
 Ciechanów, dnia 19.01.2022r.  

BRM.0002.1.2022         

 

Zawiadomienie  

      Na podstawie art. 20 ust. 1   ustawy   z   dnia  8  marca 1990 roku  o  

samorządzie  gminnym  (j.t. Dz. U. z 2021r. poz.1372 ze zm.) oraz art. 15zzx ustawy z 

dnia 02  marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem  

i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. poz.374, z późn. zm.),  zarządzam  na dzień 27 stycznia 

o godz. 9:00 przeprowadzenie sesji Rady Miasta Ciechanów w trybie zdalnego 

obradowania. Wszystkie  rozstrzygnięcia w tym uchwały podejmowane będą  

z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pomocą 

wideokonferencji. 

 

Przebieg sesji będzie transmitowany na stronie internetowej Urzędu Miasta 

Ciechanów. 

Link: http://bip.umciechanow.pl/rada_miasta/Transmisja_wideo.html 

 

Porządek obrad : 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

2. Ustalenie porządku obrad. 

 

3. Informacja o protokole z XLVII Sesji Rady Miasta. 

 

4. Informacja organu wykonawczego z realizacji zadań wykonanych w okresie 

międzysesyjnym (forma pisemna). 

 
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta za rok 2021 - Druk nr 1 

 

6. Informacja o realizacji zimowego utrzymania infrastruktury miejskiej  

w sezonie 2020/2021 z uwzględnieniem jej kosztów i efektywności- Druk nr 2 

 

7. Projekty uchwał: 

 

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

 

2/ w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu 

Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej 



Inicjatywie Mieszkaniowej -  Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z 

siedzibą w Ciechanowie-druk nr 4 

 

3/ w sprawie postanowienia o ponoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przez osoby zamieszkujące nieruchomości wielolokalowe - druk nr 5 

 

4/ w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz w sprawie częściowego zwolnienia z 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy - druk nr 6 

 

5/ w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i 

trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej- druk nr 

7 

 

6/ w sprawie zmiany  uchwały  nr  261/XXV/2020  Rady Miasta Ciechanów z  dnia  24  

września 2020 r.  w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości 

stawek  procentowych przy sprzedaży  komunalnych lokali mieszkalnych -druk nr 8 

 

7/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 369/XXXIX/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 

maja 2021 roku w sprawie  określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego-  

druk nr 9 

 

8/ w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

dla obszaru Gminy Miejskiej Ciechanów  i przekazania go do zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu - druk nr 10 

 

9/ w sprawie zmiany uchwały nr 117/IX/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 19 czerwca 

2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Bloki II” w Ciechanowie -druk nr 11 

 

10/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BLOKI II” – część 

A w Ciechanowie - druk nr 12 

 

11/ w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Ciechanowie, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Ciechanów, warunków i zasad 

korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków- 

druk nr 13 

 

12/ w sprawie uzgodnienia  rozbiórki budynku biurowego zlokalizowanego w granicach  

zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Dolina Rzeki Łydyni”-druk nr 14 

 



13/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych -druk nr 15 

 

14/ 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 16 

 

15/ 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 17 

 

16/ w sprawie rozpatrzenia petycji o wprowadzenie zakazu stosowania maseczek 

ochronnych, kwarantanny i izolacji medycznej oraz szczepienia mRNA-  

druk nr 18 

 

17/ w sprawie rozpatrzenie petycji  o zmianę uchwały 415/XLIV/2021 Rady Miasta 

Ciechanów z dnia 28 października 2021 r. w  sprawie przeprowadzenia na terenie 

Miasta Ciechanów konsultacji społecznych, dotyczących Budżetu Obywatelskiego 

poprzez rezygnację z podawania numeru pesel- druk nr 19 

 

18/ w sprawie zmiany Uchwała Nr 447/XLVI/2021 Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla 

Przewodniczących Zarządów Osiedli na terenie miasta Ciechanów- druk nr 20 

 

8. Interpelacje (forma pisemna).  

9. Wnioski Zarządów Osiedli (forma pisemna).  

10. Informacja Przewodniczącego dotycząca korespondencji jaka wpłynęła do Rady Miasta  

w okresie międzysesyjnym.  

11.  Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Przewodniczący Rady Miasta 

      

      Krzysztof Leszczyński               

 


