
 Ciechanów, dnia 17.06.2022.  
BRM.0002.8.2022          

Zawiadomienie  

Uprzejmie zapraszam na LVI Sesję VIII kadencji Rady Miasta 

Ciechanów, która odbędzie się dnia  30 czerwca 2022 r. o godz. 800 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta w Ciechanowie, plac Jana Pawła II 6.  

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

2. Ustalenie porządku obrad. 
 

3. Informacja o protokole z LV Sesji RM.  
 

4. Informacja organu wykonawczego z realizacji zadań wykonanych w okresie 
międzysesyjnym. 

 
5. Informacja o działalności PUK  sp. z o.o. za  2021 rok.- druk nr 1. 

  
6. Projekty uchwał. 

1/ w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 
Ciechanów - druk nr 2; 

2/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 – druk nr 3. 

3/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miejską Ciechanów 
porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii 
Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Miejskiego Obszaru 
Funkcjonalnego Ciechanowa - druk nr 4; 

 

4/ w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego 
dla Partnerstwa Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ciechanowa - druk nr 5; 

 

5/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 387/XLI/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 
sierpnia 2021 r. 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 - druk nr 6;  

6/ w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta 
Ciechanów na 2022 rok – druk nr 7; 

7/ 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 - druk nr 8; 



 

8/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych - druk nr 9; 

 

9/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 10; 

 

10/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - druk nr 11; 

 

11/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych - druk nr 12; 

 

12/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów  

- druk nr 13; 

 

13/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na 

nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów 

- druk nr 14; 

 

14/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów 

- druk nr 15; 

 

15/ w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie w ramach odszkodowania 

nieruchomości zamiennej z zasobów gminy - druk nr 16; 

 

16/ w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Prezydenta Miasta Ciechanów 

- druk nr 17. 

 
7. Interpelacje. 

8. Czas dla Zarządów Osiedli.   

9. Zapytania i wolne wnioski. 

10. Informacja Przewodniczącego dotycząca korespondencji jaka wpłynęła do Rady 

Miasta w okresie międzysesyjnym.   

11. Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Przewodniczący Rady Miasta 

      

     /-/Krzysztof Leszczyński           


