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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. Raport 
podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim.  
 Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, 
programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego za rok 2018.   
 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 32,51 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 utworzony w 2002 roku 
zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina Rzeki Łydyni”. Jest to położony wzdłuż części 
koryta rzeki teren w środku miasta o powierzchni ponad 0,58 km2 (57,62 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. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć, 
przyczyniających się do wzrostu potencjału turystycznego miasta, jest zakończona w 2018 roku 
rewaloryzacja wieży ciśnień wraz z budową obiektu ekspozycyjnego z przeznaczeniem na park 
nauki. W budynku prowadzone będą zajęcia i warsztaty multimedialne rozwijające  
zainteresowania matematyką, techniką i innymi naukami ścisłymi, a konstrukcja wieży  
i zamknięta w niej symbolika matematyczna będzie podstawowym materiałem poglądowym. 
Obecnie trwają prace nad wyposażeniem obiektu, zaprojektowaniem i wykonaniem 
interaktywnych eksponatów, łączących nauki ścisłe z lokalnym dziedzictwem kulturowym. 
Park Nauki Torus poprzez nowe i atrakcyjne formy nauki, skierowane do różnych grup 
odbiorców, stanie się centrum transferu wiedzy z zakresu nauk ścisłych, tym samym 
zwiększając atrakcyjność turystyczną naszego miasta.  

Ciechanów jest ważnym ośrodkiem edukacyjnym w subregionie. Mieszkańcy mają 
dostęp do szerokiej oferty edukacyjnej na różnych poziomach, od szkół podstawowych po 
szkoły wyższe.  
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II. Informacje ogólne 

2.1  Ogólna charakterystyka gminy  
 

Miasto 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 2018 roku w mieście Ciechanów zameldowanych było 43.566 osób, w tym 
53% kobiet.  Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane. 
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Zameldowania osób na pobyt stały w CIECHANOWIE w 2018 roku 

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 

511 151 419 565 

RAZEM: 1081  
 

Wymeldowania z pobytu stałego z CIECHANOWA w 2018 roku 

Liczba osób wymeldowanych  Liczba osób zmarłych  

1003 455 

RAZEM: 1458 

 
 

 
Stan ludności – porównanie lat 2017 - 2018 : 

 
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 

 
43250 

 

 
523 

 
453 

 
435 

 
2018 

 

 
42992 

 

 
574 

 
419 

 
455 

 
 
 

 
Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 roku 

 
Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 
0-2 648 605 1253 
3 205 229 434 

4-5 419 405 824 
6 211 232 443 
7 218 194 412 

8-12 1118 1013 2131 
13-15 537 494 1031 
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16-17 385 356 741 
18 192 175 367 

19-65 13715 0 13715 
19-60 0 12504 12504 
> 65 2670 0 2670 
> 60 0 6467 6467 

ogółem 20318 22674 42992 
 
 
 

 
Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 roku (pobyt czasowy) 

 
Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 
0-2 12 15 27 
3 4 3 7 

4-5 23 12 35 
6 5 8 13 
7 20 5 25 

8-12 19 15 34 
13-15 7 5 12 
16-17 20 38 58 

18 5 13 18 
19-65 140 0 140 
19-60 0 182 182 
> 65 10 0 10 
> 60 0 13 13 

ogółem 265 309 574 
 

 
 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2018 roku (pobyt stały i pobyt czasowy) 
 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 
0-2 660 620 1280 
3 209 232 441 

4-5 442 417 859 
6 216 240 456 
7 238 199 437 

8-12 1137 1028 2165 
13-15 544 499 1043 
16-17 405 394 799 

18 197 188 385 
19-65 13855 0 13855 
19-60 0 12686 12686 
> 65 2680 0 2680 
> 60 0 6480 6480 

ogółem 20583 22983 43566 
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2.2  Charakterystyka pozycji i rozwoju Miasta Ciechanów w ostatnich pięciu 
latach na tle grupy porównawczej miast: Kutno, Mikołów, Zduńska 
Wola, Mińsk Mazowiecki, Skarżysko Kamienna 

 
Odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej każdej gminy jest jej budżet. Analiza 

budżetu pokazuje źródła finansowania działalności miasta oraz kierunki jego rozwoju. 
Wiarygodne informacje o sytuacji finansowej pozwalają na racjonalne gospodarowanie 
publicznymi zasobami pieniężnymi w celu właściwego wypełniania zadań wobec 
mieszkańców. Analiza porównawcza miast, dokonywana na podstawie wskaźników służących 
do oceny sytuacji finansowej gmin, stanowi istotny element w procesach analitycznych, 
wspomagających proces podejmowania decyzji.  

W celu przeprowadzenia analizy, Ciechanów (43.566 mieszkańców) porównano  
z pięcioma miastami, biorąc pod uwagę zbliżoną liczbę mieszkańców oraz różne położenie 
geograficzne (stan na dzień 31.12.2018 r.), tj. Skarżysko Kamienna – 45.121 mieszkańców, 
Kutno – 44.556 mieszkańców, Zduńska Wola – 41.866 mieszkańców, Mińsk Mazowiecki  
– 40.113 mieszkańców, Mikołów – 39.328 mieszkańców. 

 
Do porównania wybrano następujące wskaźniki: 
 

1. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą 
 

 
      

 
Dla zobrazowania sytuacji gospodarczej ww. miast poddano analizie miernik liczby 

osób prowadzących działalność gospodarczą w latach 2017-2018, co obrazuje powyższy 
wykres. Aktywność przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w miastach jest 
na porównywalnym poziomie. W Ciechanowie w 2017 r. zarejestrowane były 3.302 podmioty, 
natomiast na koniec 2018 roku ich liczba wzrosła o 58 – do 3.360 podmiotów. Zasadną 
rekomendacją na przyszłość będzie wzmocnienie działań edukacyjnych  
i promocyjnych zachęcających do zakładania własnych działalności gospodarczych przez 
mieszkańców. 
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2. Liczba osób bezrobotnych  

 

 
 

W latach 2014-2018 odnotowano spadkową tendencję liczby osób bezrobotnych  
z terenu naszego miasta. Na tle innych miast, w branej pod uwagę grupie porównawczej, 
Ciechanów osiągnął jedne z najniższych wartości. Warto również zwrócić uwagę, że nie we 
wszystkich miastach w grupie porównawczej następował w ostatnich latach spadek bezrobocia, 
mimo ogólnej tendencji w kraju. Z kolei w Ciechanowie z roku na rok następuje zmniejszenie 
liczby osób bez pracy. Istotne w działaniach Powiatowego Urzędu Pracy  
w Ciechanowie powinno być włączenie w lokalny rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych, 
które najczęściej z braku odpowiednich kwalifikacji bądź zwykłej bierności zawodowej 
ukierunkowanej na czerpanie dochodu z pomocy społecznej nie podejmują aktywnych działań 
w staraniu o zatrudnienie.  

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

 

 
                  

 

20 000 40 000 60 000 80 000

Kutno

Mikołów

Zduńska Wola

Mińsk Mazowiecki

Skarżysko Kamienna

Ciechanów

Tysiące

Udziały PIT 2017-2018

201 8 rok 201 7 rok
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Udziały w PIT stanowią jedną z największych pozycji strony dochodowej budżetu. 
Kwota szacowana jest przez Ministerstwo Finansów i uzależniona od sytuacji finansowej 
budżetu państwa i koniunktury gospodarczej oraz dochodów uzyskiwanych przez mieszkańców 
z tytułu zatrudnienia. W 2018 roku do budżetu Ciechanowa wpłynęło 44 451 677,00 zł, tj. 
106,3% więcej do planu (co daje kwotę 2 656 051,00 zł). Na tle grupy porównawczej widać 
wyraźnie, iż największe dochody 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 
wysokość zarobków, a to z kolei oddziałuje na wysokość udziału w PIT zasilającym budżet 
miasta.   
 

4. Wydatki na tle grupy analizowanych miast 
 

 
 

Z powyższego porównania wynika, iż wydatki w budżecie Ciechanowa w 2018 r. były 
najwyższe w analizowanej grupie. Miało na to wpływ pozyskane dofinansowanie z Unii 
Europejskiej, co przełożyło się na możliwość realizacji kluczowych inwestycji miejskich,  
w tym rozpoczęcie budowy obwodnicy wschodniej Ciechanowa, przebudowę ulic: 
Sienkiewicza, Mazowieckiej, Niechodzkiej, Kargoszyńskiej, zagospodarowanie otoczenia 
dworca kolejowego czy też rewitalizację wieży ciśnień i budowę parku nauki. 
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5. Wydatki na inwestycje w grupie analizowanych miast 
 

 
 

Rok 2018  był dla Ciechanowa rokiem rekordowych w historii miasta wydatków na 
inwestycje. Kwota jaka została przeznaczona na kluczowe zadania wyniosła  64.105.595 zł. 
Realizacja działań była możliwa dzięki skuteczności w aplikowaniu o środki z UE, z budżetu 
państwa oraz z budżetu województwa mazowieckiego. W grupie porównawczej Ciechanów 
przeznaczył blisko dwukrotnie więcej pieniędzy od drugiej z kolei Zduńskiej Woli i blisko 
sześciokrotnie więcej od Mińska Mazowieckiego. To pokazuje priorytety obrane przez władze 
miasta, które każdą wolną kwotę przeznaczają w pierwszej kolejności na zabezpieczenie 
realizacji nowych działań inwestycyjnych. To z kolei generuje szybki rozwój miejskiej 
infrastruktury w stosunku do podobnej wielkości miast w Polsce oraz stawia miasto w roli lidera 
subregionu ciechanowskiego, na który składają się takie ośrodki miejskie jak: Płońsk, Mława, 
Pułtusk czy Żuromin.   
 

6. Wydatki na projekty finansowane z UE  
 

 
 

Wśród grupy porównawczej Ciechanów plasuje się na pierwszym miejscu, osiągając 
poziom wydatków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej rzędu 31 642 295,00 zł, 
wielokrotnie wyprzedzając inne miasta. Należy zwrócić uwagę, iż zagrożeniem dla polityki 

28,33
29,02

34,90
11,82

13,30
64,11
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M
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y

Inwestycje w 2018 r.
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inwestycyjnej miasta jest ewentualne zmniejszenie środków finansowych w kolejnej 
perspektywie finansowej UE na politykę spójności. Brak środków z UE, przy zachowaniu 
obecnej polityki władz miasta, która opiera się na niezwiększaniu od 5 lat lokalnych podatków, 
może doprowadzić do znacznego zmniejszenia skali inwestycji. Dlatego przy potencjalnym 
niekorzystnym wyniku negocjacji polskiego rządu, co do kształtu budżetu UE na perspektywę 
finansową 2021-2027, należy rozważyć analizę wysokości lokalnych podatków i opłat, gdyż  
w subregionie ciechanowskim są jednymi z najniższych, a zmniejszenie skali inwestycji może 
przyczynić się do ograniczenia rozwoju miasta i zmniejszenia potencjału lokalnych firm 
realizujących część zadań inwestycyjnych.   
 
 
 

7. Wydatki na Budżet Obywatelski  
 

 
 

Powyższy wykres 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 
Obywatelskiego. Pierwsze projekty zostały zrealizowane w 2015 roku. Wysokość 
przeznaczanych środków jest również jedną z najwyższych w grupie porównawczej. 
Ciechanów w okresie porównawczym przyjął zasadę zróżnicowania środków przekazywanych 
na realizację BO ze względu na frekwencję w głosowaniu. Różnice  
w wielkości BO wynikają także z rozstrzygnięć postępowań przetargowych, które często 
przewyższały pierwotnie zakładany budżet, ale miasto mimo to decydowało się na zwiększenie 
kwoty przeznaczonej na realizację danego zadania. Zdarzały się również przetargi 
nierozstrzygnięte z uwagi na brak ofert w postępowaniach przetargowych lub oferty znacznie 
przewyższające zabezpieczone w budżecie miasta środki na realizację zgłoszonej inwestycji. 
Rozdzielenie BO na projekty ogólnomiejskie oraz osiedlowe umożliwia włączenie  
w partycypację społeczną mieszkańców wszystkich rejonów miasta. Z kolei uwzględnienie 
konieczności realizacji przynajmniej 3 projektów tzw. miękkich, czyli zadań z dziedzin np. 
kultury, sportu czy edukacji, umożliwia wielopłaszczyznowe wykorzystanie środków 
finansowych BO, tak aby nie skupiały się wyłącznie na małych zadaniach infrastrukturalnych. 
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8. Wskaźnik zadłużenia  
 

 
 

Wykres obrazuje równomierną wielkość wskaźnika zadłużenia Ciechanowa 
w analizowanych latach 2016-2018. Utrzymanie właściwej zdolności kredytowej umożliwia 
wykorzystanie określonych źródeł dochodów np. z Unii Europejskiej, które wymagają wkładu 
własnego miasta. Takie finansowanie nie może jednak doprowadzić do pogorszenia sytuacji 
ekonomicznej, dlatego miasto praktykuje w ostatnich latach zmniejszanie planowanej 
pierwotnie emisji obligacji, bez konieczności ograniczania realizowanych inwestycji  
z wygospodarowanych oszczędności. Wartości wskaźników, które określają sytuację 
finansową miasta, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031, podlegają 
urealnieniu przy zmianie czynników mających wpływ na ich wielkość, tak aby zapewnić 
realność prognozy.  

III. Informacje inwestycyjne i finansowe 

3.1  Wykonanie budżetu Miasta Ciechanów 
 

Budżet na 2018 rok przyjęty został uchwałą nr 518/XXXVIII/2017 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku 
wprowadzone zostały ośmioma uchwałami Rady Miasta oraz dwudziestoma sześcioma 
zarządzeniami Prezydenta Miasta. 

Budżet miasta za 2018 r. wykonany został po stronie dochodów w wysokości 222 364 
066,04 zł na plan 220 518 697,79 zł, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 234 558 
870,93 zł na plan 241 129 655,86 zł.  

Dynamikę budżetu 2018 r. w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższa 
tabela. 

 
DYNAMIKA BUDŻETU W LATACH 2017 / 2018 

 
Tytuł 2017 rok 2018 rok Dynamika 

DOCHODY 185 741 595,60 222 364 066,04 20% 

w tym:  Dotacje UE 3 162 184,77 36 800 113,54 1064% 
Dotacje  BP 2 261 869,39 4 588 117,65 103% 
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Udziały  PIT 40 927 151,00 44 451 677,00 9% 

podatek od nieruchomości 24 788 410,11 25 088 095,53 1% 
sprzedaż mienia 2 838 051,7 1 378 535,04 -51% 

WYDATKI 191 248 284,14 234 558 870,93 23% 

w tym: wydatki majątkowe 33 019 231,66 66 771 424,96 102% 
WYNIK (deficyt) - 5 506 688,54  - 12 194 804,89 121% 

Wolne środki         3 278 614,46        8 875 173,57 171% 

 
 
 
Planowany deficyt budżetu za 2018 rok wynosił 20 610 958,07 zł, natomiast faktycznie 

na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 12 194 804,89 zł, czyli wypracowano mniejszy deficyt o ponad 
8 ml zł, co jest wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej. Dzięki temu 
udało się uzyskać oszczędności po stronie wydatków. 

Na 2019 r. w budżecie pozostają wolne środki w wysokości 8.875.173,57 zł; w tym: na 
gospodarkę odpadami – 871 491,24 zł, na działalność związaną z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych – 229 823,53 zł (z tego: kwota 76 202,33 zł 
stanowi niewykorzystane środki z ubiegłego roku, pozostała kwota to środki na prowadzenie 
Placówki Wsparcia Dziennego). W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z tytułu 
wolnych środków z 2017 roku w wysokości 2 819 594,07 zł.  

Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu  za 
2018 rok obrazuje stabilną sytuację finansową miasta. 

Budżet omawianego roku pozwolił na realizację zaplanowanych w projekcie zadań. 
Osiągnięcie planowanych dochodów przekroczyło poziom 100% przy realizacji wydatków na 
97 %. 

 
Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Miasta Ciechanów w 2018 r. 
 

 

UE + BP na projekty 
inwestycyjne i społeczno-

edukacyjne…

Dochody własne i 
udziały CIT

26%

Udziały PIT 
20%

Subwencje
15%

Dotacja BP na 
zadania zlecone

20%

ŻRÓDŁA DOCHODÓW W 2018 R.
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Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły dochody własne, w skład których 

wchodzą m.in.: podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy oraz opłaty lokalne, 
których realizacja wyniosła 58 151 264,00 zł tj., 26% dochodów ogółem. Drugą co do wielkości 
pozycją dochodową są udziały w podatku PIT. Do budżetu z tego tytułu wpłynęło 
w omawianym roku 44 451 677,00 zł, tj. 20% dochodów ogółem. Z przeprowadzonej analizy 
spływu do budżetu dochodów wynikają ponadplanowe, wyższe z tego tytułu o ponad 2,6 mln 
zł wpływy oraz wyższe o około 140 tys. zł wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych, przy niezmiennych stawkach. To pozytywny trend obrazujący rozwój gospodarczy 
miasta oraz wzrost dochodów mieszkańców. Na tym samym poziomie, 20% dochodów ogółem, 
do budżetu spłynęły dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, głównie na 
zasiłki i pomoc społeczną w kwocie 44 576 037,00 zł. Pozyskane dotacje z UE oraz budżetu 
państwa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych oraz społeczno-edukacyjnych 
wyniosły 41 576 133,00 zł, co stanowi 19% dochodów ogółem. Ostatnią pozycję w strukturze 
dochodów stanowią subwencje, które wpłynęły w łącznej wysokości 33 617 954,00 zł, co 
stanowi 15% dochodów ogółem, w tym subwencja oświatowa w kwocie 32 339 724,00  zł. 

Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu miasta za 2018 r. w ujęciu 
procentowym. 

 

 
 

Największą pozycję wydatków miasta stanowią wydatki na modernizację dróg, 
tj. 54 517 187,00 zł oraz na oświatę, tj. 53 332 516,00 zł, co stanowi po 23% wydatków 
ogółem. Należy podkreślić rekordowe w historii miasta wydatki na inwestycje w wysokości 
ponad 64 mln zł oraz pozyskane przez miasto i wykorzystane dofinansowanie zewnętrzne 
w wysokości 35 mln zł. Trzecia co do wielkości pozycja wydatków, bo stanowiąca 21%  
w strukturze wydatków ogółem, to kwota zasiłków i pomocy społecznej. W budżecie 
omawianego roku na ten cel wydatkowane zostało 49 779 053,00 zł. Obsługa długu stanowi 
zaledwie 1% wydatków ogółem, tj. 1 362 608,00 zł. 

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 66 771 424,96 zł, co stanowi 97 % 
planu, w tym na miejskie zadania inwestycyjne przeznaczono 64 105 595,96 zł oraz na pomoc 
finansową dla Powiatu Ciechanowskiego 2,3 ml zł (na realizację dwóch kluczowych inwestycji 
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drogowych). Łącznie w latach 2016-2018 miasto przekazało powiatowi na te cele 4,2 mln zł, 
co pozwoliło na realizację długo oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji. Ponadto  
w zakresie wydatków bieżących przekazano kolejny rok z rzędu środki dla Specjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie w wysokości 200.000,00 zł, tym razem na zakup 
łóżek szpitalnych. 
 
Źródłem finansowania inwestycji miejskich były: 
 
- środki własne w wysokości 23 341 371,07 zł 
- środki z UE 36 176 107,24 zł 
- środki z BP na wkład projektów współfinansowanych z UE 2 057 213,65 zł 
- środki z budżetu państwa w formie dotacji 2 530 904,00 zł 

 
Realizacja zadań wybranych przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego na 

2018 rok wyniosła 1 223 632,24 zł. 
 Spółki miejskie wykonały inwestycje o łącznej wartości ponad 8,7 mln zł. 

Spłaty zaciągniętych zobowiązań z lat 2012-2015 z tytułu kredytów, pożyczek oraz 
emisji obligacji w kwocie 8 208 636,00 zł zostały pokryte z przychodów z wolnych środków 
z lat ubiegłych. Spłacone w latach 2014-2018 raty wyniosły łącznie 36,7 mln zł.  

Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów, pożyczek obligacji i poręczeń na koniec 
2014 r. wynosił 84,9 mln zł, natomiast na koniec 2018 r. wynosi 72 mln zł, co oznacza 
zmniejszenie o kwotę 12,9 mln zł. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w trakcie 2018 r. udało 
się zmniejszyć pierwotnie planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych 
o 3 mln zł, bez konieczności ograniczania realizowanych inwestycji. Polityka ograniczania 
i zmniejszania zadłużenia jest prowadzona od kilku lat, a w 2016 r. całkowicie zrezygnowano 
z emisji obligacji. Zobowiązania mogłyby być jeszcze mniejsze, jednakże skala działań 
inwestycyjnych wymaga chociażby zapewnienia przez miasto wkładu własnego do wielu zadań 
realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym głównie pieniędzy pozyskanych 
przez miasto z Unii Europejskiej. 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy  
o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 4,29% i spełnia warunek określony 
w ww. przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 
10,56%. 

 
/-/  

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 2018 r. wraz ze 
zmianami oraz analizą sprawozdań budżetowych według stanu na dzień 31.12.2018 r. wydatki 
wyniosły: 

1)  Wydatki bieżące: plan 172 347 998,80 zł, wykonanie 167 787 445,97 zł, tj. 97% 
2) Wydatki majątkowe: plan 68 781 657,06 zł, wykonanie 66 771 424,96 zł, tj. 97% 

 
Najważniejsze zadania realizowane w 2018 roku przedstawia poniższa tabela.  

 

Lp. Nazwa Plan 
(po zmianach) 

Wykonanie 
budżetu 

% wyk. 
planu  
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1. Wydatki bieżące na zadania własne, 130 252 186,63 
126 138 
973,86 96,84 

 

z tego finansowanie z UE i BP na realizację 
projektu 

   

a) „Dzieci nasza wspólna sprawa” 
Budżet UE 
Wkład krajowy  
(BP 15.768,76) 
b) „Ciechanów miastem nowoczesnej 
edukacji” 
Budżet UE 
 
Wkład krajowy (BP 29.496,77) 
c) „Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców w.m” 
Budżet UE 
Wkład krajowy (BP 5.996,07) 

124 672,50 
99 738,00 
24 934,50 
 
562 278,16 
 
474 490,78 
87 787,38 
 
41 295,32 
 
35 299,25 
5 996,07 

121 836,66 
97 469,33 
24 367,33 
 
536 652,02 
 
450 440,25 
86 211,77 
 
41 295,32 
 
35 299,25 
5 996,07 

97,73 
97,73 
97,73 
 
94,94 
 
94,93 
98,21 
 
63,12 
 
100 
100 

2. Wydatki bieżące na zadania zlecone 40 234 960,97 39 985 442,52 99,38 

3. Wydatki bieżące na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządowymi 737 230,00 727 778,20 100 

4. 
Wydatki bieżące finansowane ze środków 
z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych 

1 123 621,20 935 251,39 83,24 

 Razem wydatki bieżące 172 347 998,80 167 787 
445,97 97,35 

1. Wydatki inwestycyjne w tym: 66 091 696,06 64 105 595,96 96,99 
wydatki inwestycyjne finansowane z 
dotacji do wysokości: 

36 208 644,83 35 115 156,68   96,98 

• UE, BP- Stworzenie warunków do 
wykorzystania transportu 
multimodalnego przez budowę w 
rejonie dworca kolejowego w 
Ciechanowie drogowo – 
kolejowego węzła przesiadkowego 
wraz z przebudową ulicy 
Sienkiewicza 

• UE - Wsparcie transportu 
multimodalnego i ograniczenie 
niskiej emisji w Ciechanowie 
poprzez budowę dwóch dróg 
gminnych- Mazowiecka, 
Niechodzka 

• UE - System wczesnego 
ostrzegania przed zjawiskami 
katastrofalnymi na terenie miasta 

20 429 951,93 
 
 
 
 
 
 
6 974 211,45 
 
 
 
 
213 640,83 
 
 
1 830 904,00 
200 000,00 
 

19 362 438,42 
 
 
 
 
 
 
6 974 211,45 
 
 
 
 
209 296,80 
 
 
1 830 904,00 
200 000,00 
 

94,77 
 
 
 
 
 
 
100,00 
 
 
 
 
97,97 
 
 
100,00 
100,00  
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• BP - Przebudowa ul. 
Kargoszyńskiej 

• BP -Budowa PUMPTRACK (plac 
za Kościołem św. Piotra) 

•  UE Modernizacja i wyposażenie 
COEK Studio 

• UE, BP - Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych przez 
przywrócenie i nadanie nowych 
funkcji części obszaru dzielnicy 
„BLOKI” 

• UE - Wzrost regionalnego 
potencjału turystycznego przez 
rewitalizację zabytkowej kamienicy 
i wieży ciśnień 

1 645 947,62 
 
934,80 
 
 
 
 
4 913 054,20 

1 645 947,62 
 
934,80 
 
 
 
 
4 891 423,59 

100,00 
 
100,00 
 
 
 
 
99,56 

2 Dofinansowanie zakupu samochodu 
osobowego  
w policyjnej wersji „oznakowany” dla 
potrzeb Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Ciechanowie 

37 000,00 37 000,00 100,00 

3. Dokapitalizowanie spółki ZWiK z 
przeznaczeniem na zadanie pn. 
„Przebudowa istniejącej sieci 
kanalizacyjnej znajdującej się w ul. 
Sienkiewicza na odcinku od ul. 17 Stycznia 
do ul. Mławskiej w Ciechanowie” 

330 000,00 330 000,00 100,00 

4. Dotacja dla Powiatu Ciechanowskiego 
przeznaczona na dofinansowanie zadania 
pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
1237W Ciechanów – Opinogóra Górna – 
Długołęka - Zielona na odcinku 
Ciechanów – Opinogóra” 

1 500 000,00 
 

1 500 000,00 100,00 

5. Dotacja dla Powiatu Ciechanowskiego 
przeznaczona na dofinansowanie 
przebudowy drogi powiatowej - 
ul. Kwiatowej  

798 829,00 798 829,00 100,00 

6. Regionalne partnerstwo samorządów 
Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa 
w zakresie e-administracji 
i geoinformacji – Projekt ASI 

24 132,00 - - 

 Razem wydatki majątkowe 68 781 657,06 66 771 424,96 97,08 

Ogółem 241 129 655,86 234 558 870,93 97,27 
 
 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.  
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 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.  

