
 Ciechanów, dnia 21.11.2022.  
BRM.0002.14.2022          

Zawiadomienie  

Uprzejmie zapraszam na LXII Sesję VIII kadencji Rady Miasta 

Ciechanów, która odbędzie się dnia  30 listopada 2022 r. o godz. 900 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 LXI Sesji RM.  
 

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

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

- druk nr 1. 

 

6. Projekty uchwał. 

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

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

 

3/ w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta 
Ciechanów do 2035 r.- druk nr 4; 

 

4/ w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów na 2023 
rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie.- druk nr 5; 

 

5/ w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miejskiej Ciechanów. 
- druk nr 6; 

 

6/ w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej 
przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do 
placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.- druk nr 7;  



7/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.– druk nr 8; 

8/ w sprawie zmiany uchwały Nr 581/LX/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia  
29 września 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość  
i warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki 
pracy i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz wysokość i warunki 
wypłacania nagród dla  nauczycieli, zatrudnionych w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów. - druk nr 9; 

 

9/ w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie miasta Ciechanów rodziny 
repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. - druk nr 10; 

 

10/ w sprawie przyjęcia  programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki 
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w Gminie Miejskiej 
Ciechanów na lata 2023-2026”. - druk nr 11; 

 

11/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BLOKI II” 
– część B w Ciechanowie.- druk nr 12; 

 

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

 

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

 

14/ w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów. - druk nr 15; 

 

15/ w sprawie przyjęcia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Ciechanowie 
oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego  
i urządzeń cmentarnych. - druk nr 16; 

 

16/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na 
działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów. - druk nr 17; 

 

17/ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na 
działkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Ciechanów.- druk nr 18; 

 

18/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 
okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 



odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 
dzierżawy.- druk nr 19; 

 

19/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 
okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 
odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 
dzierżawy.- druk nr 20; 

 

20/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy na 
okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy dzierżawy. 
- druk nr 21; 

 

21/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 
okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 
odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 
dzierżawy. - druk nr 22; 

 

22/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 
okres  powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 
odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 
dzierżawy. - druk nr 23; 

 

23/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 
okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 
odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 
dzierżawy. - druk nr 24; 

 

24/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy  na 
okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody na 
odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 
dzierżawy. - druk nr 25; 

 

25/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umów dzierżawy.- druk nr 26; 

 

26/ w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 
- druk nr 27; 

 

27/ w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 października 2022 roku w sprawie 
uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji marcowej. 
- druk nr 28; 



28/ w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego 
Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w 
istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) Północne Mazowsze 
Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie. - druk nr 29. 

 

7. Analiza i  uchwalenie Wieloletniej Prognozy  Finansowej oraz budżetu Gminy 
Miejskiej  Ciechanów na 2023 rok 

 

1/ w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 
- druk nr 30; 

 

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

 

8. Interpelacje. 

9. Czas dla Zarządów Osiedli.   

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Informacja Przewodniczącego dotycząca korespondencji jaka wpłynęła do Rady 

Miasta w okresie międzysesyjnym.   

12. Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Przewodniczący Rady Miasta 

      

    /-/Krzysztof Leszczyński           


