
 Ciechanów, dnia 21.04.2022.  
BRM.0002.6.2022          

Zawiadomienie  

Uprzejmie zapraszam na LIII Sesję VIII kadencji Rady Miasta 

Ciechanów, która odbędzie się dnia  28 kwietnia 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 protokołach z LI i LII Sesji RM.  
 

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

5. Raport o stanie miasta wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 
rok –(druk nr 1) 
a) Raport o stanie miasta.  
b) Wystąpienie Prezydenta Miasta. 
c) Debata 
d) Projekt uchwały w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta wotum 

zaufania-druk nr 1a. 
e) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.  
f) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok. 
g) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za 2021 rok.  
h) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla 

Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 
i) Przedstawienie opinii regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. 
j) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej 
Ciechanów za 2021 rok- druk nr 1b. 

k) Projekt uchwały w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium 
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok- druk nr 1c.  
 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021- druk nr 2 
  

7. Monitorowanie strategii rozwoju społeczno- gospodarczego miasta      
Ciechanów za rok 2021 - druk nr 3  

 
8. Projekty uchwał. 

1/ w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Ciechanów - druk nr 4; 

 



2/ w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie  

Gminy Miejskiej Ciechanów na 2022 rok –druk nr 5; 

 

3/  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 6; 

 

4/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości - druk nr 7; 

 

5/  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w formie darowizny 

 - druk nr 8; 

 

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

 

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

 

8/  w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - druk nr 11; 

 

9/  w sprawie zmiany Uchwały  Nr 74/VII/2011 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 

kwietnia 2011r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy 

typu „ A i B”  w Ciechanowie - druk nr 12; 

 

10/  w sprawie zmiany uchwały Nr 505/LI/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31 

marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską 

Ciechanów do spółki  pn. „SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o.”  z siedzibą w 

Ciechanowie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci lokalu użytkowego  

 - druk nr 13; 

 

11/  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 14; 

 

12/  w sprawie  wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze 

bezprzetargowej  działki stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ciechanów  

- druk nr 15; 

 

13/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 16; 

 

14/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 17; 

 

15/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 18; 

 

16/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 19; 



 

17/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 20; 

 

18/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 21; 

 

19/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 22; 

 

20/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 23; 

 

21/  w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów  - druk nr 24; 

 

22/  w sprawie przyjęcia apelu dotyczącego zaprzestania wycinki drzewostanu 

Lasu Krubińskiego i Lasu Śmiecińskiego - druk nr 25; 

 

23/  w sprawie pozbawienia tytułu Honorowy Obywatel miasta Ciechanowa 

 - druk nr 26. 

 

 
 
9. Interpelacje. 

10. Czas dla Zarządów Osiedli.   

11. Zapytania i wolne wnioski. 

12. Informacja Przewodniczącego dotycząca korespondencji jaka wpłynęła do Rady 

Miasta w okresie międzysesyjnym.   

13. Zamknięcie obrad Sesji. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Przewodniczący Rady Miasta 

      

     Krzysztof Leszczyński           

 