W analizowanym roku budżetowym 2018 miasto realizowało różnego rodzaju 
przedsięwzięcia inwestycyjne. Poziom wydatków inwestycyjnych uwarunkowany był przede 
wszystkim bieżącymi potrzebami mieszkańców zgłaszanymi m.in. na spotkaniach 
osiedlowych. Wydatki majątkowe kierowane były głównie na inwestycje w infrastrukturę 
drogową, budowę oświetlenia, utrzymanie zieleni, obiekty kultury. Miasto racjonalnie 
gospodarując posiadanymi środkami, stara się w jak najlepszy sposób zaspokoić zmieniające 
się i ewoluujące potrzeby i oczekiwania mieszkańców.  
 

3.2  Wykonanie wydatków inwestycyjnych  
 
A. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 

 
• 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 24 613 517,46 zł 
Zadanie inwestycyjne obejmuje: 
 

1. Przebudowę ul. Sienkiewicza od placu przed dworcem kolejowym do wlotu skrzyżowania  
z ulicą Płocką.  

Zadanie obejmowało w szczególności: 
• przebudowę fragmentu ul. Sienkiewicza o nawierzchni asfaltowej – od skrzyżowania  

z DK60 do wyjazdu z centrum Dekada; 
przełożenie nawierzchni z kostki kamiennej;  

• przebudowę chodników, z wymianą podbudowy w celu przystosowania  
do mechanicznego utrzymania zimowego; 
• budowę ścieżki rowerowej – jednostronnej, dwukierunkowej, o nawierzchni asfaltowej; 
• budowę oświetlenia ulicznego; 
• wymianę wiat przystankowych; 
• dostawę i montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci, gabloty 

ekspozycyjne;  
• nasadzenia zieleni niskiej. 

Zadanie zostało zakończone, odebrane i rozliczone. 
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2. Przebudowę placu przed dworcem kolejowym przy ul. Sienkiewicza oraz budowę drogowo-
kolejowego węzła przesiadkowego park & ride.  

Przebudowa miała na celu utworzenie ponad 200 miejsc parkingowych, 40 stanowisk 
dla rowerów, zatok autobusowych, miejsc na postój taxi. Zadanie obejmowało również 
modernizację skweru wraz z przebudową fontanny oraz wykonanie nowych chodników i dróg 
wewnętrznych.  

Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2018 r. 
 

 
 
 
 

3. Budowę nowej obwodowej drogi gminnej wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby 
rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej. 

Inwestycja w trakcie realizacji. W ramach zadania zostanie wybudowana nowa 
obwodowa droga gminna wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby rozbudowy miejskiego 
systemu komunikacji zbiorowej. Zadanie ma na celu wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza 
teren miasta. Droga przebiegać będzie częściowo przez działki na terenie miasta, a częściowo 
po gruntach na obszarze gminy Opinogóra Górna. Trasa drogi poprowadzona została od ronda 
Solidarności do skrzyżowania z drogą krajową DK60, na wysokości centrum handlowego 
MMG CENTERS Ciechanów. Zadanie obejmuje budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości 
ok. 6,6 km, jezdni o długości 3,3 km,  chodników, zatok autobusowych a także kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia ulicznego.  

W maju 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą. Termin realizacji inwestycji 
przewidziany jest na lipiec 2019 r. Wykonawca rozpoczął i kontynuuje roboty budowlane 
związane z budową pasa drogowego, chodników, zjazdów i oświetlenia ulicznego. Zakończyły 
się prace związane z budową kanalizacji deszczowej i przebudową melioracji szczegółowej. 
Na całym odcinku drogi ułożono warstwę asfaltu betonowego, wykonano podbudowy pod 
chodniki i ścieżki rowerowe. Wykonawca realizuje roboty zgodnie  
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z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W listopadzie dokonano odbioru częściowego robót 
budowlanych. W lipcu 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą na pełnienie nadzoru 
inwestorskiego, zgodnie z obowiązkiem nałożonym w decyzji ZRID dla poszczególnych branż 
(drogowej, sanitarnej, elektrycznej). W sierpniu zostało zawarte zlecenie na sprawowanie 
nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Zakup dwóch autobusów. 

Projekt zakładał również zakup dwóch autobusów niskoemisyjnych. Pierwszy  
to autobus z napędem elektrycznym, drugi to autobus niskopodłogowy klasy MIDI (EURO VI). 
Na dostawę autobusów została zawarta umowa z wykonawcą w 2017 roku. W kwietniu 2018 
r. dostarczono autobus MMI. Dostarczony autobus odebrano i przekazano w użytkowanie 
ZKM. Autobus elektryczny zaczął kursować na liniach komunikacji miejskiej w listopadzie. 
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
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5. Wykonanie systemu elektronicznej informacji pasażerskiej przy przystankach ZKM. 
Założeniem tej części projektu było stworzenie nowoczesnego systemu na 

przystankach, zapewniającego pasażerom dostęp do czytelnej informacji wizualnej na 
specjalnie skonstruowanych tablicach elektronicznych. Tablice pokazują dynamiczny rozkład 
jazdy, współdziałając z wyspecjalizowanymi urządzeniami pokładowymi pojazdów, 
umożliwiającymi lokalizację autobusów. Dane uzyskiwane z systemów pokładowych 
pojazdów są wykorzystywane przez system centralny do bieżącego informowania pasażerów, 
co pozwala na wyświetlanie na bieżąco aktualizowanych godzin przyjazdu i odjazdu pojazdów, 
zgodnie z ich aktualnym odchyleniem od planowego rozkładu jazdy. Elektroniczny system 
informacji pasażerskiej pozwolił na podniesienie jakości funkcjonowania transportu 
miejskiego. Zadanie inwestycyjne zaplanowane w budżecie, obejmowało między innymi:  

a) opracowanie koncepcji architektoniczno-konstrukcyjnej konstrukcji wsporczej  
(w skład konstrukcji wchodzi obudowa wyświetlacza) i wyświetlacza LED, a także 
uzyskanie akceptacji zamawiającego dla opracowanej koncepcji architektoniczno-
konstrukcyjnej; 

b) opracowanie pełnej dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy), 
uwzględniającej warunki przyłączenia do sieci energetycznej i informatycznej, a także 
uzyskanie akceptacji zamawiającego ww. dokumentacji w zakresie zgodności 
z opracowaniem;  

c) dostawę i montaż elektronicznych tablic, we wskazanych przez zamawiającego 
lokalizacjach konstrukcji wsporczych wyświetlaczy LED; 

d) podłączenie tablic do sieci energetycznej i połączenie z systemem GPS używanym przez 
ZKM w Ciechanowie. System ten służy do obliczania czasu przyjazdu autobusu na 
przystanek na podstawie nadajników GPS/GSM zamontowanych w autobusach. 

 
Wykonawca dokonał montażu masztów i przyłączy energetycznych niezbędnych do 

zasilenia elektrycznych tablic. Wystąpiono o zawarcie umów na sprzedaż energii oraz umów 
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dystrybucyjnych, które dały możliwość zainstalowania liczników na początku grudnia  
2018 r. i uruchomienia tablic.  

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Łączna kwota 
dofinansowania wynosi 37 466 124,19 zł. 
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 23 061 408,67 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Przebudowa ulicy Granicznej i ulicy Widnej 
Plan 0,00 zł 

 
Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej wraz z kompleksową 

przebudową  ul. Granicznej oraz ul. Widnej (na odcinku od ul. Granicznej do ul. Przytorowej). 
Przewidziane do realizacji w latach 2018-2019.  
Inwestycja obejmować będzie w szczególności: 
1) przebudowę ul. Granicznej na odcinku od DK60 do ul. Widnej (modernizacja jezdni, 

budowa chodników, dwukierunkowej ścieżki rowerowej, zatok autobusowych); 
2) przebudowę ul. Widnej na odcinku od ul. Granicznej do ul. Przytorowej (modernizacja 

jezdni, budowa chodnika); 
3) budowę kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej i ul. Widnej; 
4) budowę oświetlenia ulicznego; 
5) przebudowę kolizji; 
6) przebudowę istniejących zjazdów. 

W 2018 r. nie udało się wyłonić wykonawcy na realizację przedmiotowego zadania.  
W związku z powyższym, w celu przyśpieszenia realizacji zadania, w pierwszej kolejności  
w listopadzie 2018 r. została wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na 
opracowanie dokumentacji technicznej. W lutym 2019 r. została podpisana umowa  
z wykonawcą na realizację zadania za 158 301,00 zł. Przewidywany termin zakończenia  
to grudzień 2019 r. 
Do dnia 30.12.2018 r na zadaniu nie poniesiono wydatków. 
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• Opracowanie dokumentacji technicznych przebudowy dróg gminnych       
Plan 0,00 zł 

 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W ramach zadania 

zaplanowano opracowanie dokumentacji technicznych dla przebudowy ulic: Andersena, 
Bartołda, Dygasińskiego (na odcinku od pętli miejskiej do ul. Kargoszyńskiej) oraz  
ul. Opinogórskiej. W wyniku postępowania wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano 
umowę w październiku 2018 r.  na kwotę 235 000,00 zł. Wykonawca przedstawił koncepcję, 
która została zaakceptowana. Obecnie jest na etapie uzgadniania rozwiązań drogowych  
z gestorami sieci. Przewidywany termin opracowania dokumentacji i zakończenia zadania  
to październik 2019 r. 
Na zadaniu w 2018 r. nie poniesiono wydatków. 
 

• Rozwój zieleni miejskiej 
                                                                                                                     Plan 9 826,55 zł 
 

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. W ramach inwestycji 
zaplanowano opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na 
utworzenie parku miejskiego na „Jeziorku” oraz wykonanie badań geotechnicznych zbiornika 
wodnego. W marcu 2019 r. została podpisana umowa na wykonanie I etapu inwestycji (alejki, 
oświetlenie, elementy małej architektury).  
W roku budżetowym 2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. 
 

• Modernizacja i wyposażenie COEK Studio - sposobem na zwiększenie dostępności 
do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa  
w kulturze 
                                                                                                         Plan 2 268 841,11 zł 
 

Przedsięwzięcie obejmowało swym zakresem modernizację COEK STUDIO, 
uwzględniającą termomodernizację budynku oraz wymianę istniejącej instalacji centralnego 
ogrzewania. Inwestycja zakładała ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę starej kotłowni 
gazowej na węzeł ciepłowniczy oraz montaż powietrznej pompy ciepła. W ramach 
modernizacji zostało również wymienione oświetlenie elektryczne na energooszczędne typu 
LED. Powstał system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Wykonano również 
modernizację pomieszczeń wewnętrznych m.in.: sali baletowej, sali widowiskowej, galerii, 
pracowni rozwijania umiejętności, łazienek, a także studia nagrań. Zmodernizowany obiekt 
został wyposażony w sprzęt multimedialny oraz meble.  

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.  

Zadanie zrealizowane i rozliczone w 2018 r. Łączna kwota dofinansowania wyniosła   
1 681 519,18 zł. 
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 2 268 841,11 zł  
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• Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej 
kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji 
edukacyjno –kulturalnych 

                                       Plan 13 739 651,47 zł  
 

Zadanie inwestycyjne obejmuje: 
 
 
 
 
 

1. Rewitalizację wieży ciśnień. 
Realizacja przedsięwzięcia uwzględniała w szczególności: 

- opracowanie dokumentacji technicznej,  
- wykonanie prac konserwatorsko-renowacyjnych zbiornika wyrównawczego, 
- budowę dwukondygnacyjnego budynku użyteczności publicznej na potrzeby 

utworzenia parku nauki, 
- zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół wieży (w tym m.in.: wykonanie 

ciągów pieszych, budowę oświetlenia terenu, budowę miejsc parkingowych, wykonanie 
fontanny u podstawy konstrukcji wieży oraz oświetlenie terenu). 
Prace budowlane zostały zakończone, odebrane i rozliczone w 2018 r.  

 
 
 
 
 
 



 

25 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rewitalizację zabytkowej kamienicy. 
Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta, wzdłuż traktu średniowiecznego, przy 

ulicy Warszawskiej 18. Powierzchnia obiektu wynosi około 550 m2. Przedmiotowa inwestycja 
polegała na przebudowie (modernizacji) wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 
mieszkalnego z funkcją usługową na budynek użyteczności publicznej. Docelowo obiekt 
będzie łączył funkcje: klubokawiarni, galerii artystycznej, Klubu Seniora, Klubu Młodego 
Odkrywcy, Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta.  

Obecnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury 
wyłonienia wykonawcy na dostawę i montaż wyposażenia.  

Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  
  Łączna kwota dofinansowania wynosi 5.589.265,85 zł.  
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 13 551 388,85 zł. 
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• Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie 
nowych funkcji społeczno-gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI”  
w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. 
Konopnickiej w centrum Ciechanowa 

                                                                                              Plan 984,00 zł 
 

Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2016-2019, znajduje się w projekcie, na 
który w dniu 27.10.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ze środków UE oraz 
BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łącznie kwota dofinansowania wynosi 
7 701 682,34 zł, (obejmuje również dofinansowanie do inwestycji w rewitalizację pasażu im. 
M. Konopnickiej, zakończonej w 2017 r.).  

 
Zadanie inwestycyjne obejmuje: 
 

1. Rewaloryzację, adaptację i wyposażenie budynku przy Placu Piłsudskiego 1 wraz  
z najbliższym otoczeniem z przeznaczeniem na cele społeczno-edukacyjno-kulturalno-
mieszkalne.  
  W budynku powstaną: Klub Integracji Społecznej, utworzony przez partnera projektu – 
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie, Ośrodek Wsparcia Dziennego oraz 
Klub Osiedlowy (w przestrzeni biblioteki miejskiej).  

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Gmina Miejska podpisała  
w 2018 r. umowę z firmą CIECHBUD Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. na kwotę 
5 819 387,00 zł, która zakłada realizację zadania w 2019 r. Zadanie jest w trakcie realizacji.  
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2. Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni miejskiej, tj. Placu Piłsudskiego, stanowiącego 
centralny punkt w dzielnicy Bloki – poprzez: 
 - utwardzenie ciągów komunikacyjnych,  
- wprowadzenie nowych nasadzeń,  
- oświetlenie przestrzeni placu oraz montaż elementów małej architektury. 

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej Gmina Miejska podpisała umowę  
z firmą CIECHBUD Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o.o. na kwotę 680 000,00 zł., która 
zakłada realizację zadania w 2019 r. Zadanie w trakcie realizacji. 

 
Do dnia 31.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 984,00 zł, która jest 

rezultatem podpisanego zlecenia na wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych na 
terenie przedmiotowej inwestycji. 

 
• Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I 

Plan 0,00 zł 
 

     Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2019. 
   Zakres prac obejmie termomodernizację 7 wielorodzinnych budynków, zgodnie  
  z przeprowadzonymi audytami energetycznymi oraz uzgodnieniami z konserwatorem 

zabytków. Budynki zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez 
budowę podjazdów przy każdej klatce. Prace obejmą również odnowienie klatek schodowych 
i wymianę oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych. 

Inwestycja mieści się w projekcie, na który w październiku 2017 roku miasto złożyło  
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w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie wniosek 
o dofinansowanie ze środków UE oraz BP w ramach RPO WM 2014-2020. Łącznie kwota 
dofinansowania wynosi 4 636 101,45 zł, co stanowi 85% zaplanowanych wydatków 
kwalifikowanych. 

Miasto czterokrotnie przeprowadzało procedurę przetargową na wyłonienie 
wykonawcy. Składane oferty znacznie przewyższały kwotę jaką zamierzano przeznaczyć na 
sfinansowanie zadania, w związku z powyższym w ostatnim postępowaniu zwiększone zostały 
środki na realizację zadania do kwoty najkorzystniejszej oferty, tj. 7 297 550,00 zł, tym samym 
zakończono procedurę przetargową. Podpisano umowę z wyłonionym wykonawcą Firmą 
CIECHBUD Przedsiębiorstwo Budowlane Sp. z o .o.  
W 2018 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków. 
 

B. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową. 
 

• Drogi, chodniki 
                                                                                                             Plan 2 889 199,04 zł 

 
W ramach zadania na terenie Ciechanowa zrealizowano przedsięwzięcia inwestycyjne 

z zakresu budowy i przebudowy dróg oraz opracowano dokumentacje techniczne na potrzeby 
budowy lub przebudowy dróg gminnych, chodników oraz kanalizacji deszczowej. Zadanie 
objęło m.in. poniższe inwestycje:  
 
1. Przebudowę ul. Wesołej. 

 Realizacja przewiduje przebudowę ulicy, wraz z infrastrukturą, na odcinku ok. 827 m.  
 W wyniku dwukrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej nie udało się wyłonić 
wykonawcy robót budowlanych. W związku z powyższym zadanie zostało podzielone na etapy. 
We wrześniu 2018 r. została podpisana umowa na przebudowę sieci gazowej średniego 
ciśnienia. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową. Wykonano wszelkie próby 
związane z nagazowaniem i ciśnieniem nowej instalacji gazowej. Zadanie w przedmiotowym 
zakresie, tj. przebudowy sieci gazowej zostało zakończone i rozliczone. W roku 2018 
wykonano również roboty w zakresie przebudowy sieci wodociągowej zlecone do realizacji 
spółce ZWiK. 
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 384 742,38 zł. 
 
2. Budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ranieckiej do skrzyżowania z ul. Rzeczkowską. 

W ramach zadania została wybudowana sieć kanalizacji deszczowej na odcinku około 
32,50 mb. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
Do dnia 30.11.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 185 313,83 zł. 
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3. Przebudowę ul. Łukasiewicza. 
Zadanie inwestycyjne obejmowało budowę jezdni z kostki brukowej betonowej 

o szerokości do 5,5 m, budowę obustronnych chodników, sieci kanalizacji deszczowej wraz  
z wpustami ulicznymi oraz przebudowę sieci telefonicznej. 
Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z umową. 
Do dnia 30.12.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 903 487,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rozbudowę parkingu w pasie drogowym ul. Parkowej. 

Projekt obejmował kontynuację działań prowadzonych w 2017 r. W ramach realizacji 
inwestycji został opracowany projekt techniczny zagospodarowania terenu, uwzgledniający 
budowę dwóch zjazdów i 20 miejsc postojowych wzdłuż ulicy Parkowej oraz przebudowę 
chodnika (od przepompowni do końca ulicy).  
Roboty budowlane związane z rozbudową parkingu zostały zakończone i rozliczone.  
Do dnia 30.12.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 147 845,40 zł. 
 
5. Zagospodarowanie terenu za Rossmanem. 

Zadanie obejmuję przebudowę drogi wewnętrznej, miejsc postojowych, chodnika oraz 
zagospodarowanie terenu zielonego. W ramach zagospodarowania terenu zielonego zostaną 
zamontowane elementy małej architektury, między innymi urządzenia siłowni zewnętrznej, 
koszy na śmieci, stojaka na rowery. Zostaną również dokonane nasadzenia roślin/krzewów 
ozdobnych. W latach 2017-2018 mimo kilkukrotnych prób, nie udało się wybrać wykonawcy 
na realizację zadania. Z uwagi na powyższe, zadanie zostało podzielone na etapy.   
W październiku 2018 r. zostało podpisane zlecenie z biurem projektowym na opracowanie 
dokumentacji technicznej, obejmującej cały zakres projektu, zezwalającej na rozpoczęcie robót 
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budowlanych. Przewidywany termin realizacji to marzec br. Koszt opracowania dokumentacji 
wynosi 18 450,00 zł. 
Realizacja robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową zostanie wykonana 
w 2019 r. 
W 2018 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 18 450,00 zł zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została przeniesiona na 2019 r.  
 
6. Zagospodarowanie działki nr 49 przy ul. Starowiejskiej z przeznaczeniem na przystanek 
komunikacji miejskiej. 

Zagospodarowana została działka nr 49 przy ul. Starowiejskiej poprzez wykonanie 
wjazdu i wyjazdu dla autobusów na ul. Starowiejską. W ramach zadania wykonano 
utwardzenie terenu kostką z wydzieleniem zjazdów, zatokę autobusową, chodnik oraz 
urządzono teren zielony. Pojawiło się oznakowanie pionowe i poziome. Została również 
ustawiona wiata przystankowa zgodna z obowiązującym modelem/wzorem wiat 
montowanych na terenie miasta. 
Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem działki zostały zakończone i odebrane. 
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 115 047,40 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Zaprojektowanie i budowa chodnika od ulicy Batalionów Chłopskich do ul. Harcerskiej  
w Ciechanowie  

Zadanie obejmowało zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych polegających na 
budowie w części działki nr 4635/5 i 4584/6 poprzez przebudowę pasa drogowego  
w ul. Harcerskiej i ul. św. Franciszka chodnika i przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem.  
W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, uzyskano wszelkie niezbędne opinie 
i uzgodnienia niezbędne do zaprojektowania przedmiotu zamówienia oraz wykonano 
roboty budowlane związane z budową chodnika. Roboty zostały zakończone i odebrane.     
Do dnia 30.12.2018 r. poniesiono wydatki w kwocie 118 000,00 zł. 
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8. Budowa parkingu przy kościele Męczenników przy ul. Kruczej. 

Przedmiotem inwestycji było utwardzenie powierzchni na działkach nr 46/1  
i 46/2 przed kościołem parafii Błogosławionych Płockich Biskupów Męczenników, 
zlokalizowanym przy ul. Ludowej w Ciechanowie. 

Przedsięwzięcie polegało na utwardzeniu powierzchni gruntu poprzez wykonanie 
warstw podbudowy z kruszywa łamanego i warstwy ścieralnej z kostki betonowej.  

Zamierzenie budowlane polegało na:  
- wykonaniu robót pomiarowych i wytyczeniu geodezyjnym projektowanych elementów, 
- rozebraniu istniejących nawierzchni, korytowaniu pod warstwy podbudowy 

z zachowaniem przydatnego materiału do ponownego wykorzystania, 
- wykonaniu regulacji zabezpieczeń urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego, 
- wykonaniu warstwy mrozochronnej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem, 
- wykonaniu ław pod krawężniki, 
- posadowieniu krawężników na podsypce cementowo piaskowej, 
- posadowieniu odwodnienia liniowego, 
- wykonaniu podbudowy zasadniczej, 
- wykonaniu podsypki cementowo piaskowej, 
- wykonaniu warstw nawierzchni ścieralnej z kostki betonowej, 
- przeprowadzeniu robót porządkowych i wykończeniowych 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 
Do dnia 30.11.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 333 330,00 zł. 
 
9. Przebudowa ul. Krasickiego wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. 

Przedmiotem zamówienia było wykonanie wszystkich niezbędnych opracowań 
projektowych wraz z koniecznymi opiniami i uzyskaniem w imieniu zamawiającego 
niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, a także innych 
dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi oraz wykonanie robót budowlanych. 
Przebudowa ulicy Krasickiego przeprowadzona została z użyciem kostki betonowej brukowej 
na odcinku od skrzyżowania z ul. Czarnieckiego (połączenie z istniejącą nawierzchnią) do 
skrzyżowania z ul. Krasickiego (połączenie z istniejącą nawierzchnią utwardzoną) wraz ze 
skrzyżowaniami na łącznej długości ok. 0,129 km i szerokości ok. 4,80 m. Wykonano sieć 
kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane na zadaniu zostały zakończone w 2018r., odbiór 
inwestycji oraz rozliczenie finansowe nastąpiły na początku 2019 r. 
W 2018 roku na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 262 690,00 zł zgodnie z uchwałą 
Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została przeniesiona na 2019 r.  
 
