rowerem miejskim. Na 

otwartym basenie dodatkową atrakcją dla dzieci był wodny tor przeszkód. Jak co roku dużą 

popularnością wśród mieszkańców naszego miasta cieszyły się spływy kajakowe na rzece 

Łydynia. Podczas spływów nadzór nad bezpieczeństwem mieszkańców sprawowali ratownicy 

Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ciechanowie. 

W miesiącach, w których przepisy sanitarne pozwalały mieszkańcy naszego miasta mieli 

do dyspozycji następujące obiekty sportowo – rekreacyjne wraz z urządzeniami i sprzętem 

sportowym: 

- kompleks sportowy przy ul. 3 Maja 7,  

- krytą pływalnię przy ul. 17 Stycznia 60 B,  

- halę do gier zespołowych przy ul. 17 Stycznia 60 C,  

- halę do sportów siłowych przy ul. Kraszewskiego ,  

- sztuczne lodowisko przy ul. 17 Stycznia 60 C,  
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- boiska wielofunkcyjne przy szkołach miejskich,  

- basen odkryty przy ul. Kraszewskiego,  

- kąpielisko Krubin,  

- pumptrack – kompleks w pobliżu stawu za kościołem św. Piotra,  

- skatepark - kompleks w pobliżu stawu 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.  

 

 
 

W ramach działań poprawiających stan infrastruktury sportowej w 2021 roku wykonano 

kolejny etap remontu krytej pływalni. Obiekt został wyposażony w nowe szafki  

z elektronicznym systemem otwierania. 

W roku 2021 pozyskano środki zewnętrzne na budowę zaplecza technicznego  

w kompleksie sportowym przy ul. 3 Maja 7. 

Na wsparcie klubów sportowych w realizacji tych działań na rzecz mieszkańców  

w budżecie zagwarantowano 720 000 zł. Z dotacji skorzystało 17 klubów sportowych. 

Pomimo trwającej pandemii przy zachowaniu szczególnych zasad bezpieczeństwa 

przeprowadzono kilka imprez rangi krajowej i międzynarodowej. Największym wydarzeniem 

sportowym były Mistrzostwa Europy do lat 15 w podnoszeniu ciężarów. Zawody w lekkiej 

atletyce, w taekwon-do ITF, w podnoszeniu ciężarów miały rangę ogólnopolską. 

Po raz kolejny nasza gmina potwierdziła wysoką pozycję w ramach współzawodnictwa dzieci 

i młodzieży. W klasyfikacji gmin uplasowała się na wysokim 5 miejscu na Mazowszu 

zdobywając 424,5 pkt. 
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Kluby, które zdobyły punkty w systemie: 

1. CLKS MAZOVIA – podnoszenie ciężarów – 207 pkt 

2. TKKF PROMYK – taekwondo olimpijskie - 91 pkt 

3. LKS Matsogi - taekwon-do ITF – 65 pkt 

4. MAZOVIA PROACTIV – lekka atletyka -  19 pkt 

5. MPKS ORKA – pływanie - 12 pkt 

6. KS Ciechan i Szymon Kołecki – podnoszenie ciężarów - 10 pkt 

7. CKS Walki Szwejkowski i Reduch – taekwon-do ITF – 8 pkt 

8. Kolarski Klub Sportowy – 6,5 pkt 

9. CKKK – 6 pkt. 

 

 
 

Wspieranie sportu na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów to również środki 

wydatkowane na nagrody i stypendia dla uczniów, zawodników i trenerów osiągających 

wysokie wyniki sportowe przyznawane od wielu lat na podstawie stosownych regulaminów 

uchwalonych przez Radę Miasta. W 2021 roku na ten cel przeznaczono 223 300 zł. Pozostała 

kwota określona w budżecie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu została 

wydatkowana na współorganizację imprez sportowych o dużym znaczeniu dla miasta poprzez 

bezpośrednie finansowanie wydatków lub na podstawie o współpracy oraz projekty 

realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: 

 

Głównymi wydarzeniami w 2021 roku były: 

1. Mistrzostwa Europy Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów 

2. Ogólnopolski Miting Lekkoatletyczny 

3. Mistrzostwa Mazowsza U-16 w Lekkiej Atletyce 

4. XV Międzynarodowy Turniej Taekwon-do Mazovia Masters Cup 2021 
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Projekty realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego: 

       

1. ”Od szczypiora do seniora”. Wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej piłki 

ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP. 

2. Bezpieczna Rodzina- zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-

sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców. 

3. Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn. 

 

Ponadto 2021 na miejskich obiektach odbyły się inne wydarzenia sportowe: tj. Wyścig 

Kolarski Kryterium Asów, zawody pływackie, zawody szachowe, biegi uliczne, turniej tenisa 

stołowego, mecze piłkarskie i zawody wędkarskie, piknik sportowo-rekreacyjny. 

 

8.4. Gmina w rankingach, konkursach i publikacjach 

 

Miasto wyróżnione w ogólnopolskim rankingu 

 

Ciechanów zajął pierwsze miejsce w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców w rankingu 

„Perły Samorządu" zorganizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną. Z kolei prezydent miasta 

Krzysztof Kosiński uplasował się na drugim miejscu wśród najlepszych włodarzy miast  

w Polsce. Jak podkreślają organizatorzy, celem rankingu jest docenienie gmin wyróżniających 

się m.in. jakością zarządzania. 
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Ciechanowska inwestycja nagrodzona 

 

Budowa Parku Nauki Torus wraz z rewitalizacją wieży ciśnień zostały nagrodzone  

w jubileuszowej edycji organizowanego corocznie przez Portal Samorządowy konkursu Top 

Inwestycje Komunalne. Samorząd znalazł się wśród 10 laureatów konkursu. 

 

„Krzywa Hala” wśród najlepszych renowacji zabytków 

 

Inwestycja zdobyła II nagrodę w konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”. 

Jury doceniło przeprowadzenie remontu konserwatorskiego „Krzywej Hali” w dużej skali  

z zachowaniem pierwotnej funkcji mieszkalnej i użyteczności publicznej, otoczenie troską 

obiektu należącego do tzw. kłopotliwego dziedzictwa i zadbanie o jego otoczenie ważne 

społecznie, a także staranny oraz zgodny ze sztuką konserwatorską remont. 
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Nominacja do Lidera Zmian 

 

W plebiscycie #eFEktUE – nominacje do konkursu Lider Zmian 2023 otrzymał projekt 

„Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewaloryzację zabytkowej kamienicy  

i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych” 

znalazł się w pierwszej trójce nagrodzonych.  

 

 

 
 

IX. Plany inwestycyjno-rozwojowe 
 

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 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 poprzez bieżącą 

komunikację za pomocą dostępnych powszechnie dostępnych materiałów: w Internecie czy 

prasie. Stąd w takim dokumencie, jak Raport o Stanie Miasta Ciechanów zostają uwzględnione 

tylko główne, strategiczne, największe i najbardziej kosztowne planowane do realizacji 

przedsięwzięcia, mające wpływ na wieloobszarowy rozwój miasta. Termin realizacji dużej 

części zadań jest uzależniony od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.  
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1. Modernizacja infrastruktury drogowej i budowa ścieżek rowerowych 

 

a) Ulica Graniczna z ul. Widną i drogą dojazdową do Parku Nauki Torus 

 

Miasto pozyskało na realizację inwestycji środki zewnętrzne z budżetu województwa 

mazowieckiego w wysokości 4 mln zł. Zadanie inwestycyjne w odniesieniu do ul. Granicznej 

i ul. Widnej zostało zakończone w 2021 roku. Przebudowana została jezdnia, dobudowane  

i przebudowane chodniki, powstała dwukierunkowa ścieżka rowerowa, rondo, zatoki 

autobusowe, zjazdy, została wybudowana kanalizacja deszczowa oświetlenie. W bieżącym 

roku trwa budowa odcinka łączącego rondo z Parkiem Nauki Torus oraz zagospodarowanie 

zieleni. 

 

b) Ulice Opinogórska i Dygasińskiego 

Zadanie inwestycyjne obejmuje kontynuację rozbudowy ulic Opinogórskiej (od 

skrzyżowania z ul. Pułtuską do skrzyżowania z ul. Kącką), Adolfa Dygasińskiego (od 

skrzyżowania z ul. Kargoszyńską do ul. Prusa). Na przedmiotowych ulicach trwają prace 

dotyczące przebudowy jezdni, budowy chodników i ścieżek rowerowych (ul. Opinogórska), 

zjazdów, miejsc parkingowych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Przebudowa ulic 

zostanie zakończona w 2022 r. 