10. Budowa parkingu na potrzeby Parku Nauki Torus. 

Inwestycja obejmowała budowę parkingu na postój samochodów osobowych. Parking 
został wykonany z kostki brukowej betonowej.  Zadanie zostało zakończone i rozliczone 
zgodnie z umową. 
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 66 112,50 zł 
 
11. Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych, mających na celu 
utwardzenie części pasa drogowego ulicy gen. Józefa Bema i Aleksandra Fredry. 
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W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna na podstawie, której 
wykonano roboty budowlane mające na celu utwardzenie części pasa drogowego ulicy gen. 
Józefa Bema i Aleksandra Fredry. Celem realizacji zadania było zniesienie barier 
architektonicznych. Zadanie obejmowało utwardzenie części działek o nr ew. 285 i 301/1, 
położonych w obszarze skrzyżowania ulicy gen. Józefa Bema i Aleksandra Fredry.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z umową.  
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 13 656,69 zł 
 
12. Opracowanie dokumentacji ul. Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej 
i Malinowej. 

Zadanie w zakresie dokumentacji na przebudowę ulic Bielińskiej, Okopowej  
i Łukasiewicza zostało odebrane i zakończone w 2016 r. Otrzymano decyzję zezwalającą na 
realizacje inwestycji drogowej w zakresie wskazanych ulic. Z uwagi na obowiązujący okres 
gwarancji wiaduktu w ul. Kasprzaka nie było wcześniejszej możliwości uzyskania zgody PKP 
na odprowadzenie wód deszczowych z ulic Malinowej i Jaśminowej, zgodnie z wydanymi 
warunkami technicznymi, tj. do kanalizacji na terenie PKP. Gwarancja na wiadukt drogowy  
w ul. Kasprzaka skończyła się w pierwszym kwartale 2018 r.  Po upływie gwarancji uzyskano 
uzgodnienia z PKP dotyczące odprowadzenia wód deszczowych z ulic Malinowej  
i Jaśminowej, dla których w okresie sprawozdawczym miasto pozyskało decyzję zezwalającą 
na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 
Do dnia 30.12.2018 r.  na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 67 490,10 zł 
 
13. Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych m.in. Ludowej, Spacerowej, 
Wędkarskiej, Wrzosowej i Kruczej. 

Zadanie w trakcie realizacji. 
Wykonawca jest na etapie uzyskiwania uzgodnień opracowywanej dokumentacji.  

W październiku 2018 r. RDOŚ, przekazał informację, że decyzja w sprawie dokumentacji 
dotyczącej przebudowy ulic: Ludowej, Spacerowej, Wędkarskiej, Wrzosowej i Kruczej 
zostanie wydana do 18 marca 2019 r. Uwzględniając brak możliwości zakończenia zadania  
w terminie umownym, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, termin realizacji zadania został 
przesunięty do czasu uzyskania ww. decyzji, jednak nie dłużej niż do maja br. Miasto oczekuje 
obecnie na umowę na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych. Po jej podpisaniu 
wykonawca będzie mógł uzgodnić dokumentację z EOP i po uzyskaniu decyzji RDOŚ, 
skompletować dokumenty do pozwolenia na budowę.  
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 189,50 zł.   
Kwota 178 762,60 zł zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została 
przeniesiona na 2019 r.  
 
 

• Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie 
poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny 
dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta 

                                                                                               
Plan 10 571 771,80 zł 

 
W ramach zadania wybudowano ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

wybudowano i przebudowano chodniki oraz zmodernizowano jezdnię w ciągu  
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ul. Mazowieckiej i ul. Niechodzkiej. Na realizację inwestycji miasto pozyskało w 2017 roku 
6 985 284,99 zł ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, co stanowi 80% wydatków kwalifikowanych 
zadania. Głównym celem projektu było ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez 
stworzenie warunków dla rozwoju transportu niezmotoryzowanego oraz transportu 
publicznego w ciągach komunikacyjnych prowadzących do dzielnicy przemysłowej. Zadanie 
zostało zakończone i rozliczone. 
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 10 544 705,43 zł. 
 
 

 
 
 

• Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Marii Curie-
Skłodowskiej w Ciechanowie 

                                                                                                       Plan 243 540,00 zł 
 

Zadanie ma na celu opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Marii  
Curie-Skłodowskiej, Zagrodowej i Nizinnej. W ramach zadania w kwietniu została podpisana 
umowa z wykonawcą na kwotę 243 540,00 zł. Wykonawca opracował koncepcję na ww. ulice, 
przeprowadzono konsultacje społeczne z mieszkańcami w celu omówienia koncepcji projektu 
przebudowy wskazanych ulic z projektantem. Przedstawiciel zamawiającego zaakceptował 
przedstawioną koncepcję przebudowy ww. ulic. Wykonawca na jej podstawie opracowuje 
dokumentację techniczną, w której uwzględnia uwagi i propozycje mieszkańców. Zadanie 
aktualnie jest w realizacji.  
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.  Kwota 243 540,00 zł. zgodnie  
z uchwałą Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została przeniesiona na 2019 r.  
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• Przebudowa ul. Kargoszyńskiej 
                                                                                                            Plan 3 737 963 89 zł 

 
Zadanie inwestycyjne obejmowało kompleksową przebudowę pasa drogowego  

ul. Kargoszyńskiej. W ramach zamówienia powstały: jezdnia o szerokości 6 m z nawierzchnią 
bitumiczną, dwukierunkowa ścieżka rowerowa, obustronne chodniki, zatoka autobusowa, 
miejsca postojowe, przebudowana została również sieć kanalizacji deszczowej. Zadanie 
obejmowało także montaż 2 wiat przystankowych, odpowiadających typowi wiat 
montowanych na terenie miasta oraz przebudowę istniejących zjazdów. 

Dla potrzeb realizacji zadania miasto podpisało umowę i otrzymało dofinansowanie 
projektu na kwotę 1 830 904,00 zł w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie 
z umową. 
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 3 737 963,89 zł. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Rozbudowa cmentarza komunalnego 
                                                                                                        Plan 190 000,00 zł 

 
W ramach zadania wybudowano nowe alejki z kostki brukowej o łącznej powierzchni 

520 m2 oraz ogrodzenie z  paneli betonowych o długości 180 mb.  
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 155 595,00 zł.  
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• Budowa systemu pojemników podziemnych do selektywnej zbiórki odpadów 
stałych przy hali targowej przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie 

                                                                                                              Plan 238 000,00 zł 
 

  W ramach zadania został wykonany system podziemnych pojemników na odpady stałe 
w wersji trzystanowiskowej, umieszczonych na wynoszonej platformie, zlokalizowanej pod 
powierzchnią ziemi. Rozwiązanie ma na celu schowanie pod powierzchnią ziemi pojemników, 
w których gromadzone będą odpady, z jednoczesnym wyniesieniem ponad powierzchnię ziemi 
wyłącznie punktów zrzutów odpadów. Zadanie zostało zakończone i odebrane. 
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 238 000,00 zł. 
 
 

• Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Św. Franciszka, Św. Anny, Harcerskiej 
                                                                                                         Plan 248 279,00 zł 

 
Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie, a następnie realizacja robót, mających na 

celu wykonanie oświetlenia ul. Św. Franciszka (na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do 
ul. Św. Anny), Św. Anny i ul. Harcerskiej w Ciechanowie.  

W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej Gmina Miejska w grudniu 2017 r. 
podpisała umowę na realizację zadania. Umowa podstawowa obejmowała budowę oświetlenia 
ulic: Św. Franciszka, Św. Anny i Harcerskiej składającego się z 35 lamp, budowę złącza 
kablowo pomiarowego oraz montaż skrzynki sterowniczej. We wrześniu 2018 r. zwiększono 
zakres inwestycji o kolejne 7 lamp. Zakres podstawowy umowy został wykonany i rozliczony 
zgodnie z umową; oświetlenie ulic Św. Franciszka, Św. Anny i Harcerskiej zostało 
uruchomione w okresie sprawozdawczym. Obecnie trwają prace związane z realizacją 
rozszerzonego zakresu.  

W 2018 roku na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 198 999,00 zł. Kwota 49 
280,00 zł. zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została 
przeniesiona na 2019 r.  
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• Opracowanie dokumentacji technicznych – ul. Parkowa, Zamkowa, Gostkowska 
                                                                                                               Plan 11 439,00 zł 

 
  Realizacja zadania polegała na opracowaniu dokumentacji technicznej budowy 
oświetlenia ulicznego w ulicy Parkowej, Gostkowskiej i Zamkowej w Ciechanowie wraz ze 
wszystkimi opracowaniami, uzgodnieniami i uzyskaniem w imieniu zamawiającego 
skutecznego zgłoszenia robót/pozwolenia na budowę. Zadanie inwestycyjne obejmowało 
wykonanie dokumentacji w zakresie: 

- branża elektryczna – opracowania projektu na budowę oświetlenia ulicznego ulicy 
Parkowej, Gostkowskiej i Zamkowej, 

- pozostałe branże techniczne konieczne do wykonania dokumentacji projektowej,  
- w przypadku stwierdzenia kolizji projektowanych obiektów z zaprojektowaną 

infrastrukturą, 
- projekt czasowej organizacji ruchu. 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
Do dnia 30.12.2018r.  na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 11 439,00 zł. 
 
 

• Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ul. Bursztynowej 
                                                                                                               Plan 52 721,00 zł 

 
W ramach zadania został opracowany projekt techniczny oraz wybudowane oświetlenie 

na ul. Bursztynowej, której łączna długość wynosi 199 mb. Dodatkowo do zasilania 
projektowego oświetlenia zostało zaprojektowane i wybudowane przyłącze kablowe na 
podstawie wydanych warunków z Energą. Zadanie zostało zakończone w 2018 r.  
i rozliczone w lutym 2019 r. 
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 52 709,47 zł zgodnie 
z uchwałą Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została przeniesiona na 2019 r.  
 

• Budowa bulwarów jako funkcjonalne połączenie walorów przyrodniczych, 
turystycznych i krajobrazowych doliny rzeki Łydyni 

                                                                                                    Plan 30 750,00 zł 
 

Zadanie inwestycyjne zakładało opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej 
budowy bulwarów w obszarze rzeki Łydyni w Ciechanowie na terenach bezpośrednio 
graniczących z doliną rzeki (po obu stronach rzeki) na odcinku od bezpośredniego otoczenia 
Zamku Książąt Mazowieckich do stadionu miejskiego i przyległego parku włącznie. Koncepcja 
zakłada również usytuowanie wodnego placu zabaw dla dzieci i młodzieży.  
W sierpniu została podpisana umowa na realizację zadania. Zadanie zostało zakończone  
i rozliczone zgodnie z umową. Na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 30 750,00 zł. 
 

• Opracowanie koncepcji dla budynku TKKF 
                                                                                                              Plan 15 900,00 zł 

 
Zadanie obejmowało opracowanie koncepcji przebudowy i rozbudowy budynku 

Miejskiego Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej ,,PROMYK”. Koncepcja 
zakłada w szczególności wymianę pokrycia dachowego, prace elewacyjne oraz przebudowę 
pomieszczeń celem dostosowania ich do pełnionych funkcji. W obiekcie funkcjonować będzie 
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siłownia i kawiarnia oraz organizowane będą spotkania integracyjne dla młodzieży i dorosłych. 
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.   
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 15 990,00 zł. 
 
 

• Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim 
                                                                                                        Plan 2 169 975,09 zł 

 
  Zadanie obejmowało kontynuację działań prowadzonych w roku 2017. W ramach 
realizacji inwestycji dokończono roboty budowlane związane z: 
 
1.  Budową hali targowej. 
 Zadanie inwestycyjne budowy hali targowej przy ul. Sienkiewicza w sąsiedztwie 
dworca PKP obejmowało wzniesienie obiektu użyteczności publicznej z  przeznaczeniem na 
działalność handlową. W budynku znajdują się 72 boksy handlowe, łazienki, pomieszczenie 
socjalne i gospodarcze. Wykonawca zrealizował wszystkie prace budowlane, do których był 
zobowiązany w oparciu o umowę zawartą z zamawiającym. Planowany odbiór inwestycji odbył 
się w lipcu. Budynek hali został dostosowany do potrzeb handlowców, prowadzących 
działalność o zróżnicowanym charakterze min: spożywczym, odzieżowym i przemysłowym.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
 

2. Budową targowiska miejskiego. 
 W ramach zadania zostały wybudowane wiaty handlowe wraz z oświetleniem  
o łącznej powierzchni 900,00 m2 (80 miejsc). Powstało kilkadziesiąt miejsc parkingowych  
z kostki betonowej, jezdnia manewrowa o nawierzchni z masy asfaltowej i szalet miejski. Teren 
został wzbogacony o nowe nasadzenia drzew.  
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W roku budżetowym 2018 na zadaniu poniesiono 
wydatki w wysokości 2 144 711,12 zł. 
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• Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę miejskiego przedszkola 

w technologii modułowej w standardzie niskoenergetycznym 
                                                                                                      Plan 120 000,00 zł 

 
W ramach realizacji zadania wykonawca opracowuje dokumentację techniczną na 

budowę niskoenergetycznego miejskiego przedszkola w technologii modułowej. Projekt 
zakłada budowę pomieszczeń dla 6 oddziałów przedszkolnych z zapleczem sanitarnym  
i magazynowym, pomieszczeń biurowych (pokój nauczycielski, pokój logopedy, pokój 
dyrektora, intendenta,) a także szatni, kuchni i sali ruchowej. Przewidziana jest również budowa 
parkingów, placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół. 

Wykonawca opracował koncepcję, projekt budowlany jest na ukończeniu.  
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 117 342,00 zł. 

zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została przeniesiona na 
2019 r.  

 
 

3.3  Realizacja budżetu obywatelskiego  
 

Do budżetu obywatelskiego 2018 zgłoszonych zostało 55 projektów. Propozycje 
mieszkańców poddane były weryfikacji merytorycznej i formalno-prawnej. W jej wyniku 11 
zadań oceniono negatywnie i odrzucono. Do etapu głosowania zakwalifikowano 43 projekty – 
25 osiedlowych i 18 ogólnomiejskich. Wśród projektów ogólnomiejskich znalazło się 10 
projektów „twardych” i 8 „miękkich”. 

Po przeprowadzeniu głosowania do realizacji wybrano 10 projektów osiedlowych oraz 
7 projektów ogólnomiejskich: 4 twarde i 3 miękkie. 
 
A. Projekty osiedlowe 
 
„Aleksandrówka” 
Rozbudowa parku aktywnej rekreacji, budowa chodnika oraz montaż 3 lamp oświetleniowych 

W ramach projektu chodnik o długości ok. 100 m z płyt betonowych został wymieniony 
na chodnik z nawierzchnią z kostki brukowej. Wykonano roboty w zakresie budowy 
oświetlenia terenu i nowo powstałego ciągu komunikacyjnego. Ten zakres zadania, zgodnie  
z zawartymi umowami, został zrealizowany w 2018 r.  

Na zadaniu w roku budżetowym 2018 poniesiono wydatki w wysokości 38 000,00 zł. 
Kwota 26 445,00 zł, zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r., została 
przeniesiona na 2019 r.  

Pozostały zakres rozbudowy parku aktywnej rekreacji został przesunięty na 2019 r.  
z uwagi na problemy z wyłonieniem wykonawcy. W lutym br. podpisano umowę  
z wyłonionym wykonawcą (na kwotę 56 577,12 zł). Przewidywany termin zakończenia 
inwestycji to czerwiec 2019 r. Zaplanowane działania obejmują przesunięcie ogrodzenia, co 
przełoży się na powiększenie powierzchni parku aktywnej rekreacji. W związku z tym 
dostarczone i zmontowane zostaną nowe elementy: domko-zjeżdżalnia, dwa bujaki 
sprężynowe, łapacze piłek na boisku do gry w piłkę siatkową.  
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„Aleksandrówka II” 

Poprawa stanu technicznego nawierzchni wewnętrznej drogi pomiędzy budynkami Batalionów 
Chłopskich 5A-7.  

W ramach inwestycji w miejsce zniszczonego, popękanego asfaltu między blokami 
ułożona została kostka brukowa.   
Koszt realizacji: 117 436,46 zł. 
 
„Bloki” 
Renowacja ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni na terenie MP Nr 3. 

W ramach wniosku obecne ogrodzenie zostanie wymienione na ogrodzenie panelowe, 
wraz z furtką, o długości ok 270 m. Ponadto wokół ogrodzenia będą wykonane nasadzenia 
krzewów ozdobnych – ok. 200 szt. roślin.   

W wyniku kilkukrotnie przeprowadzonej procedury nie udało się wyłonić wykonawcy 
robót w 2018 r.  Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok. W styczniu została 
podpisana umowa na kwotę 62 557,00 zł. Przewidywany termin zakończenia zadania  
to czerwiec br. 
 
„Kargoszyn” 
Uzupełnienie infrastruktury terenu rekreacyjnego przy ul. M. Dąbrowskiej w zatokę postojową, 
chodnik oraz altany rekreacyjne. 

W ramach zadania wybudowano zatokę parkingową na 8 miejsc oraz chodnik 
ułatwiający dojście do terenu rekreacyjnego od strony ul. M. Dąbrowskiej. Wzdłuż 
nowopowstałego chodnika zamontowano ławki i kosze na śmieci. W ramach realizacji 
inwestycji teren za kościołem Św. Piotra został wzbogacony o trzy nowe altany. Altany zostały 
wykonane w całości z drewna sosnowego, struganego i odpowiednio oszlifowanego oraz 
pomalowane lakierobejcą. Dach pokryty gontem bitumicznym chroni od słońca,  
a zamontowane w środku ławki umożliwiają odpoczynek osobom odwiedzającym park. 
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 
Do dnia 30.12.2018 r. na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 99 940,00 zł. 
 
 
„Kwiatowe” 
Budowa wjazdu z kostki brukowej do placu zabaw przy ul. Wesołej.  

W ramach zadania wykonano zjazd do placu zabaw i utwardzono dojścia do boiska  
z kostki brukowej. Zamontowane zostały ławki, stojaki na rowery, kosze. W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa dzieciom korzystającym z placu zabaw i boiska, wykonano również częściowe 
ogrodzenie od strony istniejącego rowu. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 114 082,50 zł. 
 
„Płońska” 
Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Księcia Konrada. 

W ramach inwestycji opracowano dokumentację techniczną oraz dostarczono  
i zamontowano urządzenia: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawkę wahałową podwójną, 
huśtawkę ważkę, bujaki sprężynowe, zestaw zabawowy – statek, karuzelę tarczową 
z siedziskami, zestaw fitness – biegacz + wyciąg, zestaw fitness – krzesło do wyciskania 
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siedząc + orbitrek, urządzenie siłowe wioślarz oraz elementy street work-out-u. Oprócz 
urządzeń zabawowych i siłowych pojawiły się również elementy małej architektury (ławki, 
kosz na śmieci, stojak  na rowery). Plac zabaw zyskał nowe ogrodzenie panelowe,  
a także dojście i wjazd utwardzone z kostki betonowej. Wiosną na terenie placu zabaw pojawią 
się nowe nasadzenia roślinności. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 205 976,24 zł. 
 
„Podzamcze” 
Wykonanie infrastruktury na ul. Gostkowskiej, Komunalnej, w zakresie budowy chodnika, 
utwardzenia pobocza oraz dostawy i montażu urządzeń zabawowych przy ul. Komunalnej. 
  W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna oraz wykonane roboty 
budowlane. Wzdłuż ul. Gostkowskiej, w pobliżu ogródków działkowych, zostało wybudowane 
około 70 mb chodnika. Przy ulicy Komunalnej zamontowano urządzenia zabawowe: huśtawkę 
wahadłową podwójną, bujaki na sprężynie, huśtawkę ważkę, piaskownicę zadaszoną. Z uwagi 
na warunki atmosferyczne do maja 2019 r. ma zostać wykonana nawierzchnia trawiasta na 
nowo powstałym boisku do gry w piłkę siatkową.  
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w wysokości 85 328,41 zł. 
 
„Słoneczne” 
 Budowa miejsc parkingowych przy Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Krubin. 

Zadanie miało na celu utwardzenie terenu przy bramie wjazdowej do ogrodu 
działkowego Krubin, pomiędzy ulicą Dobrą a Przyleśną. W ramach inwestycji utwardzono 400 
m2 terenu oraz zamontowano 2 słupy oświetleniowe z solarnym systemem zasilania. 
Roboty budowlane związane z utwardzeniem terenu zostały zakończone i rozliczone.  
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 90 000,00 zł. 
 
„Śródmieście” 

Kwiaty i zieleń na ul. Warszawskiej. 

W ramach projektu zainstalowane zostały kwietniki na 60 latarniach w ciągu  
ul. Warszawskiej oraz ustawiono 10 wież kwiatowych. 
Koszt realizacji: 80 000 zł. 
 
„Zachód”  
Budowa siłowni zewnętrznej MZS 2. 

Projekt przewidywał dostarczenie i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: 
orbitrek/pylon/biegacz, wyciskanie siedząc/pylon/ściąganie, jeździec konny/pylon/motyl, prasa 
nożna/pylon/wioślarz, twister obrotowy/pylon/prostownik pleców, pajacyk/pylon/  masażer, 
drążek do podciągania/pylon/rower. Projekt zawierał także zagospodarowanie terenu poprzez 
montaż elementów małej architektury (ławki, kosz na śmieci, stojak na rowery). 
   W związku z planowaną rozbudową infrastruktury sportowej na terenie szkoły, zadanie 
nie zostało zrealizowane w roku 2018. Realizacja zadania mogłaby kolidować  
z kompleksowym zagospodarowaniem terenu. Zakres prac związanych z realizacją zadania 
uwzględniono w opracowaniu obejmującym cały kompleks sportowy.  
W roku budżetowym 2018 na zadaniu nie poniesiono wydatków. 
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B. Projekty ogólnomiejskie  
 

• Projekty twarde 
 

1. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – 
Kąpieliska Krubin – rodzinne i bezpieczne miejsce letniej rekreacji II etap. 
Projekt dotyczył kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego.  

W wyniku trzykrotnie przeprowadzonej procedury przetargowej nie udało się wyłonić 
wykonawcy robót w 2018 r. Kontynuacja zadania została uwzględniona w budżecie miasta na 
2019 r. W I kwartale br. wybrano wykonawcę zadania, które zgodnie z umową będzie 
zrealizowane na początku czerwca. Inwestycja obejmuje: budowę ciągów komunikacyjnych 
wokół zbiornika wodnego, montaż urządzenia zabawowego typu „zamek” oraz elementów 
małej architektury (stoły piknikowe z ławkami, kosze na śmieci). 
 

2. Budowa niskiego parku linowego przy ul. Kraszewskiego. 
W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczna i wykonano niski park 

linowy. Celem projektu było uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego. W sąsiedztwie parku 
linowego znajdują się bowiem m.in. plac zabaw z siłownią zewnętrzną, boisko do plażowej 
piłki siatkowej. Wysokość przeszkód w parku linowym umieszczona jest na poziomie 50 cm 
od podłoża. W skład parku linowego wchodzą przeszkody wykorzystujące zdolności poczucia 
równowagi oraz sprawności ruchowej. Obiekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 13 
lat. Zadanie zostało zakończone i rozliczone zgodnie z umową.  
Do dnia 30.12.2018 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 199 615,00 zł. 
 

 
 
 
 

3. Zjeżdżalnie wodne na miejskim basenie odkrytym. 
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na 2019 rok. 
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4. Ratujmy ciechanowskie kasztanowce. 
Celem projektu była ochrona kasztanowców poprzez zminimalizowanie szkód 

wyrządzonych przez szrotówka kasztanowcowiaczka, ograniczenie populacji tego szkodnika 
oraz dbałość o ogólną kondycję kasztanowców. W ramach projektu zakupiono i zamontowano 
na kasztanowcach budki lęgowe dla sikor i pułapki feromonowe.  
Koszt realizacji: 32 700 zł. 
 

• Projekty miękkie 
 

1. Bezpieczna ciechanowianka - bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących  
i zaawansowanych powyżej 16 roku życia.  
Koszt realizacji: 30 000 zł. 

2. Obchody „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączone 
z warsztatami edukacyjno-integracyjnymi dla dzieci autystycznych i ich rodzin 
Koszt realizacji: 29 000 zł. 

3. Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów.  
Koszt realizacji: 30 000 zł. 

 

IV. Informacje o stanie mienia komunalnego  
 Znaczącą część zasobów w budynkach wielomieszkaniowych miasta stanowią 1782 
lokale komunalne znajdujące się w 199 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 2018 r. przedstawiają poniższe tabele: 
 

Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Ciechanów 
 

Lp. Lata budowy / rodzaj lokalu 
Ilość Powierzchnia Ilość 

budynków użytkowa mieszkań 
  (w m2)   

1.        Wybudowane przed I i II Wojną Światową, w 
tym: 26 5 416,78 138 

-        lokale mieszkalne, komunalne 5 1 195,31 27 
-        lokale socjalne 17 3.004,94 78 
-        wspólnoty mieszkaniowe, w tym: 8 2 513,32 59 
-        współwłasność Gminy   1 887,44 46 
-        lokale wykupione   625,88 13 

2.        1941 – 1950, w tym: 89 41 578,64 852 
-        lokale mieszkalne, komunalne 42 1.959,54 379 
-        lokale socjalne 5 1 776,44 43 
-        wspólnoty mieszkaniowe, w tym: 42 21 842,66 430 
-        współwłasność Gminy   16 225,10 342 
-        lokale wykupione   5 617,56 89 

3.        1951 – 1960, w tym: 14 10 403,55 252 
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-        lokale mieszkalne, komunalne 0 0,00 0 
-        lokale socjalne 0 0,00 0 
-        wspólnoty mieszkaniowe, w tym: 14 10 498,27 252 
-        współwłasność Gminy  4 693,92 116 
-        lokale wykupione   5 804,35 136 

4.        1961 – 1970, w tym: 29 17 174,64 434 
-        lokale mieszkalne, komunalne 15 2 305,11 67 
-        lokale socjalne 0 0,00 0 
-        wspólnoty mieszkaniowe, w tym: 14 15 045,90 367 
-        współwłasność Gminy  5 325,93 129 
-        lokale wykupione   9 543,60 238 

5.        1971 – 1980, w tym: 20 21 026,73 513 
-        lokale mieszkalne, komunalne 1 75,01 2 
-        lokale socjalne 3 1 748,30 68 
-        wspólnoty mieszkaniowe, w tym: 16 19 203,42 443 
-        współwłasność Gminy  6 106,85 147 
-        lokale wykupione   13 096,57 296 

6.        1981 – 2008, w tym: 20 30 561,33 645 
-        lokale mieszkalne, komunalne 0 0,00 0 
-        lokale socjalne 5 2 809,56 91 
-        wspólnoty mieszkaniowe, w tym: 15 27 751,77 554 
-        współwłasność Gminy  13 817,13 281 
-        lokale wykupione   13 934,64 273 

  

Stan na 31 grudnia 2018r., w tym: 199 126 256,39 2827 
-        lokale mieszkalne, komunalne 63 21 534,97 475 
-        lokale socjalne 26 9 339,24 280 
-        wspólnoty mieszkaniowe, w tym: 109 96 678,97 2105 
-        współwłasność Gminy   48 056,37 1060 
-        lokale wykupione   48 622,60 1045 

 
Zasoby mieszkaniowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy - 

stan na dzień 31 grudnia 2018 r. 
 

Lp. Wyszczególnienie 2018 r. 
1. Liczba budynków ogółem 

w tym: 
- stanowiących własność Gminy (nie objęte wspólnotami mieszkaniowymi) 
- stanowiących współwłasność Gminy (w których występują wspólnoty 
mieszkaniowe) 

199 
 

90 
109 

2. Liczba lokali mieszkalnych i socjalnych ogółem 
w tym: 
- stanowiących własność Gminy 
- stanowiących własność osób fizycznych 

2827 
 

1782 
1045 

3. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych ogółem (m2) 
w tym: 

126 256,39 
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- stanowiących własność Gminy 
- stanowiących własność osób fizycznych 

77 633,79 
48 622,60 

4. Liczba budynków mieszkalnych z administracją sprawowaną przez: 
- jednostki Gminy: 
- inne jednostki, w tym osoby fizyczne 

199 
192 
7 

5. Liczba lokali socjalnych 280 
6. Powierzchnia użytkowa lokali socjalnych (m2) 9 339,24 
7. Liczba wspólnot mieszkaniowych, powstałych w budynkach komunalnych 109 

 
Wykaz budynków stanowiących w całości własność Gminy Miejskiej Ciechanów 

 
 

L.p. Adres L.p. Adres 
1 17 Stycznia 19 34 Sienkiewicza 32c 
2 17 Stycznia 21 35 Narutowicza 6/12 
3 17 Stycznia 23 36 Nowozagumienna 13 
4 17 Stycznia 25 37 Okrzei 1 
5 17 Stycznia 48 38 Okrzei 5 
6 17 Stycznia 50 39  Okrzei 12 
7 Augustiańska 6 40 Okrzei 13 
8 Augustiańska 8 41 Okrzei 16 
9 Augustiańska 10 42 Okrzei 22 
10 Augustiańska 12 43 Parkowa 37 
11 Augustiańska 14 44 Parkowa 37a 
12 Augustiańska 16 45 Plac Piłsudskiego 1 
13 Augustiańska 18 46 Powstańców Warszawskich 7 
14 Augustiańska 20 47 Sienkiewicza 7 
15 Augustiańska 22 48 Sienkiewicza 17/19 
16 Augustiańska 24 49 Sienkiewicza 34/36 
17 Augustiańska 26 50 Sienkiewicza 35 
18 Graniczna 43 51 Sienkiewicza 38/40 

19 Gwardii Ludowej 6 52 Sienkiewicza 46/48 
20 Hallera 13/15 53 Sienkiewicza 47 
21 Hallera 19 54 Sienkiewicza 53/55 
22 Hallera 21 55 Sienkiewicza 56 
23 Hallera 5 56 Sienkiewicza 57/59 
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24 Hallera 9 57 Sienkiewicza 74 
25 Moniuszki 1/3 58 Ściegiennego 5 
26 Moniuszki 13 59 Ściegiennego 7 

27  Moniuszki 16 60 Fabryczna 32 
28 Moniuszki 2/4 61 Wojska Polskiego 28 
29 Moniuszki 5/7 62 Wyzwolenia 7 
30 Moniuszki 8 63 Wyzwolenia 13 
31 Moniuszki 9/11 64 Wyzwolenia 17 
32 Nadrzeczna 28   
33 Nadrzeczna 28a   

 
 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 budynek, 
który ze względu na stan techniczny, został wyłączony z użytkowania, tj. budynek przy ul. 
Sienkiewicza 23c.  

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 2 70,41 
2 3 Maja 10 1 52,30 

3 Ceramiczna 3 5 211,24 
4 Ceramiczna 6a 12 452,47 

5 Dobra 18 6 234,37 
7 Grodzka 3a 8 345,73 
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8 Komunalna 7 6 137,60 
9 Komunalna 7a 32 1269,40 

10 Komunalna 7b 48 1271,20 
11 Kraszewskiego 4 4 116,40 

12 Księcia Konrada II 5 7 301,13 
13 Małgorzacka 14 2 130,69 

14 Nadrzeczna 8 3 97,98 
15 Nadrzeczna 9 i 9a 4 167,16 

16 Niechodzka 3 16 611,72 
17 Niechodzka 3 A 14 637,09 

18 Orylska 3 4 153,85 
19 Osada Fabryczna 14 1 37,00 

20 Płońska 59/1 i 59/2 13 440,67 
21 Powstańców Wielkopolskich 12a 1 20,80 

23 Sienkiewicza 146 4 143,42 
24 Sienkiewicza 23c 2 83,08 

25 Szumna 2a 3 95,96 
26 Wojska Polskiego 12 10 398,71 

27 Wojska Polskiego 28a 20 500,00 
28 Wojska Polskiego 28b 20 498,30 

29 Wojska Polskiego 28c 28 750,00 
30 Wyspiańskiego 44b 4 110,56 

Razem 280 9339,24 
  
 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 2018 roku 

 

Lp. 
 

STAN MIENIA KOMUNALNEGO 
wynikający z: 

 
 

DANE 

 
 

RZECZOWO (ha) FINANSOWO (zł.) 
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 Własności praw majątkowych: poz. 1. ,  
poz.2. 

  

1. Grunty komunalne 678,6354 178 570 681,56  

a) - pozostające w zasobie 498,6959 168 724 685,06 
b) - przekazane w trwały zarząd 16,6760 7 203 120,00 
c) - będące w użytkowaniu wieczystym 163,2635 2 642 876,50   

168.946.707,563.790.
766,50 

    
 

Lp. 
 

STAN MIENIA KOMUNALNEGO 
wynikający z: 

 
 

ZMIANY NA STANIE MIENIA w okresie  
1 roku  (w stosunku do 31.12.2017) 

 
 

RZECZOWO (ha ) FINANSOWO (zł.) 
 Własności praw majątkowych: poz. 1. ,  

poz.2. 
  

1. Grunty komunalne               + 1,2387     +2 007 700,36 

a)  pozostające w zasobie               + 1,2387     + 2 007 700,36 
b)  przekazane w trwały zarząd                --------         ------------ 
c)  będące w użytkowaniu wieczystym                 ------- 

 
        ----------- 
     

2. Budynki i budowle   

a)  lokale mieszkalne (ubyło w wyniku 
wykupu przez 

użytkowników) 
22 lokale o powierzchni 

1 138,65 m2 

- 2 330 349,00 

 
Uwaga: 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. oraz położone we wsi Chrzanówek gmina 
Opinogóra Górna o pow. 6,7091 ha i wartości 2 269 717,00 zł, natomiast w poz. 1c ujęte są 
grunty położone we wsiach Przążewo oraz Przedwojewo o łącznej pow. 20,0715 ha i łącznej 
wartości  1 384 933,00 zł. 

Powierzchnia ewidencyjna miasta, zgodnie z ewidencją gruntów m. Ciechanów wynosi 
3.278 ha, w tym grunty gminne z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie – 494 
ha. 
 
INFORMACJA O STANIE LOKALI UŻYTKOWYCH / BUDYNKÓW przekazanych  
w użytkowanie w formie użyczenia bądź nieużytkowanych stanowiących mienie Gminy 
Miejskiej Ciechanów na dzień 31 grudnia 2018 roku 

1. Lokale/ budynki nieużytkowane: 
-  budynek przy ul. Fabrycznej 2 (działka nr 30-1733), była funkcja handlowa, 

przeznaczony do dzierżawy lub sprzedaży; 
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-  lokal na górze w budynku przy ul. Warszawskiej 10 (działki nr 10- 295/2, 301/2), 
budynek na nieruchomości gruntowej, której Gmina Miejska Ciechanów jest 
współwłaścicielem 645/1000 części, była funkcja administracyjna, w zasobie; 

-  budynek przy ul. Warszawskiej 18 (działka nr 10-304/2), była funkcja (góra) 
mieszkalna, (parter) produkcyjna – piekarnia i handlowa – sklep, w zasobie – po 
rewitalizacji zabytku będzie on spełniał funkcje: klubokawiarni i galerii artystycznej, 
Klub Seniora, Klub Młodego Odkrywcy, siedziby Pracowni Dokumentacji Dziejów 
Miasta, pomieszczenia na poddaszu będą pokojami gościnnymi m.in. dla 
przedstawicieli miast partnerskich, występujących artystów, organizatorów imprez, 
spotkań i wystaw; 

- budynki przy ul. Nadrzecznej 17 (działka nr 10-35), w zasobie;  
- 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 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), obowiązywała do 
31.12.2017 r., obecnie w modernizacji; 

- umowa użyczenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie, lokal w budynku 
przy ul. Kicińskiego 21/23 (funkcja usług oświaty), obowiązuje od 14.11.2013 r. do 
13.11.2019 r., 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 31.03.2028 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 
37 (funkcja opieki społecznej i administracyjno-biurowa), obowiązuje od 01.07.2005 r.  
na czas nieokreślony, powierzchnia użytkowa 115 m2, administratorem budynku jest  
TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie; 

- umowy użyczenia gruntu pod ogródki działkowe przy ul. Augustiańskiej – działka nr 
4/67 o powierzchni 1,3933 ha; 

- umowa użyczenia dla ŚDS Typu AiB w Ciechanowie – cz. działki nr 429 o powie- 
rzchni 738 m2 – Park Jarosława Dąbrowskiego; 

- umowa użyczenia dla PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie – budynek na działce nr 431, pow. 
157 m2 – ul. 3 Maja – park. 



 

49 

 
 
 

INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW przekazanych w dzierżawę, stanowiących 
mienie Gminy Miejskiej Ciechanów na dzień 31 grudnia 2018 roku. 
 
1. Grunty przekazane w dzierżawę o powierzchni 0,4817 ha w tym: 

- na cele usługowo-handlowe (pod pawilony handlowe, ogródki gastronomiczne), 
parkingi, pod tymczasowe garaże, lokal przy ul. Warszawskiej 10A, wynajem garaży 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich  –  miesięczny dochód  brutto 24 520 zł.; 

- na własny użytek dzierżawcy (ogródki kwiatowe, warzywne, zbiorniki wodne) – roczny 
dochód brutto 7 254 zł.; 

2. Grunty przekazane w dzierżawę pod uprawy polowe 21,8266 ha, roczny dochód 9 464 zł. 
 

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.  Żbikowscy Wanda i Kazimierz: 
     - 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.; 
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. 
 
 
 

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, 
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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 życia, na co wpływa również wiele 
pozaekonomicznych czynników, które są uwzględnione w celu trzecim. Czwartym elementem 
uwzględnionym w strategii jest promocja miasta, która ma również ogromny wpływ na jego 
rozwój i atrakcyjność w oczach mieszkańców oraz odwiedzających. 
 Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów uszczegóławia w horyzoncie 
średniookresowym długofalową Strategię Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta 
Ciechanów do 2023 roku. Wskazuje on cele i kierunki zaangażowania środków własnych oraz 
przewidywane możliwości pozyskiwania dofinansowania zewnętrznego. Plan Rozwoju 
Lokalnego nie określa ogólnych, nadrzędnych celów, lecz definiuje konkretne zadania służące 
osiągnięciu postawionych celów, terminy ich realizacji, sposoby finansowania i szacowane 
koszty w celu skutecznej realizacji strategii. Obecnie obowiązujący Plan Rozwoju Lokalnego  
odnosi się do realizacji zaplanowanych zadań w latach 2016-2020. 
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 Poniżej przedstawiono w sposób hasłowy najważniejsze kierunki i obszary rozwoju 
Ciechanowa w najbliższej przyszłości. 
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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. 
 

Poniższe zestawienie przedstawia w układzie tabelarycznym zrealizowane w 2018 roku 
zadania w odniesieniu do punktu 9. Realizacja zadań i projektów (Plan Rozwoju Lokalnego 
Miasta Ciechanów 2016-2020). 

 

l.p. Zadanie, lokalizacja, Planowane rezultaty 
/ efekty 

Planowany 
termin 

realizacji 

Sposób 
finansowani

a 

Realizacja zadania 

Rozwój przestrzenny miasta i tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego 

1. 

Opracowanie zmiany 
Studium uwarunkowań i 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta 
Ciechanów 

Pozyskanie nowych 
terenów pod duże 
inwestycje oraz pod 
zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną, 
wielorodzinną i 
usługową 

2016-2017* Budżet 
gminy 

Zrealizowane w 2016 r. 

2. 

Zakończenie procedury 
opracowania mpzp,  
w tym:  
- MPZP Trakt 
Rzeczkowska 

Pozyskanie terenów 
pod nowe inwestycje, 
porządkowanie ładu 
przestrzennego 2016-2020 Budżet 

gminy 

- Uchwała Nr 
629/XLVI/2018 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 
30.08.2018 r. w sprawie 
MPZP „SZWANKE” – 
2018. 

3. 

Opracowanie i zmiany 
dostosowujące do potrzeb 
mpzp zgodnie z 
wieloletnim programem 
sporządzania planów, w 
tym:  
- zmiana MPZP Bloki; 
- zmiana MPZP Dolina 
Łydyni 

Plany aktualizujące i 
regulujące ład 
przestrzenny, 
przygotowujące 
tereny pod zabudowę 
mieszkaniową i 
usługową, pod 
inwestycje, ochrona 
terenów zalewowych 

2016-2020 Budżet 
gminy 

W trakcie: 
1. MPZP Bloki I – część A; 
2.MPZP Bloki I – Część B; 
3. MPZP Dolina Łydyni; 
4. MPZP Płocka. 
 

4. 

Aktualizacja projektu 
założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i 
paliwa gazowe miasta 
Ciechanów 

Wytyczenie 
kierunków rozwoju 
sektora 
energetycznego w 
mieście. Projekt 
założeń wymaga 
uaktualnienia wg 
wymagań 
ustawowych co 
najmniej raz na 3 lata 

2016-2020 Budżet 
gminy 

Aktualizacja: Uchwała nr 
50/IV/2019 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 
31.01.2019 roku. 

5. 

Przygotowywanie terenów 
pod inwestycje – 
prowadzenie analiz, 
dostosowywanie zgodnie z 
możliwościami do potrzeb 
planów rozwoju infrastr. 
technicznej, 
porządkowanie stanu 

Wzrost atrakcyjności 
inwestycyjnej miasta, 
możliwość 
pozyskania 
inwestorów;  Zadanie ciągłe Budżet 

gminy 

Zadanie realizowane na 
bieżąco. 
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prawnego gruntów, oferty 
inwestycyjne 

6. 

Poprawa warunków 
funkcjonowania 
przedsiębiorczości przez 
powiększanie specjalnej 
strefy ekonomicznej 

Ożywienie 
przedsiębiorczości, 
zwiększenie 
inwestycji, 
zwiększenie 
atrakcyjności terenów 
miejskich dla 
potencjalnych 
inwestorów 

2016-2020* Budżet 
gminy 

 W 2018 r. firma Chromavis 
Service Sp. z o. o. dokupiła 
działkę o pow. 0,1780 ha za 
kwotę 92.100,00 zł. – 
specjalna strefa 
ekonomiczna. 

7. 

Opracowanie i stosowanie 
systemu ulg i preferencji 
dla podmiotów 
tworzących nowe miejsca 
pracy, inwestujących lub 
wprowadzających 
nowoczesne technologie 

Zwiększenie 
zatrudnienia, 
ożywienie 
przedsiębiorczości 

Zadanie ciągłe Budżet 
gminy 

Uchwała Nr 544/XLV/2014 
Rady Miasta Ciechanów z 
dnia 27 sierpnia 2014 - w 
sprawie zwolnień od 
podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de 
minimis dla 
przedsiębiorców 
realizujących na terenie 
miasta Ciechanów nowe 
inwestycje i tworzących 
nowe miejsca pracy. 
W 2018 roku nie wpłynął 
żaden wniosek o ulgę w 
podatku od nieruchomości. 
Firma Jarzyński Auro 
Serwis Sp. z o. o. otrzymała 
w latach poprzednich ulgę 
na rok 2018 i 2019 rok. 

8. 

Modernizacja targowiska 
w Ciechanowie poprzez 
budowę zadaszonych 
obiektów handlowych – 
opracowanie 
dokumentacji i realizacja 

Poprawa warunków 
dla wykorzystania 
działalności 
gospodarczej, 
promocja handlu dla 
rolników, poprawa 
warunków życia 
mieszkańców i 
wizerunku miasta 

2016-2017 Budżet 
gminy 

W 2018 r. zakończono 
inwestycję. Wybudowano i 
oddano do użytkowania 
zadaszone targowisko 
miejskie oraz halę targową. 

9. 

Informacje gospodarcze w 
Gazecie Samorządowej 
Miasta 

Ułatwienie 
kontaktów między 
lokalnymi 
przedsiębiorcami i 
samorządem 
gospodarczym 

Zadanie ciągłe Budżet 
gminy 

Zadanie realizowane na 
bieżąco. 

*Zadanie kontynuowane  
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l.p. Zadanie, lokalizacja, Planowane rezultaty / 
efekty 

Planowany 
termin realizacji 

Sposób 
finansowania 

Realizacja zadania 

Rewitalizacja obszarów problemowych 

1. 

Rewitalizacja obszarów 
zmarginalizowanych przez 
przywrócenie  
i nadanie nowych funkcji 
społeczno – 
gospodarczych części 
dzielnicy BLOKI 

Poprawa wizerunku 
miasta, stworzenie 
przestrzeni 
publicznej, odnowa 
tkanki mieszkaniowej 
oraz użyteczności 
publicznej 

2016-2020** 

Budżet 
gminy, RPO 
WM 2014-
2020 

2018 r. – ogłoszono przetarg 
i podpisano umowę na 
wykonanie zadania – 
rewitalizacji budynku 
„krzywej hali” z otoczeniem 
– ogłoszono przetarg na 
rewitalizację 7 budynków 
wielorodzinnych (wybór i 
podpisanie umowy – 2019 
r.). 
 

2. 

Poprawa dostępności do 
zasobów kultury poprzez 
remont, zagospodarowanie 
i efektywne wykorzystanie 
zabytku techniki „Wieża 
ciśnień” w Ciechanowie – 
I etap  

Poprawa wizerunku 
miasta, promocja 
dziedzictwa 
kulturowego oraz 
wykorzystanie jego 
zasobów w promocji 
miasta, stworzenie 
nowej przestrzeni 
publicznej, nadanie 
nowych funkcji 
użytkowych 

2016-2018** 

Budżet 
gminy, RPO 
WM 2014-
2020 

2018 r. – zakończono prace 
remontowe wieży ciśnień, 
budowę budynku 
ekspozycyjnego oraz 
zagospodarowanie terenu. 
Trwają prace związane z 
wyposażeniem pomieszczeń 
oraz ekspozycją. 

3. 

Wzrost regionalnego 
potencjału turystycznego 
poprzez renowację  
i modernizację zabytkowej 
kamienicy w Ciechanowie 
(ul. Warszawska), 
stanowiącej element 
zabudowy 
średniowiecznego traktu 

Poprawa wizerunku 
miasta, promocja 
dziedzictwa 
kulturowego, 
wykorzystanie jego 
zasobów na działania 
edukacyjno – 
kulturalne 

2016-2018** 

Budżet 
gminy, RPO 
WM 2014-
2020 

2018 r.: 
- zakończono prace 
remontowe zabytkowej 
kamienicy przy ul. 
Warszawskiej, 
- wykonano audyt 
energetyczny ex-post. 
Obecnie trwają prace nad jej 
wyposażeniem i 
uruchomieniem 
zaplanowanych 
przedsięwzięć. 

4. 

Ożywienie 
zmarginalizowanego 
obszaru pasażu im. M. 
Konopnickiej w centrum 
Ciechanowa poprzez 
przywrócenie wartości 
historycznych i 
kulturowych oraz nadanie 
nowych funkcji społeczno 
- gospodarczych 

Poprawa wizerunku 
miasta, promocja 
dziedzictwa 
kulturowego oraz 
wykorzystanie jego 
zasobów w promocji 
miasta, stworzenie 
nowej przestrzeni 
publicznej, nadanie 
nowych funkcji 
użytk. 

2016-2020** 

Budżet 
gminy 
RPO WM 
2014-2020 

Zadanie zrealizowane w 
2017 roku. 
W 2018 r. otrzymano 
dofinansowanie zadania w 
wysokości 2.146.870,16 zł. 

5. 

Rewitalizacja 
zdegradowanego obszaru 
rekreacyjnego przy ul. 17 
Stycznia celem 
przywrócenia funkcji 
sportowo – rekreacyjno – 
kulturalnej (teren przy 
MOSIR)  
 

Ożywienie 
przestrzenno – 
społeczne, poprawa 
wizerunku miasta, 
stworzenie nowej 
przestrzeni publicznej 

2017-2020** 

Budżet 
gminy, RPO 
WM 2014-
2020 

 W 2018 r.: 
- prace porządkowe, 
- kilkukrotnie ogłaszano 
przetarg na budowę 
zjeżdżalni wodnej basenu 
odkrytego przyl. ul. 
Kraszewskiego, nie 
wpłynęła żadna oferta.  
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W 2019 r. został ogłoszony 
kolejny przetarg. 

6. 

Rewitalizacja zbiornika 
wodnego „Jeziorko” w 
Ciechanowie poprzez 
budowę Parku Miejskiego 

Powstanie nowych 
terenów zielonych.  
Zagospodarowanie 
zdegradowanego 
obszaru i nadanie mu 
nowych funkcji 

2017-2020** Budżet 
gminy 

W 2018 r. wykonano dwa 
odwierty geotechniczne 
wraz z opinią techniczną, 
potwierdzające niski poziom 
wód gruntowych. 
Złożono wniosek do 
NFOŚiGW o 
dofinansowanie zadania. 
Pozytywna ocena – brak 
alokacji. Wdrożono 
procedurę odwoławczą. 
Wprowadzone zadanie do 
budżetu do realizacji w 
2019 roku. 

7. 

Opracowanie 
dokumentacji budynku 
Młyna  
w Ciechanowie –  
ul. Nadrzeczna 

Zakończenie prac 
przygotowa-wczych 
do rewitalizacji, 
pozwolenie na 
budowę 

2016-2017 Budżet 
gminy 

W 2016 roku opracowana 
została koncepcja 
rewitalizacji młyna. 
2018 r.: brak możliwości 
pozyskania środków 
zewnętrznych. 

8. 

Realizacja projektu pn. 
„Dzieci – nasza wspólna 
sprawa” 

Wsparcie rodzin i 
dzieci, 
podopiecznych 
MOPS w 
Ciechanowie, w tym 
zamieszkującym na 
terenach 
rewitalizowanych 

2016-2018** 

Budżet 
gminy, RPO 
WM 2014-
2020  

2018 r. – realizacja, 
zakończenie i rozliczenie 
zadania. Realizacja kolejnej 
II edycji od 2018 roku. 

9. 

Aktualizacja Lokalnego 
Programu Rewitalizacji 
miasta Ciechanów 

Inwentaryzacja 
obszarów i 
opracowywanie, 
aktualizacja planów 
rewitalizacyjnych 

2016 

Budżet 
gminy, PT 
RPO WM 
2014-2020 

Zadanie wykonane w 2017 
roku. 

10. 

Zagospodarowanie 
„Doliny rzeki Łydyni” 

Ożywienie i ochrona 
obszaru cennego 
przyrodniczo, 
nadanie nowych 
funkcji edukacyjno - 
rekreacyjnych 2016-2019 Budżet 

gminy 

2018 r.:  
- opracowano i odebrano 
koncepcje programowo-
przestrzenną 
przedsięwzięcia pn. 
„Bulwary nad Łydynią – 
budowa bulwarów jako 
funkcjonalne połączenie 
walorów przyrodniczych, 
turystycznych i 
krajobrazowych doliny rz. 
Łydyni”. 
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l.p. Zadanie, lokalizacja Planowane rezultaty 
efekty 

Planowany 
termin realizacji 

Sposób 
finanso-
wania 

Realizacja zadania 

Infrastruktura komunikacyjna i gospodarka wodno – ściekowa 

1. 

Stworzenie warunków do 
wykorzystania transportu 
multimodalnego przez 
budowę w rejonie dworca 
kolejowego w 
Ciechanowie drogowo – 
kolejowego węzła 
przesiadkowego wraz z 
przebudową ul. 
Sienkiewicza  i 
rozbudową sieci dróg dla 
rowerów – opracowanie 
dokument.  i realizacja 

Ograniczenie 
zanieczyszczeń 
powietrza i rozwój 
mobilności miejskiej, 
poprawa wizerunku 
miasta poprzez 
zagospodarowanie 
zdegradowanego 
obszaru i nadaniu mu 
funkcji węzła 
przesiadkowego, 
parkingu dla 
samochodów i 
rowerów wraz z 
powstaniem nowych 
połączeń ścieżek 
rowerowych 

2016-2020** 

Budżet 
gminy, 
RPO WM 
2014-2020 

2018 r.: 
- zakończono zadanie 
polegające na przebudowie 
placu przed dworcem 
kolejowym oraz budowie 
drogowo-kolejowego węzła 
przesiadkowego park & 
ride. 
 