 

c) 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. Miasto po raz kolejny w 2021 

roku złożyło wniosek do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i  pozyskało dofinansowanie 

na realizację inwestycji  w kwocie 3 792 243,80 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2022 roku. 

 

d) 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. 

 

e) 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 
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chodniki, powstaną przystanki autobusowe, zjazdy, przewidziana jest budowa kanalizacji 

deszczowej, oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni. 

 

f) 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 miejsce 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.  

W ramach zadania w 2021 roku wykonano dokumentację projektową. Zakończenie robót 

budowlanych przewiduje się w 2023 roku, przy wsparciu finansowym z PKP PLK S.A. 

 

g) Opracowanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych 

Planowanie inwestycji drogowych jest jednym z ważniejszych zadań w zakresie 

infrastruktury publicznej. Możliwość aplikowania o środki zewnętrzne wymaga 

odpowiedniego przygotowania. Opracowanie dokumentacji dotyczy m.in. przedłużenia alei 

Unii Europejskiej jako drogi obwodowej wraz ze ścieżkami rowerowymi do ul. Gruduskiej  

i ul. Przasnyskiej, budowy dróg gminnych na Osiedlu Szwanke, budowy P&R przy stacji PKP 

Ciechanów przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią 

ścieżek rowerowych, przebudowy ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki rowerowej. 

 

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 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. 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 restauracja. Przestrzenie obiektów na 

każdej kondygnacji będą w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym stara część 

młyna, gdzie wprowadzona zostanie winda. 

W 2021 roku zakończono prace projektowe. W najbliższych latach planowana jest 

realizacja zadania. 

 

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. Obecnie trwają 

prace budowlane, planowane do zakończenia w 2022 roku. Po odnowieniu planowane jest 

uruchomienie tam Baru Mlecznego oraz przeznaczenie pozostałych przestrzeni dla organizacji 

pozarządowych mających na celu swojej działalności przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 
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innym problemom społecznym. Miasto w 2021 roku pozyskało dofinansowanie na realizację 

inwestycji w kwocie 1 800 000,00 zł  z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

 

c) „Kanały” 

Przestrzeń znajdująca się w centrum miasta pomiędzy ulicami: Gostkowską, 

Kargoszyńską a Kraszewskiego zostanie odnowiona. Planowana jest tam budowa: amfiteatru z 

miejscami postojowymi i instalacja fotowoltaiczną, drewnianej kładki, nowych alejek, 

oświetlenia, montaż elementów małej architektury. W 2021 roku została opracowana 

dokumentacja techniczna oraz trwają prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę.   

 

d) „Zielony Targ” – przebudowa targowiska przy ul. Płońskiej 

Miejskie targowisko przy ul. Płońskiej w Ciechanowie zostanie w najbliższych latach  

odnowione. Wybudowany będzie budynek handlowo-usługowy o powierzchni ok. 1800 m2.  

W jego wnętrzu powstanie częściowo zadaszony otwarty plac targowy. Nowa przestrzeń będzie 

miała charakter ekologiczny – poza nasadzeniami drzew, krzewów i kwiatów stworzony 

zostanie zielony dach, kompleks zasili energia słoneczna, a miejsca parkingowe przepuszczą 

wodę do gruntu. Budynek będzie energooszczędny. Dzięki wentylacji z odzyskiem ciepła  

i znajdujących się na dachach panelach fotowoltaicznych, można będzie w naturalny sposób 

pobierać i magazynować energię potrzebną do poprawnego i oszczędnego funkcjonowania 

obiektu. 

Teren obecnego targowiska będzie wyposażony w niezbędną infrastrukturę z ciągami 

komunikacyjnymi, małą architekturą i dużą ilość zieleni.  

 

3. Ekologia i ograniczanie niskiej emisji 

 

a) Rozbudowa inteligentnego systemu segregacji odpadów 

Inwestycja obejmie zakup i montaż inteligentnych bezdotykowych pojemników do 

segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej oraz zakup samochodu do ich obsługi.  