2. 

Ograniczenie niskiej 
emisji w Ciechanowie 
poprzez budowę nowej 
obwodowej drogi gminnej 
na potrzeby rozbudowy 
miejskiego systemu 
komunikacji zbiorowej– 
opracowanie dokument.  i 
realizacja 

Udrożnienie sieci 
komunikacyjnej, 
wybudowanie drogi w 
rejonie Ronda 
„Solidarności” 
(kierunek do drogi na 
Pułtusk) wraz z 
chodnikami, 
ścieżkami 
rowerowymi, zakup 
dwóch ekologicznych 
autobusów, poprawa 
warunków życia 
mieszkańców i 
wizerunku miasta 

2016-2020** 

Budżet 
gminy, RPO 
WM 2014-
2020 

2018 r.: 
- wyłoniono wykonawcę, 
podpisano umowę, 
rozpoczęto prace związane z 
budową nowej obwodowej 
drogi gminnej; 
- odebrano dwa autobusy – 
elektryczny oraz 
niskoemisyjny; 
- wykonano elektroniczny 
system informacji 
pasażerskiej na wybranych 
przystankach komunikacji 
miejskiej. 

3. 

Wsparcie transportu 
multimodalnego i 
ograniczenie niskiej emisji 
w Ciechanowie poprzez 
przebudowę dwóch dróg 
gminnych ze ścieżkami 
rowerowymi, łączących 
tereny dzielnicy 
przemysłowej z układem 
obwodowym miasta (ul. 
Mazowiecka i 

Udrożnienie sieci 
komunikacyjnej, 
ograniczenie 
zanieczyszczeń 
powietrza, rozwój 
sieci ścieżek 
rowerowych, poprawa 
warunków życia 
mieszkańców i 
wizerunku miasta 

2016-2020** 

Budżet 
gminy, RPO 
WM 2014-
2020 

2018 r.: 
- zadanie zrealizowane i 
rozliczone. 
W ramach projektu 
pozyskano z UE 
6.985.284,99 zł. 
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Niechodzka) – 
opracowanie 
dokumentacji i realizacja 

4. 

Przebudowa ul. Sońskiej 
(partnerstwo z Powiatem 
Ciechanowskim), w tym 
chodniki, oświetlenie i 
ścieżka rowerowa– 
opracowanie 
dokumentacji i realizacja 

Udrożnienie sieci 
komunikacyjnej 
centrum miasta, 
poprawa warunków 
życia mieszkańców  
i wizerunku miasta 

2016-2017** 

Budżet 
gminy, 
budżet 
powiatu, 
PRGiPID 
2016-2019 

Zadanie zrealizowane w 
2017 roku. 

5. 

Budowa ulic łączących 
pętlę miejską z ulicą 
Powstańców 
Wielkopolskich  
w Ciechanowie 

Udrożnienie sieci 
komunikacyjnej 
centrum miasta, 
poprawa warunków 
życia mieszkańców  
i wizerunku miasta 

2016-2017 

Budżet 
gminy, 
PRGiPID 
2016-2019 

Zadanie zrealizowane w 
2016, rozliczone w 2017 
roku, współfinansowane ze 
środków PRGiPID. 
 

6. 

Budowa ul. Z. Morawskiej 
z chodnikami, 
oświetleniem i 
odwodnieniem 

Uporządkowanie 
odpływu wód 
opadowych, poprawa 
standardu i 
rozbudowa sieci 
drogowej 

2016 Budżet 
gminy 

Zadanie zrealizowane 
zgodnie z planem w 2016 r. 

7. 

Budowa ul. B. Prusa  
oraz ul.  A. Dygasińskiego 

Uporządkowanie 
odpływu wód 
opadowych, poprawa 
standardu i 
rozbudowa sieci 
drogowej 

2016 Budżet 
gminy 

Zakończono inwestycję w 
2017 roku. 

8. 

Budowa ulic na Osiedlu 
Słoneczne – Bielin – I 
etap, 

Uporządkowanie 
odpływu wód 
opadowych, poprawa 
standardu i 
rozbudowa sieci 
drogowej 

2016-2017 Budżet 
gminy 

 2018  
– budowa ul. Łukasiewicza. 

9. 

Budowa ulicy Leśnej, w 
tym kanalizacja sanitarna, 
oświetlenie, 
telekomunikacja, ścieżka 
rowerowa 

Uporządkowanie 
odpływu wód 
opadowych, poprawa 
standardu i 
rozbudowa sieci 
drogowej 

2016-2020 ** 

Budżet 
gminy, 
PRGiPID 
2016-2019 

Brak dofinansowania.  

10. 

Przebudowa ulicy 
Kargoszyńskiej, w tym 
kanalizacja sanitarna, 
oświetlenie, ścieżka 
rowerowa 

Uporządkowanie 
odpływu wód 
opadowych, poprawa 
standardu i 
rozbudowa sieci 
drogowej 

2016-2020** 

Budżet 
gminy, 
PRGiPID 
2016-2019 

2018 r.:   
-realizacja i rozliczenie 
zadania. W 2018 roku 
pozyskano 1.830.904,00 zł. 
dofinansowania.  

11. 

Opracowanie 
dokumentacji budowy/ 
przebudowy ul. 
Gruduskiej. Realizacja 
przez Mazowiecki Zarząd 
Dróg Woj. 

Uzyskanie 
pozwolenia na 
budowę/przebudowę 2016-2017 

Budżet 
gminy – 
dokumentacja
/MZDW - 
realizacja 

2018 r.: 
- wybór wykonawcy, 
opracowywanie 
dokumentacji.  

12. 

Budowa chodnika w ulicy 
Kasprzaka od wiaduktu w 
kierunku ronda przy ul. 
Skłodowskiej i Bielińskiej 

Poprawa warunków 
życia mieszkańców i 
wizerunku miasta 2016-2017 Budżet 

gminy 

Zadanie zakończone w 2017 
r. 
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13. 

Opracowanie 
dokumentacji i budowa 
parkingów w mieście w 
porozumieniu z innymi 
zarządcami nieruchomości 

Poprawa warunków 
życia mieszkańców 

2016-2020 

Budżet 
gminy, 
zarządcy 
nieruchomośc
i 

2018 r.: 
- remont parkingu przy ul. 
Bojanowskiego, przy 
współfinansowaniu 
Spółdzielni Mazowsze. 
 

14. 

Budowa nowych i 
wymiana istniejących wiat 
przystankowych 
komunikacji miejskiej 

Realizacja obowiązku 
ustawowego, poprawa 
wizerunku miasta 

2016-2020 Budżet 
gminy 

2018 r.: 
- zamontowano 20 wiat 
przystankowych 
komunikacji miejskiej ( ul. 
H. Sienkiewicza – 6 szt., 
dworzec PKP – 2 szt., ul. 
Kargoszyńska – 2 szt., ul. J. 
Fetlińskiej – 1 szt., ul. H. 
Sienkiewicza/Wiosenna – 1 
szt., ul. Wojska Polskiego – 
1 szt., ul. Batalionów 
Chłopskich – 1 szt., ul. 
Mikołajczyka – 1 szt., ul. 
Wyspiańskiego – 1 szt., ul. 
Kraszewskiego – 1 szt., ul. 
Starowiejska – 1 szt., ul. 
Płocka – 1 szt., ul. M. M. 
Kolbe – 1 szt.) 

15. 

Przebudowa kanalizacji 
deszczowej ulicy Bony i 
ulicy Waryńskiego 

Uporządkowanie 
odpływu wód 
opadowych, poprawa 
standardu i 
rozbudowa sieci 
drogowej 

2016-2017 Budżet 
gminy 

Zakończona w 2017 roku 

16. 

Dokumentacja i 
rozbudowa kolejnych 
dróg, chodników, ścieżek 
rowerowych w mieście 
wraz z infrastrukturą 

Rozbudowa i poprawa 
stanu układu 
komunikacyjnego, 
wzrost 
bezpieczeństwa 

Zadanie ciągłe 
Budżet 
gminy, środki 
zewnętrzne  

2018 r.:  
Budowa ścieżek 
rowerowych: 
- ul. Sienkiewicza – 1,3 km, 
- ul. Kargoszyńska – 542 
mb, 
- ul. Mazowiecka/ul. 
Niechodzka – 3,7 km. 
Budowa chodników: 
- ul. Dąbrowskiej – 280 m; 
- ul. W. Witosa 72 m; 
- ul. Harcerska i św. 
Franciszka – 470 m; 
- ul. Gostkowska – 72 m; 
- ul. Łukasiewicza – 508 m. 

17. 

Zakup 5 nowych 
autobusów dla 
świadczenia usług 
komunikacji miejskiej 

Poprawa jakości 
świadczonych usług 
komunikacji miejskiej 
poprzez posiadanie 
autobusów z silnikiem 

2016-2020 Budżet ZKM 

2016 - 2017 – zakup 3 
autobusów przez ZKM. 
W 2018 r.:  
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zgodnym z 
obowiązująca normą 
EURO, wycofywanie 
wyeksploatowanych 
autobusów. 

- zakup przez ZKM 2 
autobusów z silnikiem Euro 
V; 
- zakup przez miasto 2 
autobusów – 1 spełniający 
normę Euro VI, 1 
elektryczny – przekazane 
aportem do ZKM Sp. z o.o. 
Kwota dofinansowania: 
2.142.000,00 zł. 

18. 

Budowa kolektora 
kanalizacji sanitarnej w 
ulicy Tatarskiej do ulicy 
Fabrycznej z 
przepompownią 

Budowa ma na celu 
rozwiązanie stałego 
problemu z nadmierną 
ilością ścieków 
kierowanych 
dotychczasowym 
kolektorem D 
kanalizacji sanitarnej 
na istniejącą 
przepompownię 
zlokalizowaną przy 
ulicy Tatarskiej. 

2016-2018 Budżet 
ZWIK 

Zadanie przesunięte do 
realizacji na lata 2019-2020. 

19. 

Budowa sieci 
kanalizacyjno sanitarnej: 
Dygasińskiego, Bartolda, 
Prusa, Z. Morawskiej, ul. 
M. Konopnickiej, 
Krasińskiego 

W ulicach 
Dygasińskiego, 
Bartolda, Prusa Z. 
Morawskiej brak jest 
sieci kanalizacji 
sanitarnej. Z 
budynków ścieki 
bytowo – gospod. 
odprowadzane są do 
zbiorników 
bezodpływowych. 
Natomiast w ul. M. 
Konopnickiej istnieje 
sieć kanaliz.sanitarnej 
wybudowana ok. 35 
lat temu. Jest ona w 
bardzo złym stanie 
technicznym 

2016 Budżet 
ZWIK 

Zadanie zrealizowane w 
2016 r. 

20. 

Modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej ul. 
Powstańców 
Wielkopolskich 9 

Zły stan techniczny 
sieci jest 
potwierdzony 
przeprowadzoną 
inspekcją TV, 
Natomiast 
przebudowa kolektora 
usprawni 
funkcjonalność sieci 
kanalizacji sanitarnej 
zapewniającej obsługę 
znacznego rejonu 
budynków 
wielorodzinnych przy 
ulicy Powstańców 
Wielkopolskich. 

2016 Budżet 
ZWIK 

Zadanie zrealizowane w 
2016 r. 
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21. 

Modernizacja 
przepompowni kanalizacji 
sanitarnej  
ul. H. Sienkiewicza 

Istniejąca 
przepompownia 
ścieków przy ulicy H. 
Sienkiewicza 
wybudowana w latach 
60-tych nie spełnia 
warunków 
bezpieczeństwa, zły 
stan techniczny i 
korozja jest wynikiem 
wielu lat eksploatacji 
przepompowni, mając 
na uwadze budowę 
sieci kanalizacji 
sanitarnej w 
pobliskim rejonie, a 
także zwiększającą się 
ilość pompo-wanych 
ścieków należy 
przystąpić do 
przebudowy 
istniejącej prze-
pompowni ścieków. 

2016-2017 Budżet 
ZWIK 

Zadanie zrealizowane w 
2017 roku. 

22. 

Budowa kolektora 
kanalizacji sanitarnej w ul. 
H. Sienkiewicza  [na 
odcinku ul. Spółdzielcza – 
do dworca PKP] 

Budowa zapewni 
połączenie nowo 
wybudowanego 
odcinka sieci 
kanalizacji sanitarnej 
od przepompowni w 
ulicy Sienkiewicza do 
Dworca PKP z 
kolektorem D 800mm 
w ulicy Sienkiewicza 
na wysokości ul. 
Spółdzielczej 

2016-2018 Budżet 
ZWIK  

Zadanie zrealizowane w 
2017 roku. 

23. 

Budowa sieci 
wodociągowej ul. Kolonia 
Niechodzka 

Do wykonania jest 
sieć wodociągowa z 
rur PE 160 mm o 
długości około L= 
1300 mb. W chwili 
obecnej gospodarstwa 
domowe położone 
przy ul. Kolonia 
Niechodzka w 
Ciechanowie 
zaopatrywane są w 
wodę z własnych ujęć 
wody (tj. studni 
kopanych). W wyniku 
znacznego obniżenia 
się poziomu wód 
gruntowych w 
studniach brakuje 
wody 

2016-2017 Budżet 
ZWiK 

Zadanie zrealizowane w 
2017 r. 

24. 

Budowa odcinka sieci 
kanalizacji sanitarnej  w 
ul. Granicznej [odcinek 
długości około 200mb od 

Inwestycja dotyczy 
brakującego odcinka 
sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. 

2016 Budżet 
ZWiK 

Zadanie zrealizowane w 
2017 roku. 
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ulicy Spokojnej do ul. 
Lelewela ] 

Granicznej na 
odcinku od 
skrzyżowania z ul. 
Spokojną do 
skrzyżowania z ul. 
Lelewela. Inwestycja 
realizowana na 
wielokrotny wniosek 
mieszkańców 
składany przez okres 
kilku lat.  
Do sporządzenia 
dokumentacja 
projektowa, następnie 
wykonawstwo. 
Długość planowanego 
odcinka kolektora 
kanalizacji sanitarnej 
wynosi około 200mb 
średnicy 200mm. 

25. 

Budowa odcinka sieci 
kanalizacji sanitarnej w: 
ul. Gruduskiej [odcinek 
długości około 470mb od 
ul. Bukietowej do granic 
miasta] 

Inwestycja dotyczy 
brakującego odcinka 
sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. 
Gruduskiej na 
odcinku od 
skrzyżowania z ul. 
Bukietową do granic 
miasta. Łączna 
długość brakującego 
odcinka sieci 
kanalizacji sanitarnej 
wynosi 470mb 
planowana średnica 
200mm. Termin 
realizowanej 
inwestycji wynika z 
planowanego remontu 
drogi wojewódzkiej 
nr 616.  
W latach poprzednich 
zrealizowano odcinek 
sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. 
Gruduskiej od ul. 
Wojska Polskiego do 
ul. Bukietowej, 
natomiast wielokrotne 
wnioski mieszkańców 
stanowią o potrzebie 
budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej 
na całej długości ul. 
Gruduskiej 

2016-2017 Budżet 
ZWiK 

Zadanie realizowane w 
latach 2017-2018. 

26. 

Budowa odcinków sieci 
wod-kan w roku 2016 w 
ulicach: Różana, Św. 
Mateusza, Os. Jeziorko, w 

Budowa odcinków 
sieci wod-kan 
stanowiąca 
zapotrzebowanie 

2016-2017 Budżet 
ZWiK 

2016 r. – 2017 r. - zadanie 
zrealizowane w całości 
zgodnie z planem. 
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roku 2017 w ulicach: 
Ułańska, Złota, 
Rowerowa, Plenerowa. 
Budowa sieci 
wodociągowej od ul. 
Pułtuskiej do budynku 
wielorodzinnego ul 
Powstańców 
Wielkopolskich 26, tereny 
inwestycyjne 

poszczególnych grup 
mieszkańców, 
realizacja  na 
podstawie złożonych 
wniosków.   

27. 

Przebudowa sieci 
wodociągowej w pasie 
drogowym drogi 
wojewódzkiej  nr: 615  ul. 
17 Stycznia 
 [na odcinku od ul. 
Tatarskiej do ul. H. 
Sienkiewicza] 

Inwestycja dotyczy 
wymiany najbardziej 
skorodowanych 
odcinków sieci 
wodociągowej w ul. 
17 Stycznia od 
skrzyżowania z ul. 
Tatarską do ul. H. 
Sienkiewicza.  
Zadanie inwestycyjne 
jest bezpośrednio 
związane z 
planowanym 
remontem drogi 
wojewódzkiej nr 615 
na powyższym 
odcinku. Sporządzona 
dokumentacja 
projektowa w 
nawiązaniu do 
planowanego remontu 
ul. 17 Stycznia 
zakłada wymianę 
sieci z powodu złego 
stanu technicznego 
istniejącej sieci 
wodociągowej. 
Łączna długość sieci 
wodociągowej 
planowanej do 
przebudowy wynosi 
około 661mb 

2016 Budżet 
ZWiK 

2016 r. – 2017 r. - zadanie 
zrealizowane w całości 
zgodnie z planem.   

28. 

Przebudowa sieci 
wodociągowej w pasie 
drogowym drogi 
wojewódzkiej nr: 615  ul. 
H. Sienkiewicza 
 [na odcinku od ul. 17 
Stycznia do Ronda Pętli 
Miejskiej] 

Zadanie dotyczy 
przebudowy 
istniejącej sieci 
wodociągowej z lat 60 
tych w ul. H. 
Sienkiewicza na 
odcinku od 
skrzyżowania z ul. 17 
Stycznia do Ronda 
Pętli Miejskiej, 
Inwestycja jest 
bezpośrednio 
związana z 
planowanym 
remontem drogi 
wojewódzkiej nr 615. 

2017 Budżet 
ZWiK 

Zadanie ujęte w planie do 
wykonania na 2019 rok. 



 

63 

Dodatkowo należy 
także uwzględnić 
wysoko awaryjny stan 
istniejącej sieci w 
pasie drogi 
wojewódzkiej 
planowanej do 
remontu w okresie 
obowiązującego 
planu. Łączna długość 
sieci wodociągowej 
planowanej do 
przebudowy wynosi 
około 611mb, 
natomiast łączna 
długość przyłącz 
wodociągowych do 
przebudowy wynosi 
około 310mb 

29. 

Przebudowa sieci 
wodociągowej w pasie 
drogowym drogi 
wojewódzkiej nr: 615 ul. 
Mławskiej 
 [na odcinku od Ronda 
Pętli Miejskiej do granic 
miasta] 

Inwestycja jest 
bezpośrednio 
związana z 
planowanym 
remontem drogi 
wojewódzkiej nr 615. 
Dodatkowo należy 
także uwzględnić 
wymianę sieci z 
powodu złego stanu 
technicznego 
istniejącej sieci 
wodociągowej. 

2019-2020** 

Budżet 
ZWiK, 
dofinansowan
ie ze środków 
zewnętrznych 

Zadanie planowane do 
umieszczenia w 
Wieloletnim Planie po 2021 
r . pod warunkiem 
uzyskania dofinansowania. 
 

30. 

Wymiana magistrali 
wodociągowej d=300mm 
na odcinku od pętli 
miejskiej ul. Wojska 
Polskiego do wzdłuż ul. 
Powstańców 
Wielkopolskich do ul. 
Pułtuskiej   

Inwestycja 
modernizacji mająca 
na celu poprawę 
parametrów  
i jakości dostarczanej 
wody do 
mieszkańców miasta 
Ciechanowa, 
eliminacja wysoko 
awaryjnych odcinków 
sieci wodociągowej   

2019-2020** 

Budżet 
ZWiK, 
dofinansowan
ie ze środków 
zewnętrznych 

Zadanie planowane do 
umieszczenia w 
Wieloletnim Planie po 2021 
r. pod warunkiem uzyskania 
dofinansowania. 
 

31. 

Budowa magistrali 
wodociągowej d=225mm 
w ul. Leśnej na odcinku 
od  
ul. Starowiejskiej do ul. 
Siewnej 

Poprawa ciśnienia w 
sieci wodociągowej, 
dla odbiorców z 
pobliskich terenów. 2019-2020** 

Budżet 
ZWiK, 
dofinansowan
ie ze środków 
zewnętrznych 

Zadanie planowane do 
umieszczenia w 
Wieloletnim Planie po 2021 
r.  pod warunkiem 
uzyskania dofinansowania. 
 

32. 

Budowa magistrali 
wodociągowej d=300mm 
na odcinku od ul. 17-go 
Stycznia Kraszewskiego 
do ul. Sienkiewicza 
wzdłuż  
ul. Spółdzielczej 

Inwestycja 
modernizacji mająca 
na celu poprawę 
parametrów  
i jakości dostarczanej 
wody do 
mieszkańców miasta 
Ciechanowa, 
eliminacja wysoko 

2019-2020** 

Budżet 
ZWiK, 
dofinansowan
ie ze środków 
zewnętrznych 

Zadanie planowane do 
umieszczenia w 
Wieloletnim Planie po 2021 
r. pod warunkiem uzyskania 
dofinansowania. 
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awaryjnych odcinków 
sieci wodociągowej   

33. 

Wykonanie 3 studni 
głębinowych ujęcie 
Gostkowo 

Zapotrzebowanie na 
wodę wzrasta, 
szczególnie w 
okresach letnich. 
Rozbudowa stacji 
uzdatniania wody jest 
na etapie rozruchu i w 
związku z tym 
wzrasta 
zapotrzebowanie na 
pobór wody z ujęcia. 
W ostatnich latach 
odwiercono jedną 
studnię zastępczą - w 
2012 r. oraz trzy 
studnie w 1997 r.  
Wiek pozostałych 
studni oscyluje ok. 40 
lat. 

2016-2017 Budżet 
ZWiK 

 
Zadanie przewidziane do 
realizacji w latach 2019-
2020. 

34. 

Modernizacja dużych 
zbiorników na wodę ul. 
Gostkowska 

Zakres modernizacji 
obejmuje wymianę 
rurociągu wraz z 
uzbrojeniem i 
uszczelnieniem 
przejść przez ścianę w 
komorze zbiorników 
dużych rurociąg. ze 
stali nierdzewnej DN 
500 mm o długości 
L=15mb oraz 6 kpl. 
zasuw DN 500 mm z 
przekładnią 
ślimakową ręczną. 
Zabezpieczenie ścian 
przed przemarzaniem 
oraz zapewnienie 
dostatecznej wymiany 
powietrza w 
pomieszczeniu 
komory zasuw 

2018 Budżet 
ZWiK 

Zadanie planowane do 
umieszczenia w 
Wieloletnim Planie po 2021 
r  
 

35. 

Wykonanie 1 studni 
głębinowej ul. Tysiąclecia 

Do 2010 r. korzystano 
dla potrzeb tej stacji z 
dzierżawionego ujęcia 
na bazie PKS, umowa 
wygasła i dalsza 
propozycja nowego 
właściciela nie była 
korzystna dla ZWiK.   
W związku w 
powyższym należy 
wykonać odwiert 
zastępczy za studnię 
PKS. 

2016 Budżet 
ZWiK 

Inwestycja zrealizowana 

36. 
Modernizacja filtrów 
Dyna Sand do II-

Przystosowanie 
filtrów DS do filtracji 
dwustopniowej 

2017 Budżet 
ZWiK 

Inwestycja została usunięta 
z planu. Wykonano 
doświadczenie pilotażowe, 
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stopniowej filtracji SUW 
ul. Gostkowska 

pozwoli osiągnąć 
jakość uzdatnianej 
wody na poziomie 
zgodnym z 
rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia w 
sprawie jakości wody 
przeznaczonej do 
spożycia bez 
stosowania KMnO4. 
W wyniku 
przystosowania 
filtrów DynaSand do 
pracy dwustopniowej, 
zmniejszy się ich 
wydajność, lecz po 
wykonaniu 
modernizacji filtrów 
otwartych wydajność 
całej stacji 
uzdatniania wody 
zwiększy się o 450 
m3/h do 750 m3/h. 
Wyeliminowanie 
stosowania 
nadmanganianu 
potasu KMnO4 z 
procesu oczyszczania 
wody obniży koszty 
bez pogorszenia 
jakości wody 

które pokazało brak 
zasadności wykonania tego 
zadania. 

37. 

Modernizacja rurociągu 
tłocznego z ujęcia Kalisz-
Przedwojewo do SUW 
Gostków   

W ostatnim czasie 
awaryjność tych 
rurociągów znacznie 
wzrosła, szczególnie 
tych stalowych. 
Każda awaria 
wykonywana jest w 
trudnych warunkach 
gruntowych – grunt 
silnie nawodniony. 
Układ rurociągów 
oraz mało sprawne 
uzbrojenie (zasuwy 
odcinające, 
odwadniaki i brak 
odpowietrzników) 
utrudniają sprawne 
usunięcie awarii. 
Każda awaria 
powoduje wyłączenie 
większości całego 
ujęcia. Bez czynnego 
ujęcia istnieje 
niebezpieczeństwo 
wystąpienia 
niedoboru wody na 

2018 Budżet 
ZWiK 

Zadanie planowane do 
umieszczenia w 
Wieloletnim Planie po 2021 
r.  
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stacji uzdatniania, a 
zatem i dla odbiorców 

38. 

Modernizacja studni 
głębinowych 3 szt. Ujęcie 
Kalisz – Przedwojewo 

W okresie 
podwyższonego stanu 
wód gruntowych, 
obudowy są zalewane 
przez te wody. Każde 
zalanie skutkuje 
wykonywaniem 
dodatkowych 
czynności 
eksploatacyjnych i 
stanowi potencjalne 
źródło 
zanieczyszczenia 
wody. Ze względów 
sanitarnych wskazana 
jest modernizacja 
wymienionych 
obudów. 

2018 Budżet 
ZWiK 

Zadanie planowane do 
umieszczenia w 
Wieloletnim Planie po 2021 
r.  
 

39. 

Modernizacja przewodów 
elektrycznych zasilających 
pompy głębinowe ujęcie 
Gostkowo 

Modernizacja 
przewodów 
zasilających pompy 
głębinowe zgodnie z 
pozwoleniem na 
budowę znak 
UAN.7351-299/98 z 
uwzględnieniem 
bieżących potrzeb 
wydajności studni i 
zatwierdzonych 
zasobów 

2016-2017 Budżet 
ZWiK 

Zadanie przesunięte do 
realizacji na lata 2019-2020. 

40. 

Modernizacja pól 
zasilających w rozdzielni 
głównej Ob. Nr. 13, 12, 
11-04 Oczyszczalnia 
ścieków 

Obiekty oddane do 
użytku w latach 1995-
1997. Obecnie pracuje 
wyłącznik APU wraz 
z rozłącznikami, 
zabudowane w 
rozdzielni głównej 
niskiego napięcia. Są 
bardzo 
wyeksploatowane w 
wyniku, czego 
występują bardzo 
poważne problemy 
związane z 
czynnościami 
łączeniowymi. 
Mechanizmy 
zabudowane w 
wyłącznikach zacinają 
się, a elementy 
sterowania 
elektrycznego są 
niesprawne. Dalsza 
eksploatacja w/w 
urządzeń jest bardzo 
niebezpieczna i w 

2016-2017 Budżet 
ZWiK 

Zadanie zrealizowane 
zgodnie z założeniami w 
2016 r. 



 

67 

skrajnym przypadku 
może dojść do 
sytuacji, w której cała 
oczyszczalnia 
zostanie pozbawiona 
zasilania 
elektrycznego 

41. 

Montaż krat w kanale 
otwartym z automatyką 
lokalną na Oczyszczalni 
ścieków 

Kraty są pierwszym 
obiektem w ciągu 
oczyszczania 
ścieków. Montaż 
nowej kraty gęstej o 
prześwicie s=3 mm 
wraz z prasą z kratek 
poprawi pracę 
instalacji obiektów 
gospodarki osadowej.  

2017-2018 Budżet 
ZWiK 

Realizacja zadania 
przesunięta na rok 2019 z 
powodu pilnej potrzeby 
wybudowania placu 
czasowego magazynowania 
ustabilizowanego 
komunalnego osadu 
ściekowego. 

 
** Zadania do realizacji w czasie obowiązywania Planu pod warunkiem uzyskania 
dofinansowania zewnętrznego  
 
 

l.p. Zadanie, lokalizacja Planowane rezultaty 
/efekty 

Planowany 
termin 

realizacji 

Sposób 
finanso-wania 

Realizacja zadania 

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 

1. 

Opracowanie i 
przyjęcie do realizacji 
Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla 
Miasta Ciechanów 

Możliwość aplikowania o 
środki zewnętrzne, w tym 
unijne na działania pro 
ekologiczne, określenie 
planu działań i ich 
realizacja 

2016* 
Budżet gminy, 
WFOŚiGW w 

Warszawie 

Zadanie zrealizowane 
zgodnie z planem. 
W 2018 r. wykonano 
aktualizację Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej 
dla Miasta Ciechanów. 

2. 

Zwiększenie poziomu 
instalacji OZE na 
terenie Miasta 
Ciechanów 

Zwiększenie liczby 
instalacji OZE (m.in. 
fotowoltaika, pompy 
ciepła) w budynkach 
użyteczności publicznej 
oraz budynkach 
mieszkańców 

2017-2020** 

Budżet gminy, 
RPO WM 

2014-2020, 
wkład 

mieszkańców 

2018– uzyskanie 
dofinansowania na realizację 
projektu (zwiększona 
alokacja), podpisanie 
umowy i realizacja w 2019 r. 

3. 

Termomodernizacja 
budynków 
użyteczności 
publicznej 

Osiągnięcie wskaźnika 
efektywności 
energetycznej powyżej 
25%, zmniejszenie emisji 
CO2 2017-2020** 

Budżet gminy, 
RPO WM 
2014-2020 

2018 – realizacja i 
rozliczenie inwestycji pn. 
„Modernizacja i 
wyposażenie COEK Studio 
– sposobem na zwiększenie 
dostępności do zasobów 
kultury i wprowadzenie 
nowych form uczestnictwa 
w kulturze”. 

4. 

Realizacja programu 
usuwania wyrobów 
zawierających azbest z 
terenu miasta 
Ciechanowa na lata 
2016-2032 

Likwidacja zagrożenia dla 
zdrowia mieszkańców i 
środowiska; usunięcie 
niebezpiecznych wyrobów 
zawierających azbest w 

2016-2020 
Budżet gminy, 
WFOŚiGW w 

Warszawie 

2018 r. – 9.439 m2  
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zinwentaryzowanej ilości 
ponad 136 tys. m2 

5. 

Edukacja ekologiczna Wiedza mieszkańców w 
zakresie dotyczącym 
ochrony środowiska i 
gospodarki odpadami. 

2016-2020 
Budżet gminy, 
WFOŚiGW w 

Warszawie 

2018 r.: 
- wspieranie mieszkańców w 
punkcie wsparcia inicjatyw 
lokalnych – wypełnianie 
wniosków w ramach 
programu „Czyste 
powietrze” na wymianę 
kotłów, termomodernizację 
budynków; 
- edukacja ekologiczna – 
media; 
- Straż Miejska – rozmowy z 
mieszkańcami, kontrole. 
 

6. 

Opracowanie 
dokumentacji na 
rewitalizację Parku im. 
Jarosława 
Dąbrowskiego oraz 
jego realizacja 

Zadbany i 
zagospodarowany teren 
parku, sprzyjający 
ochronie środowiska i 
spełniający potrzeby 
rekreacyjne 

2016-2020 Budżet gminy 

Zadanie częściowo 
zrealizowane w 2017 roku. 
2018 - prace porządkowe, 
usuwanie starych nasadzeń, 
uzupełnianie zieleni. 

7. 

Rozbudowa sieci 
deszczowej kanalizacji 
miejskiej z 
separatorami do 
podczyszczania wód 
opadowych w ramach 
realizowanych 
inwestycji drogowych 

Poprawa stanu środowiska 
przyrodniczego, 
zmniejszenie ilości 
zanieczyszczeń 
opadowych  2016-2020 

Budżet gminy, 
środki 

zewnętrzne 

2018 r.: 
- ul. M.Ranieckiej , ul. I. 
Łukasiewicza, ul. 
Niechodzka, ul. 
Mazowiecka, węzeł 
drogowo - przesiadkowy 
przy PKP. 

8. 

Modernizacja kotła 
wodnego WR25 nr 2 z 
zastosowaniem 
technologii ścian 
szczelnych i 
zmniejszeniem 
nominalnej mocy 
cieplnej wraz z 
modernizacją instalacji 
odpylającej 

Modernizacja ma na celu 
zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw 
energii cieplnej dla miasta 
do 2030 roku 2016 

Budżet PEC, 
WFOŚiGW w 

Warszawie 

Zadanie zrealizowane  
zgodnie z planem – 
2016 r. 

 
 

9. 

Budowa kogeneracji 
gazowej o mocy max 
do 6 MW e 

Inwestycja jest pierwszym 
elementem spełnienia 
definicji 
wysokoefektywnej sieci 
cieplnej 

2016-2017** Budżet PEC, 
NFOŚ 

Zadanie zrealizowane   
w 2017 r. 
 

10. 

Instalacja 
rozproszonych źródeł 
ciepła (kogeneracja 
gazowa, kotłownie 
gazowe) na sieci 
dystrybucji 
 
 

Ograniczenie efektów 
ewentualnej awarii 
magistrali oraz 
zapewnienie mocy 
szczytowych 2016-2017 Budżet PEC 

Zadanie wydłużone w 
realizacji. 
2018 r.: 
- budowa kogeneracji 
gazowej jedna jednostka o 
mocy  1 MWe oraz druga 
jednostka o mocy 1,86 
MWe;  dokumentacja w 
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 opracowaniu, pozyskane 
zostały aportem tereny pod 
lokalizację inwestycji, 
planowana kontynuacja 
budowy nowych jednostek 
rozproszonych od roku 
2020, przy wsparciu 
NFOŚiGW  z programu 
1.6.1, wniosek po ocenie 
formalnej . Zakończenie 
planowane na 2020 r. 
Zadanie w trakcie realizacji  
2018 r.: 
- kotłownia gazowa w 
lokalizacji Witosa 7, 
opracowanie dokumentacji 
projektowej, realizacja 
zadania przesunięta w czasie 
jako nie priorytetowa. 

11. 

Przebudowa sieci 
ciepłowniczych  
z zastosowaniem rur 
preizolowanych  
w miejsce sieci 
cieplnych kanałowych,  
w tym odcinek od ul. 
Mleczarskiej do ul. 
Robotniczej oraz 
odcinek od ul. 
Robotniczej do ul.  
Niechodzkiej 

Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez 
obniżenie strat ciepła na 
przesyle oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa 
dostarczania ciepła 

2017-2020** Budżet PEC, 
NFOŚ 

Zadanie realizowane 
zgodnie z planem. 
W 2018 przygotowana 
dokumentacja na pełen 
zakres modernizacji sieci 
ciepłowniczej zawartej w 
strategii spółki na lata 2017-
2022 do wniosku o 
dofinansowanie inwestycji w 
formie dotacji z NFOŚiGW 
z programu 1.5 w kwocie 9 
mln. 

12. 

Budowa nowych 
odcinków sieci 
ciepłowniczej w celu 
przyłączenia nowych 
odbiorców ciepła 

Poprawa stanu środowiska 
poprzez przyłączanie 
owych odbiorców, 
likwidujących własne 
nieekologiczne źródła 
ciepła w mieście 

2016-2020 Budżet PEC, 
NFOŚ 

Zadanie realizowane 
zgodnie z planem. 
W 2018 r. podłączono: 
- 9 istniejących budynków; 
- 10 nowobudowanych 
obiektów. 

13. 

Sporządzenie 
dokumentacji 
związanej z budową II 
kwatery składowiska 
odpadów w Woli 
Pawłowskiej 

Uzyskanie pozwolenia na 
budowę 

2016 Budżet PUK 

Zadanie zrealizowane 
zgodnie z planem w 2016 r. 

14. 

Budowa II kwatery 
składowiska odpadów 
w Woli Pawłowskiej 

Możliwość składowania 
odpadów balastowych z 
sortowni i odpadów 
budowlanych 

2019-2020** 
Budżet 

PUK/środki 
zewnętrzne 

Zadanie planowane do 
realizacji w 2019 roku 

15. 

Rozbudowa RZGOK II 
etap 
- boxy na surowce, 
- magazyn RDF, 

Uzyskanie powierzchni 
magazynowych na odpady. 
Mycie i dezynfekcja 
pojazdów wyjeżdżających 
z RZGOK w Woli 
Pawłowskiej 

2019-2020** 
Budżet 

PUK/środki 
zewnętrzne 

Zadanie planowane do 
realizacji pod warunkiem 
uzyskania dofinansowania. 
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- plac rozdrabniania 
odpadów 
wielkogabarytowych, 
- myjnia kół 
samochodów i podwozi 

16. 
Zakup samochodu 
śmieciarki z przednim 
załadunkiem 

Zebranie z terenu miasta 
ok. 5 tys. ton odpadów 
komunalnych rocznie 

2016 Budżet PUK 
Zrealizowano w 2017 r. 

* Zadanie kontynuowane  
** Zadania do realizacji w czasie obowiązywania Planu pod warunkiem uzyskania 
dofinansowania zewnętrznego  
 
 

l.p. Zadanie, lokalizacja Planowane rezultaty 
/efekty 

Planowany  
termin 

realizacji 

Sposób 
finansowania 

Realizacja zadania 

Oświata i wychowanie 

1.  

Modernizacja kompleksu 
sportowego przy 
Gimnazjum nr 3 w 
Ciechanowie 

Modernizacja bazy 
edukacyjno – 
rekreacyjnej, stworzenie 
warunków do rozwoju 
sprawności ruchowej 

2016** Budżet gminy, 
środki MSiT 

Zadanie zrealizowane 
i rozliczone w latach 
2016-2017  

2.  

Budowa bieżni 
lekkoatletycznej systemu 
nawadniania boiska 
piłkarskiego na Stadionie 
Miejskim w Ciechanowie 

Modernizacja bazy 
oświatowej, stworzenie 
warunków do rozwoju 
sportu 

2016-2017** Budżet gminy, 
środki MSiT 

Zadanie zrealizowane 
i rozliczone w latach 
2017-2018. 

W 2018 r.  uzyskano 
certyfikat PZLA. 

3.  

Budowa i modernizacja 
wielofunkcyjnych boisk 
szkolnych oraz placów 
zabaw przy szkołach i 
przedszkolach, w tym 
boisko do gry w plażową 
piłkę ręczną w MZS nr 2 
przy ul. Czarnieckiego 

Modernizacja bazy 
oświatowej, edukacyjno 
– rekreacyjnej, 
stworzenie warunków do 
rozwoju sportu i do 
rozwoju sprawności 
ruchowej 

2016-2020 Budżet gminy, 
MSiT 

W 2018 r.: 

- wstrzymanie 
planowania 
pojedynczych placów 
przy MZS nr 2 (Sz. P. 
nr 7) ze względu na 
opracowanie w 2018 
roku projektu 
zagospodarowania 
terenu przy tej szkole. 
Kontynuacja zadania 
w 2019 roku. 
Planowane 
aplikowanie do MSiT. 

4.  

Termomodernizacja 
bloku sportowego 
Gimnazjum nr 1 i bloku 
dydaktyczno – 
sportowego MZS Nr 2 

Podniesienie standardu i 
estetyki placówki, 
oszczędność energii 
cieplnej 

2017-2020** 

Budżet gminy, 
RPO WM 2014-

2020 

 

Brak środków 
dofinansowania. 

** Zadania do realizacji w czasie obowiązywania Planu pod warunkiem uzyskania 
dofinansowania zewnętrznego  
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l.p. 

Zadanie, 
lokalizacja Planowane rezultaty /efekty 

Planowany 
termin 

realizacji 

Sposób 
finansowania 

Realizacja zadania 

Gospodarka mieszkaniowa 

1. 

Budowa budynku 
mieszkalnego 

Zaspokojenie oczekiwań 
mieszkaniowych 

2016-2018 TBS 

2018 r. 
- rozpoczęta budowa 
wielorodzinnego budynku 
- 48 mieszkań przy ul. K. 
Szwanke 

2. 

Budowa obiektów 
socjalnych w 
technologii 
modułowej 

Realizacja obowiązku 
ustawowego zapewnienia 
lokali socjalnych. 
Zaspokojenie oczekiwań 
mieszańców 

2016-2020 Budżet gminy 

2016 r.: ze względu na 
protesty mieszkańców, 
związane z lokalizacją 
obiektów - odstąpiono od 
realizacji zadania 

3. 

Sukcesywne 
remonty i 
modernizacje 
budynków 
będących 
własnością 
Wspólnot 
Mieszkanio-wych 
administrowa-
nych przez TBS  

Poprawa bezpieczeństwa, 
podniesienie standardu 
zamieszkiwania, docieplenie i 
odnowienie elewacji, wymiana 
pokryć dachowych, remont 
kominów i instalacji c.o., 
przyłączanie budynków do 
sieci c.o 

2016-2020 

Koszty 
wspólnot 

mieszkaniowyc
h 

Zadanie sukcesywnie 
realizowane 

4. 

Sukcesywne 
remonty i 
modernizacje 
budynków 
komunalnych w 
zarządzie TBS  

Podniesienie standardu 
zasobów mieszkaniowych 
gminy, odnawianie i 
docieplanie elewacji, 
malowanie klatek 
schodowych, wymiana pokryć 
dachowych, przyłączanie 
budynków do sieci c.o. 

2016-2020 Budżet gminy 

Zadanie sukcesywnie 
realizowane 

 
 
 

l.p. Zadanie, lokalizacja Planowane rezultaty 
/efekty 

Planowany 
termin 

realizacji 

Sposób 
finansowania 

Realizacja zadania 

Kultura i współpraca zagraniczna oraz sport i rekreacja 

1. 

Budowa, modernizacja 
placów zabaw, siłowni 
zewnętrznych i parków 
rekreacyjnych 

Stworzenie warunków 
do aktywnego 
odpoczynku i rekreacji 
dla osób w różnym 
wieku, poprawa 
wizerunku miasta 

2016-2020 Budżet gminy 

Zadanie sukcesywnie 
realizowane, w tym w 
ramach budżetu 
obywatelskiego 

2. 

Zagospodarowanie 
„Doliny rzeki Łydyni”  

Ożywienie i ochrona 
obszaru cennego 
przyrodniczo, nadanie 
nowych funkcji 

2016-2019 
Budżet gminy, 
WFOŚiGW w 

Warszawie 

2018 r. – koncepcja 
programowo – 
przestrzenna budowy 
bulwarów w obszarze 
rzeki Łydyni 
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edukacyjno - 
rekreacyjnych 

3. 

Zagospodarowanie 
pasażu im. M. 
Konopnickiej  

Zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej, 
poprawa wizerunku 
miasta 

2016-2017 
Budżet gminy, 

RPO WM 2014-
2020 

Inwestycja zrealizowana 
w latach 2016-2017 przy 
współfinansowaniu ze 
środków RPO WM 2014-
2020 

4. 

Budowa parku 
miejskiego i 
zagospodarowanie 
rekreacyjno – sportowo 
– turystyczne terenu 
„Jeziorko” 

Planowe 
zagospodarowanie 
przestrzeni miejskiej, 
poprawa wizerunku 
miasta 

2017-2020** 
Budżet gminy, 

środki RPO WM 
2014-2020 

W 2018 r. został złożony 
wniosek o 
dofinansowanie projektu. 
Projekt otrzymał 
pozytywną ocenę 
formalną i merytoryczną, 
brak dofinansowania ze 
względu na zbyt niską 
kwotę alokacji. Złożono 
protest od oceny który jest 
w trakcie rozpatrywania. 

5. 

Poprawa dostępności 
do kultury przez 
dostosowanie budynku 
mieszczącego 
Ciechanowski Ośrodek 
Edukacji Kulturalnej 
„Studio”, pozwalające 
na wprowadzenie 
nowych funkcji 
kulturalnych, w tym 
edukacyjnych   

Zwiększenie dostępu 
do kultury i edukacji, w 
tym dla osób 
niepełnosprawnych, 
zwiększenie 
efektywności 
energetycznej 
budynku, stworzenie 
nowych form edukacji. 

2017-2019** 
Budżet gminy, 

środki RPO WM 
2014-2020 

Zadanie zrealizowane i 
rozliczone w 2018 roku 
przy dofinansowaniu ze 
środków RPO WM 2014-
2020 

6. 

Rozbudowa sieci 
ścieżek rowerowych 

Wybudowanie w czasie 
obowiązywania Planu 
co najmniej 10 km 
ścieżek rowerowych 

2016-2020** 
Budżet gminy/ 

środki RPO WM 
2014-2020 

2018 r.: 

- wybudowano i oddano 
do użytkowania 6,7 km 
ścieżek rowerowych 

7. 

Modernizacja i 
rozbudowa bazy 
sportowej: 
modernizacja zaplecza 
technicznego Krytej 
Pływalni, budowa 
bieżni oraz budynku 
zaplecza technicznego 
ul. 3 Maja 7 

Podniesienie standardu 
obiektów sportowych 
w mieście, rozwijanie 
aktywności sportowo - 
rekreacyjnej 

2016-2020** 
Budżet gminy, 

środki zewnętrzne 
MSiT 

2018 r.: 

- zakończenie inwestycji, 
uzyskanie certyfikatu 
PZLA dla budowy bieżni 
lekkoatletycznej na 
Stadionie Miejskim 

Dofinansowanie w 
wysokości 1,5 mln 
pozyskano z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki 

8. 

Termomodernizacja 
Hotelu Olimpijskiego 
wraz z remontem pokoi 
hotelowych 

Poprawa standardu 
miejskiego obiektu 
hotelowego 2017-2020** 

Budżet gminy/ 
środki RPO WM 

2014-2020 

Brak możliwości 
pozyskania 
dofinansowania – brak 
konkursu.  

** Zadania do realizacji w czasie obowiązywania Planu pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego  
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L.p. Zadanie, lokalizacja Planowane rezultaty 
/efekty 

Planowany  
termin 

realizacji 

Sposób 
finansowania 

Realizacja zadania 

Bezpieczeństwo 

1.  

Modernizacja i budowa 
oświetlenia ulicznego i 
drogowego w mieście, 
w tym montaż 
solarnych słupów 
oświetleniowych, lamp 
w technologii solar 

Wzrost bezpieczeństwa 
użytkowników dróg, 
poprawa efektywności 
energetycznej 

2016-2020 Budżet gminy 

2018 r.: 
Budowa oświetlenia: ul. 
Harcerska, ul. Św. 
Franciszka, św. Anny, W. 
Witosa, ul. Bursztynowa, 
ul. Mazowiecka, ul. 
Niechodzka, teren przy 
Hali Targowej. 
Montaż lamp solarnych: 
- ul. Podleśna – 2 szt. 

2.  

Budowa oświetlenia 
ulicznego zgodnie z 
harmonogramem 
budowy dróg, w tym 
montaż solarnych 
słupów 
oświetleniowych, lamp 
w technologii solar 

Wzrost bezpieczeństwa 
mieszkańców, niższe 
koszty eksploatacji 

2016-2020 PKP, środki 
zewnętrzne 

Zadanie realizowane na 
bieżąco. 

3.  

Rozbudowa 
monitoringu miasta – 
opracowanie 
dokumentacji 
modernizacji i 
rozbudowy oraz 
wdrożenie 

Wzrost bezpieczeństwa 
mieszkańców 

2016-2020 Budżet gminy 

2018 r.  
- odebrano dokumentację 
projektową, uzyskano 
pozwolenie na budowę. 

4.  

Modernizacja – remont 
Systemu Wczesnego 
Ostrzegania i 
Alarmowania ludności 
o zagrożeniach dla 
miasta Ciechanów 

Wzrost bezpieczeństwa 
mieszkańców 

2016-2020 
Budżet gminy 

RPO WM 2014-
2020 

2018 r.: 
– zadanie zrealizowane i 
rozliczone; 
- wybudowano 9 nowych 
punktów alarmowych o 
mocy 900 W, zakupiono 
czujnik skażeń oraz stację 
pogodową. Pozyskano 
dofinans. z UE w kwocie 
209.296,80 zł. 

5.  

Wyposażenie w 
niezbędny sprzęt, 
środki techniczne i 
umundurowanie 
formacji obrony 
cywilnej 
przewidzianych do 
realizacji działań 
ratowniczych na terenie 
Gminy Miejskiej 
Ciechanów, 

Wzrost bezpieczeństwa 
mieszkańców 

2017-2020 Budżet gminy 

2018 r.: 
- zakupiono kurtyny 
wodne wraz z osprzętem, 
nagrzewnice olejowe oraz 
rzeczy niezbędne do 
wyposażenia magazynu 
OC (koce, elementy do 
parawanów). 



 

74 

wyposażenie 
miejskiego magazynu 
obrony cywilnej w: 
sprzęt do 
zabezpieczenia 
ewakuacji ludności i 
mienia na wypadek 
masowego zagrożenia 
oraz w sprzęt 
przeciwpowodziowy 

 

l.p. Zadanie, lokalizacja Planowane rezultaty 
/efekty 

Planowany  
termin 

realizacji 

Sposób 
finansowania 

Realizacja zadania 

Strefa Społeczna 

1. Rozwój Centrum 
Wolontariatu 

Aktywizacja środowisk 
lokalnych, wsparcie 
inicjatyw społecznych 2016-2020 Budżet gminy 

- realizacja działań w 
ramach konkursów na 
realizację zadań 
publicznych 
- promocja wolontariatu  

2. 

Utworzenie Placówki 
wsparcia Dziennego 
dla dzieci i rodzin 
borykających się z 
problemami 
opiekuńczo – 
wychowawczymi z 
terenu Ciechanowa  

Element systemu 
wspomagającego 
wychowanie i 
aktywizację dzieci i 
młodzieży, zwłaszcza z 
rodzin dysfunkcyjnych, 
stworzenie warunków 
dostępu do usług 
środowiskowych 

2016-2018** 

Budżet gminy – 
wkład rzeczowy, 
środki RPO WM 

2014-2020 

2018 r.: 
- realizacja i rozliczenie 
projektu 
współfinansowanego ze 
środków EFS zgodnie z 
założeniami. Dalsze 
funkcjonowanie 
placówki. 

3. 