 

b) Termomodernizacja wielorodzinnych budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”  

Projekt jest kontynuacją rozpoczętej w 2019 roku inwestycji związanej z odnową 

poniemieckich budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”. Do 2021 roku termomodernizację 

przeszło 7 budynków. Obecnie miasto posiada dokumentacje techniczną wraz z pozwoleniami 

na budowę 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. 
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d) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja instalacji odnawialnych źródeł energii  

w budynkach mieszkańców miasta oraz budynkach użyteczności publicznej. 

 

e) Zwiększanie udziału autobusów niskoemisyjnych w flocie pojazdów ZKM Sp. z o.o.  

 

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  

oraz wojną w Ukrainie. Przedstawione zagrożenia będą miały bezpośredni wpływ na 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 oraz 

gazu. 

Zrealizowanie wymienionych projektów przyczyni się do dalszego wzrostu potencjału 

społeczno-gospodarczego miasta, pozytywnej zmiany przestrzeni publicznej oraz poprawy 

jakości życia mieszkańców.  

X. Podsumowanie 
 

Realizację budżetu oraz polityk miasta za 2021 rok należy ocenić pod wieloma 

względami pozytywnie. Osiągnięte zostały wszystkie zakładane cele rozwojowe oraz 

finansowe. Na uwagę zasługuje osiągnięcie następujących kluczowych celów: 

1) Zwiększenie dochodów budżetu w trakcie roku; 

2) Brak deficytu; 

3) Wykazanie nadwyżki finansowej; 

4) Ograniczenie wydatków bieżących; 

5) Realizacja zakładanych inwestycji; 

6) Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych; 

7) Wygospodarowanie znaczących wolnych środków na 2021 rok. 

Budżet miasta za 2021 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości 

259.962.976,01 zł na plan 249.116.301,33 zł, tj. 104,35%, a po stronie wydatków wykonanie 

wyniosło 244.621.928,86 zł na plan 251.671.689,33, tj. 97,2% planu rocznego.  

W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z 2020 roku z tytułu wolnych środków 

oraz niewykorzystanych środków pieniężnych w łącznej kwocie 2.863.024,00 zł. 

Planowany deficyt budżetu na 01.01.2021 roku wynosił 7.203.664,00 zł, natomiast 

faktycznie na dzień 31.12.2021 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 15.341.047,15 

zł, co jest wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej, ograniczenia 

wydatków bieżących do niezbędnego minimum, pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym 

wypłacenia wysokiej dywidendy z zysku jednej z miejskich spółek. Dzięki temu udało się 

uzyskać oszczędności po stronie wydatków, ale także zwiększyć stronę dochodową budżetu. 
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Na 2022 rok pozostają wolne środki w wysokości 26.807.471,64 zł, w tym na gospodarkę 

odpadami 1.036.561,12 zł. 

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości, tj. 35.116.354,63 zł, co stanowi 

92,6%. Spółki miejskie wykonały inwestycje razem na około 41 mln zł. Zrealizowano zadania 

inwestycyjne wybrane przez mieszkańców w ramach Ciechanowskiego Budżetu 

Obywatelskiego, na co przeznaczono 1.531.843,30 zł. Odnotować należy, iż wiele samorządów 

z uwagi na cięcia kosztów zrezygnowało z tej formy partycypacji mieszkańców w decydowaniu 

o wydatkach miasta.  

Podsumowując, należy stwierdzić, iż założenia rozwojowe miasta na 2021 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 35 mln zł przeznaczonych na wydatki majątkowe w kolejnym trudnym 

roku związanym z ograniczeniami pandemicznymi pokazuje, że niezmiennie priorytetem 

miasta są kolejne inwestycje. 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 2022 rok. Te ostatnie 

pozwolą przeprowadzić nowe inwestycje, ale także podtrzymać stabilizację finansową miasta. 

Realizowaną konsekwentnie racjonalną i oszczędną gospodarkę finansami najlepiej oddaje 

dużo niższe wykonanie wydatków bieżących i bardzo wysokie wykonanie wydatków 

majątkowych za 2021 rok. Miastu udało się osiągnąć cele inwestycyjne przy niepowiększaniu 

ogólnego zadłużenia.  

Miasto wielokrotnie w 2021 roku zostało docenione w ogólnopolskich rankingach za 

przeprowadzane działania, zajmując czołowe miejsca w zakresie pozyskiwania środków 

zewnętrznych, wydatków na inwestycje czy poszczególnych projektów.  
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