Aktywizacja osób 
bezrobotnych przy 
wsparciu instrumentów 
rynku pracy 
wdrażanych przez PUP 
oraz w ramach innych 
projektów 

Zwiększenie 
aktywności osób 
bezrobotnych, powrót 
na rynek pracy 2016-2020 Budżet gminy, 

PUP 

2018 r.: 
1) 20 osób - roboty 
publiczne, z czego 1 
pracuje w urzędzie; 
2) 8 osób – praktyki 
studenckie. 

4. 

Aktywizacja społeczno 
– zawodowa osób 
zagrożonych 
wykluczeniem 
społecznym z terenu 
Miasta Ciechanów w 
ramach partnerskiego 
projektu pn. „Aktywna 
integracja drogą do 
zatrudnienia” 
(partnerstwo z PCK) 

Nabycie nowych 
kwalifikacji przez 
osoby zagrożone 
wykluczeniem 
społecznym, integracja 
społeczno – zawodowa, 
wsparcie integracyjne 
dla dzieci (kolonie)  

2016-2017 

Budżet gminy – 
wkład rzeczowy, 
środki RPO WM 

2014-2020 

Zadanie zrealizowane i 
rozliczone zgodnie z 
założeniami. 

5. 

Wspieranie działań 
skierowanych do 
seniorów oraz do osób 
niepełnosprawnych 

Aktywizowanie 
środowiska seniorów i 
osób 
niepełnosprawnych, 
wspieranie działań 
służących integracji 
społecznej 

2016-2020 Budżet gminy 

2018 r.  
– funkcjonowanie 
Ciechanowskiej Rady 
Seniorów; 
- karta Seniora. 
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Realizacja działań m.in. 
przez NGO w ramach 
konkursów na realizację 
zadań publicznych. 

6. 
Edukacja kulturalna i 
integracja społeczna 
mieszkańców 

Podniesienie poziomu 
życia mieszkańców, 
zwiększenie integracji 
mieszkańców, 
tożsamość lokalna 

2016-2020 Budżet gminy 

Działalność COEK Studio 
oraz realizacja działań 
przez NGO w ramach 
konkursów na realizację 
zadań publicznych. 

** Zadania do realizacji w czasie obowiązywania Planu pod warunkiem uzyskania 
dofinansowania zewnętrznego  

 

l.p. Zadanie, lokalizacja Planowane rezultaty 
/efekty 

Planowany  
termin 

realizacji 

Sposób 
finansowania 

Realizacja zadania 

Urząd Miasta 

1. 
Instalacja paneli 
fotowoltaicznych na 
budynku Urzędu Miasta 

Obniżenie kosztów 
energetycznych, ochrona 
środowiska 

2017-2020** 

Budżet gminy, 
środki RPO 
WM 2014-

2020 

2018 r.: 
Projekt wybrany do 
dofinansowania po 
zwiększeniu alokacji 
środków. 
W 2019 r. podpisano 
umowę o 
dofinansowanie 
projektu. Planowany 
termin realizacji 
projektu 2019 r. 

2. 

Kontynuacja 
wprowadzania 
najlepszych praktyk 
informatycznych w 
Urzędzie, utrzymanie i 
rozwój rozwiązań 
informatycznych w 
mieście – strefy WiFi, 
Info kioski 

Poprawa jakości 
funkcjonowania urzędu i 
podniesienie poziomu 
obsługi klienta, dostęp do 
bezpłatnego Internetu dla 
mieszkańców i turystów 

2016-2020 Budżet gminy 

Zadanie realizowane 
zgodnie z planem. 

3. 
Funkcjonowanie Punktu 
Wsparcia Inicjatyw 
Lokalnych „Rozwój 
przez projekty” 

Wsparcie lokalnych 
organizacji 
pozarządowych, 
lokalnych 
przedsiębiorców, 
jednostek 
organizacyjnych urzędu 
miasta przy aplikowaniu o 
środki zewnętrzne 

2016-2020 
Budżet 

gminy/pracow
nicy urzędu 

Zadanie realizowane 
zgodnie z planem. 

4. 
Funkcjonowanie Punktu 
wsparcia 
przedsiębiorców 

Wsparcie osób 
planujących założyć 
działalność gospodarczą 
oraz prowadzących 
działalność gospodarczą 

2016-2020 
Budżet 

gminy/pracow
nicy urzędu 

Zadanie realizowane 
zgodnie z planem. 

5. 
Powstanie i 
funkcjonowanie 
Pracowni Dokumentacji 
Dziejów Miasta 

Dokumentowanie i 
archiwizowanie 
materiałów dotyczących 
dziejów miasta oraz 

2016-2020 
Budżet 

gminy/pracow
nicy urzędu 

Zadanie realizowane 
zgodnie z planem. 
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promowanie dziedzictwa 
kult. 

6. Utrzymanie certyfikatu 
ISO 9001 i 
doskonalenie systemu 

Doskonalenie metod 
zarządzania w oparciu o 
normy systemu jakości, 
zapewnienie 
przejrzystości i jakości 
usług i pracy urzędu 
miasta na rzecz klientów 

2016-2020 Budżet gminy 

Wewnętrzny system 
zarządzania jakością w 
urzędzie jest utrzymany 
i doskonalony w 
ramach Kontroli 
Zarządczej.  

7. Współpraca regionalna i 
ponadregionalna 

Podejmowanie wspólnych 
inicjatyw, rozwiązywanie 
problemów społecznych, 
gospodarczych poprzez 
wykorzystywanie dobrych 
praktyk przy 
wykorzystaniu 
doświadczeń partnerów 

2016-2020 Budżet gminy 

Utrzymywanie 
współpracy z  miastami 
partnerskimi . 
Współpraca o 
charakterze sportowym, 
kulturalnym, wymiana 
doświadczeń w 
zakresie 
funkcjonowania 
administracji lokalnej i 
komunalnej (targi, 
spotkania, zawody 
sportowe, kolonie dla 
dzieci, forum miast 
partnerskich).  
2018 r.: 
Nawiązanie współpracy 
partnerskiej z miastami 
w Grecji i Bułgarii. 

** Zadania do realizacji w czasie obowiązywania Planu pod warunkiem uzyskania 
dofinansowania zewnętrznego  
 
 

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 zostanie dokonana podczas sporządzenia Oceny aktualności Studium  
i planów miejscowych miasta Ciechanów, która to będzie obejmować lata 2016-2019.  

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: 
• Wyznaczanie nowych obszarów rozwojowych dla funkcji zabudowy mieszkaniowej 

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

• 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. 

• 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. 

• 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 obowiązuje 41 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które obejmują swym zasięgiem 965,6 ha, co stanowi 29,5 % powierzchni 
miasta. Obowiązujące plany, zgodnie z opracowaną Oceną aktualności Studium i planów 
miejscowych miasta Ciechanów, sporządzoną w 2016 roku i obejmującą lata 2012-2015, 
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. 

Zestawienie terenów wytypowanych do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego ujęte zostało w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów. W ciągu 2-letniego okresu 
obowiązywania studium opracowano, zgodnie z w/w zestawieniem, plan dla obszaru 
położonego po wschodniej stronie ul. Karola Szwanke, tj. miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Szwanke” o powierzchni ok. 22,62 ha. 

Aktualnie (na koniec roku 2018) w opracowaniu są 4 miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego, tj. „Płocka”, „Bloki I - część A”, „Bloki I - część B” oraz zmiana planu „Dolina 
Łydyni”.  

Ze względu na ryzyko utraty wartości przyrodniczych w przypadku uchwalenia zmiany 
planu „Dolina Łydyni” (zgodnie z zakresem wskazanym w uzasadnieniu do uchwały 
o przystąpieniu do opracowania), oraz w konsekwencji braku możliwości uzyskania 
wymaganych uzgodnień projektu planu, biorąc pod uwagę stan faktyczny i prawny terenu, 
uważa się za zasadne podjęcie decyzji o odstąpieniu od sporządzenia przedmiotowego planu 
miejscowego.  
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Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

                  nazwa planu                                          rok wejścia w życie           pow. w ha 

pl
an

y 
ob

ow
ią

zu
ją

ce
 

Mpzp terenu mieszkaniowego „Płońska” 1995 1,5 
Mpzp terenu mieszkaniowego „Przasnyska” 1995 7,1 
Mpzp „Zespół garaży przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich” 1996 0,8 

Mpzp terenu mieszkaniowego „Parkowa” 1996 0,5 
Mpzp terenu mieszkaniowego „Graniczna” 1996 1,1 
Zmiana mpozp miasta Ciechanowa – dot. terenu przy ul. 
Gostkowskiej 1996 1,3 

Zmiana mpzp „Batalionów Chłopskich I – ABCD” 1997 0,6 
Zmiana mpzp „Przasnyska” dot. działki oznaczonej nr 
„20” 1998 (0,2) 

Mpzp terenu mieszkaniowego „Batalionów Chłopskich II” 1998 5,1 
Zmiana mpozp m. Ciechanowa – dot. terenu u zbiegu ul. 
Ściegiennego i ul. Strażackiej 1998 0,6 

Mpzp terenu budownictwa mieszkaniowo – usługowego 
„Sady Gostkowskie II” 1999 3,4 

Zmiana mpzp dzielnicy „Bloki” 2000 82 
Mpzp kompleksu zabudowy usługowo-mieszkaniowej 
„Kargoszyńska” 2001 5,6 

Mpzp terenu pomiędzy osiedlami „Jeziorko” i „40-lecia” 2002 16,2 
Mpzp „PŁOCKA” 2003 39,9 
Mpzp m. Ciechanowa dla 3 obszarów – ul. Komunalna, ul. 
Kolbe, ul. Wesoła 2003 12,8 

Mpzp terenu budownictwa mieszkaniowego i usług przy 
ul. Szwanke 2003 6,4 

Mpzp  „Dolina Łydyni” 2004 56,9 
Mpzp „Różyckiego-Płocka” 2006 11,5 
Mpzp „Dzielnica Przemysłowa II” 2008 76 
Mpzp „Krubin II” 2009 133 
Mpzp „Powstańców Wielkopolskich” 2009 44,5 
Mpzp „Bogusławskiego” 2009 2 
Zmiana mpzp „Batalionów Chłopskich II” 2010 (0,2) 
Mpzp "Jeziorko II" 2010 14,14 
Mpzp "Kącka" 2010 5,85 
Mpzp „Płońska-Sońska” 2011 18,2 
Mpzp „Wiejska” 2011 16,6 
Mpzp "Łydynia" 2012 184,58 
Zmiana mpzp „Krubin II” 2012 (9,5) 
Mpzp "Malinowa" 2012 23,82 
Mpzp "Przasnyska II" 2012 17,72 
Mpzp "Szczurzynek" 2013 46,66 
Mpzp "Mławska" 2013 22,05 
Mpzp "Orylska" 2014 32,39 
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Zmiana mpzp „Szczurzynek” 2015 (0,86) 
Mpzp „Kolonijna” 2015 44,49 
Mpzp „Sady Gostkowskie III” 2015 6,39 
Mpzp przy ul. Sienkiewicza 2015 (0,76) 
Mpzp „Trakt Rzeczkowska” 2016 1,28 
Mpzp „Szwanke” 2018 22,62 

  RAZEM: 965,59 
 
Granice terenów objętych obowiązującymi 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. Niniejszy 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. 
 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. 
 
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 
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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. 
Placówka jest finansowana ze 
środków gminnych – 
realizator MOPS 

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. Od 2018 roku 
wdrażana II edycja projektu – 
realizator CUW. 

4. 4-GP-W NOWY ZAWÓD – NOWE MOŻLIWOŚCI 
DLA DOROSŁYCH 2017-2019 

Projekt 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 

2016-2019 

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 
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH 

2016-2017 

Projekt zrealizowany przy 
współfinansowaniu ze 

środków RPO WM 2014-
2020. 
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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 realizowany przy 
współfinansowaniu ze 
środków RPO WM 2014-
2020. W 2019 roku budynek 
zostanie wyposażony i 
udostępniony do 
użytkowania. 

9. 9-GP-Ś 
OŻYWIENIE SPOŁECZNO-
GOSPODARCZE UL. WARSZAWSKIEJ W 
CIECHANOWIE 

2016-2018 

Na ulicy Warszawskiej 
organizowane były m.in.: 
- targi produktów 
regionalnych, np. jarmarki 
wielkanocne sprzyjające 
promocji lokalnej 
działalności gospodarczej; 
- organizacja wystaw, zdjęć w 
gablotach na ul. 
Warszawskiej promujących 
lokalnych artystów oraz 
nawiązujących do wydarzeń 
lokalnych i krajowych; 
- 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). 

10. 10-GP-Ś 
NASZA WARSZAWSKA – BUDOWANIE 
TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ 
WOLONTARIAT 

2017-2018 

W 2018 roku zakończono 
termomodernizację i 
modernizację kamienicy przy 
ul. Warszawskiej 18. Po jej 
wyposażeniu w 2019 r., 
zaplanowane działania będą 
aktywizowały różne 
środowiska (seniorów, 
młodzieży, dzieci i ich 
rodziców, środowiska 
naukowe), w tym w drodze 
działań wolontariatu. 

11. 11-GP-Ś 

TERMOMODERNIZACJA HALI 
SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM 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 zaplanowana jest 
budowa placu zabaw. 



 

84 

Zmiany ustawowe 
spowodowały konieczność 
przekształcenia Gimnazjum 
w Szkołę Podstawową nr 1, 
co ograniczyło możliwości 
rozwoju programów 
sportowych. 

Projekty infrastrukturalno – społeczno – kulturalno – edukacyjne na podobszarze Bloki 

12. 12-GP-B 

REWITALIZACJA OBSZARÓW 
ZMARGINALIZOWANYCH W DZIELNICY 
BLOKI W CIECHANOWIE ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ ORAZ 
ZAGOSPODAROWANIE WSPÓLNYCH 
PRZESTRZENI MIEJSKICH 

2016-2018 

1. W zakresie wspólnych 
przestrzeni zrealizowano dwa 
projekty obywatelskie 
porządkujące zieleń, tworząc 
przestrzeń sprzyjającą 
integracji oraz zapewniające 
miejsca parkingowe. W 2019 
roku zostanie 
zrewitalizowany Plac 
Piłsudskiego. 
2.  W odniesieniu do 
budynków użyteczności 
publicznej w 2018 roku 
miasto podpisało umowę z 
wykonawcą na rewaloryzację 
budynku „krzywej hali” ze 
zmianą jej funkcjonalności 
(KIS, placówka wsparcia 
dziennego, klub osiedlowy). 
3. W odniesieniu do działań 
społecznych na obszarze 
dzielnicy realizowany był 
projekt „Kulinarne Bloki” 
przez Bank Żywności. 

13. 13-GP-B UTWORZENIE FILII PLACÓWKI 
WSPARCIA DZIENNEGO - Zadanie planowane do 

realizacji w 2019 roku. 

14. 14-GP-B UTWORZENIE FILII KLUBU INTEGRACJI 
SPOŁECZNEJ - Zadanie planowane do 

realizacji w 2019 roku 

15. 15-GP-B REWALORYZACJA BUDYNKÓW 
MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI 2015-2019 

W 2016 roku 
przeprowadzono audyty 
energetyczne budynków, w 
2017 roku złożono wniosek o 
dofinansowanie projektu. W 
2018 roku podpisano umowę 
z MJWPU na rewaloryzację 7 
wielorodzinnych budynków 
w dzielnicy Bloki w ramach 
RPO WM 2014-2020. 
Planowane zakończenie 
projektu - 2019 rok. 

16. 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 

W 2015 roku 
przeprowadzono audyt 
energetyczny budynku. W 
2016 roku złożono wniosek o 
dofinansowanie projektu 
modernizacji i wyposażenia 
budynku. Projekt 
zrealizowany i rozliczony w 
2018 roku przy 
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współfinansowaniu środków 
z RPO WM 2014-2020. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 19-GP-B 

ROZWÓJ OFERTY ZAJĘĆ SPORTOWYCH 
DLA MIESZKAŃCÓW PODOBSZARU 
BLOKI W PRZEBUDOWANYM 
KOMPLEKSIE SPORTOWYM PRZY 
GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE 

2016-2017 

Projekt zrealizowany przy 
współfinansowaniu ze 
środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. 

20. 20-GP-B 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZEJ – HOTEL 
OLIMPIJSKI W CIECHANOWIE 

- 
Zadanie nierealizowane ze 
względu na brak środków 
dofinansowania. 

21. 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.  

Projekty infrastrukturalno – społeczno – kulturalno – edukacyjne na podobszarze Osada Fabryczna 

22. 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. 

23. 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. 

24. 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 

25. 25-GP-OP 

POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO ZASOBÓW 
KULTURY POPRZEZ REMONT, 
ZAGOSPODAROWANIE I EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE ZABYTKU TECHNIKI 
„WIEŻA CIŚNIEŃ” W CIECHANOWIE 

2016-2019 

Miasto pozyskało 
dofinansowanie w ramach 
RPO WM 2014-2020 na 
realizację projektu. W 2018 
roku wieża wraz z 
otoczeniem została 
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zrewitalizowana. W 2019 
roku budynek Parku Nauki 
Torus zostanie wyposażony i 
w III kwartale udostępniony 
odwiedzającym. 

26. 26-GP-OP 

OŻYWIENIE TERENU 
POPRZEMYSŁOWEGO „KRUBIN” W 
CIECHANOWIE POPRZEZ DZIAŁANIA 
INFRASTRUKTURALNO - SPOŁECZNE 

2016-2018 

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. 

27. 27-GP-OP LATO W MIEŚCIE DLA MIESZKAŃCÓW 
PODOBSZARÓW REWITALIZACJI 2018 

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 
w ramach organizowanych 
półkolonii korzysta z 
zaplecza kąpieliska. 

28. 28-GP-OP 

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO ZAJĘĆ 
POZALEKCYJNYCH W RAMACH 
EKSPLORATORIUM MATEMATYKI I 
TECHNIKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z 
PODOBSZARÓW REWITALIZACJI 

- 

Działanie będzie realizowane 
po otwarciu w III kwartale 
2019 r. Parku Nauki Torus. 

 
 
 
Poniższa tabela przedstawia zestawienie uzupełniających projektów 

rewitalizacyjnych z informacją o stanie ich realizacji.  
 
 
 

L.p. Numer 
Projektu Tytuł projektu Okres 

realizacji Uwagi 

1. 1-UP-Ś 

REWALORYZACJA BUDYNKU PO 
MŁYNIE PRZY ULICY NADRZECZNEJ W 
CIECHANOWIE I NADANIE MU 
NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNO - 
GOSPODARCZYCH 

2018 

W 2016 została opracowana 
koncepcja zagospodarowania 
obiektu. Brak możliwości 
dofinansowania projektu ze 
środków zewnętrznych. 

2. 2-UP-Ś PARKI MIEJSCEM INTEGRACJI W 
CIECHANOWIE 2017-2018 

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 
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wyrażonej zgody przez 
konserwatora zabytków. W 
2019 roku zastanie 
wybudowany „Park miejski 
Jeziorko”. 

3. 3-UP-Ś TOŻSAMOŚĆ LOKALNA – „DOLINA 
RZEKI ŁYDYNI” W CIECHANOWIE 2016-2018 

Utworzono ścieżkę 
edukacyjną , umożliwiającą 
poznanie rodzimych gatunków 
roślin i zwierząt bytujących w 
obszarze doliny rzeki Łydyni. 
Wykonano iluminację Zamku 
Książąt Mazowieckich, 
zlokalizowanego w 
bezpośrednim otoczeniu. 

4. 4-UP-Ś 
ZAMEK KSIĄŻĄT MAZOWIECKICH W 
CIECHANOWIE – MIEJSCEM KULTURY, 
HISTORII I SZTUKI 

- 

Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej nie podjęło się 
realizacji zadania ze względu 
na brak środków 
dofinansowania. 

5. 5-UP-Ś 
MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO 
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH 
UL. KOPERNIKA 7 W CIECHANOWIE 

- 

Zadanie nie realizowane przez 
Starostwo Powiatowe ze 
względu na brak środków 
dofinansowania.  

6. 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. 

7. 7-UP-B 

ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA 
„KANAŁY” Z PRZYLEGAJĄCYM 
TERENEM NA KOMPLEKS SPORTOWO – 
REKREACYJNY W CIECHANOWIE 

2017- 2018 

Coroczne porządkowanie 
terenu, uruchomienie w 
sezonie letnim kajaków. W 
2017 roku odnowiono basen 
odkryty, zmodernizowano 
niecki, zapewniono leżaki oraz 
małe zjeżdżalnie wodne. Ze 
względu na brak środków 
dofinansowania nie podjęto 
kompleksowych działań. 

8. 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. 

9. 9-UP-OF 
BUDOWA ZIELONEGO SKWERU NA 
OSIEDLU OSADA FABRYCZNA W 
CIECHANOWIE 

- 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Własnościowa Łydynia nie 
podjęła się realizacji zadania 
ze względu na brak środków 
dofinansowania. 

10. 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 
niepełnospr.  
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5.5 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ciechanów 
 
Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ciechanów 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 dnia 23 lipca 
2003 r.  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 
 
 Na terenie miasta Ciechanów znajdują się 43 zabytki nieruchome, wpisane do rejestru 
zabytków, w tym 1 stanowisko archeologiczne. 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 nie jest jedną z form ochrony zabytków wymienionych  
w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. oraz zgodnie 
z art. 21 jest podstawą do sporządzenia programów opieki nad zabytkami.  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. 
Zarządzeniem nr 199/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 07 grudnia 2015 r. wyłączono 
obiekty ujęte w karcie nr 42 Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Obecnie w Gminnej Ewidencji Zabytków ujętych zostało 366 obiektów. 
 
 
W ramach realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ciechanów,  
w 2018 r. przeprowadzono lub rozpoczęło renowacje / modernizacje / konserwacje / 

remonty następujących obiektów: 
 
1. Przywrócenie wartości i nadanie nowej funkcji drewnianemu budynkowi mieszkalnemu, 

wzniesionemu około 1880 r. w Ciechanowie przy ul. Sienkiewicza 73C – rozbiórka budynku 
i docelowo planowane przeniesieniu budynku w dogodniejszą lokalizację uzgodnioną  
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    z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w miejscu budynku powstała 
hala targowa wraz z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu przed dworcem 
kolejowym oraz terenu po targowisku miejskim; 

2. Modernizacja i renowacja zabytkowej kamienicy w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej 18; 
3. Rewitalizacja wieży ciśnień w Ciechanowie – ul. Płocka; 
4. Modernizacja energetyczna, remont i przebudowa budynku publicznego – „Krzywej Hali” 

przy Placu Józefa Piłsudskiego w Ciechanowie; 
5. Rewaloryzacja bramy-dzwonnicy w zespole poaugustiańskim (przy kościele p.w. Św. Tekli 

w Ciechanowie) przy dofinansowaniu ze środków budżetu miasta – 50 000 zł. 

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 r.  
o publicznym transporcie zbiorowym (t. j. Dz. U z 2015 r., nr 1440 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 2018 r. 

Do zadań operatora należy: świadczenie usług przewozowych komunikacją miejską 
realizowaną na liniach komunikacyjnych: 
• linia nr 0 trasa Dworzec PKP - Dworzec PKP (niektóre kursy do Władysławowa), 
• linia nr 1 trasa Chruszczewo osiedle - Niestum, wydłużonych kilka kursów do Pawłowa                 

od 08.10.2018 r., 
• linia nr 2 trasa Asnyka - Krubin (niektóre kursy do Ropel i Rzeczek), 
• linia nr 3 trasa Gostków - Kolbe (niektóre kursy do Pęchcina), 
• linia nr 4 trasa Szpital - Kownaty Borowe, wydłużonych kilka kursów do Władysławowa               

na okres od 01.04.2018 r. do 31.07.2018 r., 
• linia nr 5 trasa Asnyka - Sokołówek, wydłużona do Bab, od 29.10.2018 r. funkcjonuje jeden 

dodatkowy kurs 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, funkcjonuje od 27.08.2018 r., 
• 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 liczbę pojazdów do obsługi kursów według rozkładu 
jazdy. Przewozy autobusowe wykonywane są według aktualnego rozkładu jazdy, który jest 
rozwieszany na przystankach autobusowych i udostępniany na stronie internetowej ZKM                 
Sp. z o. o. w Ciechanowie.  

Operator zajmuje się drukiem i emisją biletów oraz zapewnia ich dystrybucję poprzez 
sprzedaż w siedzibie ZKM Sp. z o. o., jego kasach, u kierowców autobusów oraz w placówkach 
handlowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. W 2018 r. Operator sprzedał 1 222 701 
szt. biletów jednorazowych, 11 024 szt. biletów okresowych i 600 szt. innych biletów 
okresowych.                        

ZKM Sp. z o. o. korzysta z 270 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 110 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 2018 r. zostało kupionych 20 szt. wiat przystankowych przez Urząd Miasta Ciechanów 
(WIMID, WI). Obecnie na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów znajdują się 72 szt. wiat 
przystankowych. 
 
Wykaz taboru ZKM w Ciechanowie Sp. z o.o. oraz liczba miejsc w poszczególnych typach 
pojazdów– stan na 31.12.2018r. 
 
Lp. Rodzaj pojazdu. Nr. rejestr. Rok prod. Silnik 

 
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. Solaris Urbino WCI56868 2018       - 56 
30. IVECO 72 C URBY WCI 53110 2018 EURO VI 37 

5.7 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
i kanalizacyjnych  

 
A. Działania modernizacyjne zrealizowane w 2018 r. ujęte w Wieloletnim planie 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 

• Modernizacja przepompowni ścieków na kanalizacji sanitarnej ul. H. Sienkiewicza   
wraz z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.  

Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP 315 mm o długości L=32,5 mb, odcinek 
sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE 315 mm o długości L=75,5 mb, zamontowano 
przepompownię ścieków o średnicy D=2500 mm wraz z wyposażeniem-kpl.1, oraz wykonano 
zbiornik komory zasuw wraz z uzbrojeniem- kpl.1. 

• Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. H. Sienkiewicza / na odcinku od  
ul. Spółdzielczej- do dworca PKP/. 

Wykonano przewiert sterowany rurami o średnicy 323 mm i długości L= 8,0 mb wraz 
z przełączeniem istniejącej sieci do nowo wybudowanego kolektora kanalizacyjnego. 

• Modernizacja pompowni osadu surowego z osadnikiem wstępnym flotatów. 
W zadaniu tym zamontowano 3 sztuki pomp wyporowych przeznaczonych do 
przepompowywania osadu surowego, zamontowano nowe rozdzielnice zasilająco- sterownicze 
i przepływomierz elektromagnetyczny wraz z przetwornikiem do pomiaru przepływu osadu  
i dostarczonych flotatów. Ponadto wykonano kompleksową wymianę rurociągów ssawnych  
i tłocznych osadu surowego i flotatów łącznie z wymianą armatury zaporowej. 

• Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 615  
w ul. Sienkiewicza / na odcinku od ul.17 Stycznia do Ronda Pętli Miejskiej/. 

W zadaniu tym wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 225 mm i długości L=573,0 mb  
w ul. Sienkiewicza i sieć wodociągową o średnicy PE 225 mm i długości L=507,0 mb w ul. 
Mławskiej wraz z niezbędnym uzbrojeniem /hydrant p.poż- 7 kpl. /. 
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• Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gruduskiej /odcinek od  
ul. Bukietowej do granic miasta/. 

Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE o średnicy 200 mm wraz ze studniami 
rewizyjnymi o średnicy 1000 mm – 20 kpl., oraz 33 sztuki przykanalików sanitarnych do granic 
działek o średnicy PVC 160 mm i łącznej długości L=276 ,0mb. 

• Budowa odcinków sieci wod-kan w ul. Ułańska II etap, ulice: Obozowa, Partyzantów, 
Cicha. Młynarska i Równa. 

Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Ułańskiej  
w kierunku ul. Granicznej / sieć o średnicy 200 mm i długości L=70,0mb/  z uzbrojeniem  
w postaci studni rewizyjnych o średnicy 630 mm - kpl. 3, oraz przykanaliki o średnicy 160 mm 
i długości L=9,0 mb. 
Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikam /w ul. Ułańskiej/ 
w kierunku ul. Przytorowej /sieć o średnicy 200 mm i długości L=166,0 mb z uzbrojeniem 
w postaci studni rewizyjnych o średnicy d=630 mm - kpl. 11, oraz  przykanaliki o średnicy 160 
mm i długości L=29,0 mb. 
Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. Partyzantów-sieć 
o średnicy 200 mm i długości L=375,50 mb z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych 
o średnicy d=630 mm i d=800 mm-kpl. 20, oraz przykanaliki o średnicy 160 mm i długości 
L=36,0 mb. 

• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Jeziorko II / ul.św.Rodziny, 
św.Antoniego, św.Mateusza, św.Jadwigi/. 

W zadaniu tym wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 160 mm i długości L=98,0 mb , 
sieć o średnicy PE 110 mm i długości L=87,5 mb w ul. św. Antoniego i św. Rodziny wraz 
z niezbędnym uzbrojeniem /hydrant p.poż- 2 kpl./, oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej 
o średnicy 200 mm i długości L=61,5mb  z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych 
o średnicy 1000 mm-kpl. 4. W ul. św. Jadwigi wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej 
o średnicy 200 mm i długości L=69,0mb  z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych 
o średnicy 1000 mm-kpl. 2. 

• Wykonanie odcinka sieci wodociągowej na terenie miasta Ciechanów wykonanej  
z materiałów azbestocementowych – ul. Niechodzka. 

W zadaniu tym wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 225 mm i długości L=580,0 mb  
wraz z niezbędnym uzbrojeniem /  hydrant p.poż- 5 kpl/. 
 

B. Zadania wykonane na wnioski mieszkańców nie objęte Wieloletnim planem 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 

• Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Powstańców Wielkopolskich 13. 
Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy 315 mm i długości L=39,0mb  
z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnej o średnicy 1000mm-kpl. 1. 

• Sieć wodociągowa dla Banku Żywności ul. Śmiecińska. 
Wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 110 mm i długości L=122,0 mb wraz 
z niezbędnym uzbrojeniem / hydrant p.poż – 1kpl./. 

• Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Krasickiego i ul. Czarnieckiego.   
Wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 110 mm i długości L=57,0 mb . 

• Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Kruczej. 
Wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 160 mm i długości L=284,0 mb , z rur o średnicy 
PE 110 mm i długości L=95,0 mb  wraz  z niezbędnym uzbrojeniem / hydrant p.poż- 3 kpl. 
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Wykonano również sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy 200 mm i długości L=90,5 mb  
z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm-kpl 4, 

• Budowa sieci wodociągowej w ul. Zygmunta Krasińskiego. 
Wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 110 mm o długości L=125,0 mb, wraz 
z niezbędnym uzbrojeniem/ hydrant p.poż- 1 kpl./. 

• Budowa sieci wodociągowej ul. Wiosenna. 
Wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 110 mm o długości L=92,5 mb wraz z niezbędnym 
uzbrojeniem/ hydrant p.poż- 1 kpl./. 

• Modernizacja przepompowni Ścieków ul. Gostkowska. 
Zamontowano nową pompę zatapialną oraz wymieniono wyposażenie istniejącej 
przepompowni. 

• Modernizacja przepompowni Ścieków ul. Poli Gojawiczyńskiej. 
Zamontowano dwie nowe pompy zatapialne, wymieniono wyposażenie istniejącej 
przepompowni oraz zamontowano szafę sterowniczą, która odpowiada za pracę sond, 
pływaków i monitoringu przepompowni. 
 

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 25.02.2016 
r. 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, 
- efektywne gospodarowanie energią, 
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- 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 i powiat mają 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 2018 roku, ujętych w obowiązującym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 
Ciechanów. 

 
 

Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 
w PGN Poniesiony 

koszt  w zł Rozpo-
częcie 

Zakoń
-czenie Zrealizowane działania 

1 
Działania z zakresu 

planowania 
przestrzennego 

Miasto 
Ciechanów 2016 2023 - 1. MPZP „Szwanke” – 2018 – 

wyznaczono teren zieleni izolacyjnej. 

2 
Zielone 

zamówienia 
publiczne 

Miasto 
Ciechanów 2016 2023 - 

Liczba zrealizowanych zielonych 
zamówień publicznych: 
1.Termomodernizacja, podłączanie do 
PEC – 2 zamówienia: budynek 
„Krzywa Hala”  - 2018 r. oraz  budynek 
mieszkalny w dzielnicy „Bloki” – 
2018/2019; 
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych – 2018 r. (kryterium 
oceny ofert – emisja spalin 
samochodów używanych do realizacji 
zamówienia). 
 

3 
Aktualizacja Planu 

Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

Miasto 
Ciechanów 2016 2023 4 000,00  2018-2019 – aktualizacja dokumentu 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 
w PGN Poniesiony 

koszt  w zł Rozpo-
częcie 

Zakoń
-czenie Zrealizowane działania 

4 

Działania 
edukacyjne, w tym 
organizacja akcji 

społecznych 
związanych z 
ograniczeniem 

emisji,  
efektywnością 

energetyczną oraz 
wykorzystaniem 
odnawialnych 
źródeł energii 

Miasto 
Ciechanów 2016 2023 65 446,80  

1. Coroczne akcje społeczne – pokazy 
prawidłowego palenia w piecu, akcja 
plakatowa, ulotkowa, konkursy 
plastyczne organizowane przez PEC Sp. 
z o.o. oraz wizyty w przedszkolach, 
pogadanki z dziećmi. 
2. Akcje: dzień bez samochodu, dzień 
ziemi, sprzątanie świata, godzina dla 
ziemi. 
3. W 2018 r. miasto zakupiło torby 
ekologiczne dla mieszkańców, worki na 
akcję „sprzątania świata”, choinki do 
akcji „choinka za odpady” oraz 
zorganizowało jednodniowy piknik 
ekologiczny. 

5 

Utworzenie 
centrum informacji  

o efektywności 
energetycznej 

Miasto 
Ciechanów 2016 2023 - 

W ramach Punktu Wsparcia Inicjatyw – 
Rozwój przez projekty, prowadzonego  
przy Wydziale Pozyskiwania Środków 
Zewnętrznych i Działań Strategicznych 
udzielane jest wsparcie mieszkańcom 
Ciechanowa w zakresie pozyskania 
dofinansowania na działania sprzyjające 
poprawie efektywności energetycznej. 
Średnioroczna liczba  korzystających z 
wsparcia – 200 osób. 

6 
Modernizacja 
oświetlenia 
ulicznego 

Miasto 
Ciechanów/
Starostwo 
Powiatowe 

w 
Ciechanowi

e 

2016 2023 2 415 
489,47  

W ramach realizowanych inwestycji 
drogowych w 2018 dokonano wymiany 
oświetlenia na energooszczędne lub 
wybudowano nowe m.in. na ulicach: 
Kwiatowej, Mazowieckiej, 
Niechodzkiej, Sienkiewicza, 
Kargoszyńskiej. 
Poniżej zestawienie danych: 
Miasto Ciechanów: 
Zmodernizowało: 
1) 2018 rok – 223 lampy – koszt: 
2.014.980,68 zł. 
Wybudowało:  
1) 2018 rok – 28 lamp – koszt: 
215.182,35 zł. 
Starostwo Powiatowe w partnerstwie z 
Miastem Ciechanów zmodernizowało: 
- 2018 rok: ul. Kwiatowa - 18 lamp – 
koszt: 185.326,44 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 działań w 2018 r. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 
w PGN Poniesiony 

koszt  w zł Rozpo-
częcie 

Zakoń
-czenie Zrealizowane działania 

8 

Wymiana 
energochłonnego 

oświetlenia  
w obiektach 
użyteczności 
publicznej 

Miasto 
Ciechanów, 

jednostki 
organizacyj-

ne, 
Starostwo 
Powiatowe 

w 
Ciechanowi

e 

2016 2023 72 000,00  

Urząd Miasta Ciechanów: 
1) W 2018 roku w COEK Studio w 
ramach kompleksowej modernizacji 
wymieniono oświetlenie na 
energooszczędne – z audytu ex post 
wynika, iż zużycie zmniejszyło się z 
109,04GJ/rok na 26,10 GJ/rok. 

9 

Termomodernizacj
a i modernizacja 

budynków 
użyteczności 

publicznej oraz 
budynków 

mieszkalnych 
będących w 

zarządzie Gminy 
Miejskiej 

Ciechanów oraz 
TBS 

Miasto 
Ciechanów/

TBS 
2016 2023 7 355 

410,84  

W 2018 roku zakończono 
termomodernizację i modernizację 
dwóch miejskich obiektów: 
1) COEK Studio – kwota 2.161.812,61 
zł. - zgodnie z audytem energetycznym 
ex post osiągnięto następujące 
wskaźniki: obniżono wskaźnik EP o 
66,8%, stopień emisji CO2 o 67,8%. 
2)  Kamienica przy ul. Warszawskiej 18 
– kwota 4 966 053,88 zł.  - zgodnie z 
audytem energetycznym ex post 
osiągnięto następujące wskaźniki: 
obniżono wskaźnik EP o 89,4%, stopień 
emisji CO2 o 96,31%. 
 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. poddało 
termomodernizacji w 2018 rok  1 
budynek wielorodzinny przy ul. 
Wyzwolenia 19 – 322GJ/rok 
kwota: 227.544,35 zł. 

10 

Budowa dwóch 
energooszczędnych 

budynków 
mieszkalnych na 

łącznie co najmniej 
80 mieszkań wraz 

z możliwością 
zastosowania OZE 

Miasto 
Ciechanów/

TBS 
2016 2023 2 872 

150,83  

Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. w 2018 roku 
rozpoczęło budowę wielorodzinnego 
budynku przy ul. K.  Szwanke z 48 
mieszkaniami. Planowane zakończenie 
inwestycji i oddanie mieszkań do 
użytkowania – 2019 rok. Koszt 
inwestycji: 9.075.080,22 zł.  Koszt 
poniesiony przez TBS w 2018 roku: 
2 872 150,83 zł. 

11 

Montaż 
odnawialnych 

źródeł energii na/w 
budynkach 

użyteczności 
publicznej 

Miasto 
Ciechanów 2016 2023 25 000,00  

2018 rok: 
1) Montaż w COEK Studio powietrznej 
pompy ciepła do cwu – sprawność 
wytwarzania źródła – 2,6 kW, zużycie 
ciepła – 7,06 GJ/rok. Koszt: 25.000,00 
zł. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 
w PGN Poniesiony 

koszt  w zł Rozpo-
częcie 

Zakoń
-czenie Zrealizowane działania 

12 

Kompleksowe 
zarządzanie 
energią w 
budynkach 
publicznych  

Miasto 
Ciechanów 2016 2023 18 947,50  

Miasto aktualizuje  założenia do planu 
zaopatrzenia w energię elektryczną, 
cieplną i gazową dla gminy miejskiej 
Ciechanów – zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa. W 
2018 r. zaktualizowano dokument 
(uchwała w styczniu 2019) – kwota:  
14 950,00 zł. 
W 2018 r. przeprowadzono audyty 
energetyczne: 
1). Audyt energetyczny ex post 
budynku COEK Studio  koszt:.3.997,50 
zł. -  wykazał: 
- obniżenie stopnia emisji CO2 z 62,4 
Mg/rok na 20,1 Mg/rok; 
- obniżenie wskaźnika EP z 260,9 kWh 
/(m2 x rok) na 86,63 kWh/(m2 x rok). 

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 3 389 
142,00 

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z 
o.o. w Ciechanowie zakupił: 
2018 r. – 2 autobusy z silnikiem Euro V 
– 461.742,00 zł. 
Gmina Miejska Ciechanów zakupiła w 
2018 r. w ramach projektu 
współfinansowanego z EFRR 2 
autobusy: 
- 1  - norma Euro VI – koszt: 
651.900,00 zł. 
- 1 elektryczny – koszt: 2.275.500,00 zł. 
Autobusy zostały przekazane w 2018 
roku  aportem do spółki. 
Wg danych z ZKM Sp. z o.o. w 2018 
roku zostało przewiezionych 1.842.411 
pasażerów (wg ilości sprzedanych 
biletów). Należy do tej liczby dodać 
około 500 tys. pasażerów, którzy 
korzystają z bezpłatnych przewozów 
według ustanowionych ulg 
przewozowych. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 
w PGN Poniesiony 

koszt  w zł Rozpo-
częcie 

Zakoń
-czenie Zrealizowane działania 

14 
Budowa i 

rozbudowa ścieżek 
rowerowych 

Miasto 
Ciechanów, 
Starostwo 
Powiatowe 

2016 2023 3 350 
000,00  

Na terenie miasta wybudowano w 2018 
r.  ścieżki rowerowe: 
- ul. Henryka Sienkiewicza – 1,3 km 
- ul. Niechodzka – 2 km 
- ul. Mazowiecka -1,7 km 
- ul. Kargoszyńska – 0,5 km 
- ul. Niechodzka (powiat ciechanowski) 
– 1,2 km 
Łącznie w 2018 r. 6,7 km. Koszt 
oszacowany przy założeniu kwoty 500 
tys. na 1 km. wybudowanej ścieżki 
rowerowej. 

15 
Systemy Parkuj i 

Jedź i centra 
przesiadkowe 

Miasto 
Ciechanów 2016 2023 5 390 

242,88  

W 2018 roku miasto oddało do 
użytkowania centrum przesiadkowe 
przy dworcu PKP z Park&Ride  na 208 
miejsc parkingowych. Zadanie 
dofinansowane ze środków unijnych.  

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: 
- 164 osoby w 2018 roku. 

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 w 2018 roku wybudowano 
nowe przyłącza gazowe do budynków 
osób fizycznych na terenie miasta 
Ciechanów: 
1. 2018 rok – 53 szt. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 
w PGN Poniesiony 

koszt  w zł Rozpo-
częcie 

Zakoń
-czenie Zrealizowane działania 

20 

Rozwój i 
modernizacja 

Przedsiębiorstwa 
Energetyki 
Cieplnej w 

Ciechanowie 

PEC w 
Ciechanowi

e 
2016 2023 9 277 

000,00 

PEC Sp. z o.o. w latach 2016-2018 
wykonał następujące inwestycje: 
1.Modernizacja kotła wodnego WR-25 
Nr 2 w technologii ścian szczelnych – 6 
mln.  zł. 
2. Budowa instalacji kogeneracji 
gazowej o mocy 0,64 MWt i 0,530 
Mwe – 2 mln. zł. 
3. Zakup ciepła odpadowego z instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji – Sofidel 
– zadanie ciągłe. 
4. Dezagregacja węzłów grupowych i 
modernizacja sieci ciepłowniczej – 
1.277.000,00 zł. 
 

21 

Rozwój 
rozproszonych 
źródeł energii – 
mikro instalacje 
fotowoltaiczne 

Mieszkańcy 2016 2023 bd 

Mieszkańcy montują OZE bez 
konieczności informowania UM. 
Jednocześnie pozyskano dane z 
WFOŚiGW, z których wynika, iż z 
dofinansowania do montażu mikro 
instalacji fotowoltaicznych w 2018 roku 
nie skorzystał żaden mieszkaniec 
Ciechanowa.  W 2019 roku w ramach 
projektu współfinansowanego z EFRR 
mieszkańcom Ciechanowa zostaną 
zakupione i zamontowane instalacje 
fotowoltaiczne. 
 

22 

Rozwój 
rozproszonych 
źródeł energii – 

kolektory 
słoneczne 

Mieszkańcy 2016 2023 bd 

Mieszkańcy montują kolektory 
słoneczne bez konieczności 
informowania UM. Z dofinansowania z 
WFOŚiGW w 2018 roku nie skorzystał 
żaden mieszkaniec Ciechanowa. 
  

23 Instalacje pomp 
ciepła Mieszkańcy 2016 2023 bd 

Mieszkańcy montują pompy ciepła bez 
konieczności informowania UM. 
Według danych WFOŚiGW w 
Warszawie w latach 2016-2018 żadna 
osoba nie skorzystała z dofinansowania 
z tego funduszu do montażu pomp 
ciepła. W 2019 roku w ramach projektu 
współfinansowanego z EFRR 
mieszkańcom Ciechanowa zostaną 
zakupione i zamontowane powietrzne 
pompy ciepła. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 
w PGN Poniesiony 

koszt  w zł Rozpo-
częcie 

Zakoń
-czenie Zrealizowane działania 

24 

Termomodernizacj
a budynków 

mieszkalnych wraz 
z audytami 

energetycznymi 

Mieszkańcy, 
zarządcy 
wspólnot 

mieszkanio
wych  

i spółdzielni 

2016 2023 6 000 
000,00  

Według danych pozyskanych przez 
miasto Spółdzielnie Mieszkaniowe w 
latach 2016-2018 
ztermomodernizowały 8 budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych w 
zakresie docieplenia ścian tych 
budynków.  
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o.  poddało 
termomodernizacji w latach 2016 -2018 
– 4 budynki wielorodzinne w zakresie 
docieplenia ścian, docieplenia 
poddaszy. 
W 2018 roku miasto pozyskało 
dofinansowanie na termomodernizację i 
modernizację 7 budynków objętych 
audytem energetycznym – planowane 
wykonanie 2019-2020 rok. 
TBS Sp. z o.o. w latach 2016-2018 
przeprowadziło 4 audyty energetyczne 
budynków wielorodzinnych. 
Uśredniona kwota na 1 budynek – 
500.000,00 zł.  (12 budynków x 500 
tys. zł). Brak danych nt. 
termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych. 

25 

Ograniczenie 
emisji z budynków 

mieszkalnych – 
wymiana kotłów 

Mieszkańcy 2016 2023 bd 

W 2018 roku mieszkańcy Ciechanowa 
mieli możliwość pozyskania środków 
na termomodernizację i wymianę źródeł 
ciepła w ramach Programu „Czyste 
Powietrze”.  W ramach 
funkcjonującego w Urzędzie Miasta 
Ciechanów Punktu Wsparcia Inicjatyw 
Lokalnych „Rozwój przez projekty” 
udzielono pomocy przy przygotowaniu 
wniosku 48 osobom. 

26 

Budowa nowych 
przyłączy 

ciepłowniczych i 
węzłów cieplnych 

do budynków 
mieszkalnych i 
komunalnych 

Mieszkańcy, 
zarządcy 

budynków, 
PEC  

w 
Ciechanowi

e 

2016 2023 bd 

Na koniec 2018 roku Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 
Ciechanowie posiadało 334 zawarte 
umowy na dostawę ciepła, w tym: 
- 130 – spółdzielnie/wspólnoty, 
- 77 – odbiorcy indywidualni, 
- 127 – instytucje/przemysł. 
 

27 

Rozwój 
budownictwa 
pasywnego i 

energooszczędnego 

Mieszkańcy, 
inne 

jednostki 
2016 2023 bd 

Brak danych nt. ilości wybudowanych 
przez mieszkańców domów pasywnych 
czy energooszczędnych. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 
w PGN Poniesiony 

koszt  w zł Rozpo-
częcie 

Zakoń
-czenie Zrealizowane działania 

28 

Rozwój 
budownictwa 
pasywnego i 

energooszczędnego 

Miasto 
Ciechanów 2018 2023 -. 

W 2018 roku wybrano wykonawcę na 
opracowanie dokumentacji projektowej 
na budowę energooszczędnego 
budynku użyteczności publicznej – 
przedszkole/żłobek. W 2019 roku 
nastąpi odebranie prac oraz w kolejnych 
latach budowa obiektu. 

    SUMA: 
40.234.830,32  

 

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 elektromagne-tyczne, 
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.  
W 2016 roku w gminie Ciechanów (strefa mazowiecka) odnotowano niski poziom stężeń 
większości monitorowanych zanieczyszczeń. W zakresie stężenia m.in. takich zanieczyszczeń 
jak: CO2, SO2, NO2, CO, benzenu, arsenu, niklu, kadmu oraz ołowiu gmina Ciechanów została 
zaliczona do klasy A czyli do terenów, na których nie zostały przekroczone wartości 
dopuszczalne.  

Największe problemy występowały w przypadku 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 Ciechanów została zaliczona do klasy C, tj. do obszarów, na których zostały 
przekroczone wartości dopuszczalne powiększone o margines tolerancji.  

W 2018 r. wykonano w mieście wiele zadań ograniczających wielkości emisji pyłu PM10, 
benzo(a)piranu i PM2,5. Do takich zadań należało: 
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• zakup 3 autobusów z silnikami EURO 5 i EURO 6 oraz 1 autobusu z napędem 
elektrycznym dla potrzeb zbiorowej komunikacji miejskiej, 

• wykonanie węzłów cieplnych w 11 budynkach oraz wykonanie przyłączy 
ciepłowniczych 20 budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

• budowa nowych sieci gazowych na terenie miasta o długości 2 095,0 m oraz wykonanie 
53 sztuk nowych przyłączy do sieci gazowej, 

• modernizacja miejskich ulic z budową jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, a także 
nowymi nasadzeniami zieleni (ul. Niechodzkiej i Mazowieckiej, ul Sienkiewicza, 
Kargoszyńskiej, Kwiatowej, Łukaszewicza, Spokojnej, Krasickiego) oraz bieżące 
remonty nawierzchni wielu ulic, chodników i parkingów. 

Można przyjąć, że po 2018 r. 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 
wzrastającą 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. Realizowana od 2018 r. budowa obwodnicy wschodniej 
Ciechanowa przyczyni się również do ograniczenia hałasu komunikacyjnego w mieście.  

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.  
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. 
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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 zasilane jest w wodę z trzech ujęć zlokalizowanych na terenie miasta  
i sąsiedniej gminy: w Kaliszu i Gostkowie oraz przy ul. Tysiąclecia. Istniejące  
i planowane ujęcia posiadają udokumentowane zasoby wody o łącznej wydajności 15 663 m3/d, 
które zabezpieczają zapotrzebowanie miasta i okolic w wodę.  

Pobierana woda kierowana jest do dwóch stacji uzdatniania – przy ul. Gostkowskiej 
i Tysiąclecia. Z miejskiej sieci wodociągowej korzysta 99 % mieszkańców. Własne ujęcia 
wody posiadają m.in: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Sofidel Poland Sp. 
z o.o. 

Na terenie miasta funkcjonuje jedna oczyszczalnie ścieków. Oczyszczane są tu ścieki 
komunalne w sposób biologiczny z podwyższonym usuwaniem biogenów. 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. 
Miejska oczyszczalnia ścieków posiada projektowaną maksymalną przepustowość 15 000 
m3/d. Stopień usuwania zanieczyszczeń w oczyszczalni ścieków w Ciechanowie jest bardzo 
wysoki, dzięki czemu stan rzeki Łydyni – sprawdzany w ramach regionalnego monitoringu 
środowiska WIOŚ – ulega ciągłej poprawie.  
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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. 

Na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów usługę odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych świadczy Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie,  
z siedzibą w Ciechanowie ul. Gostkowska 83. Firma została wyłoniona w drodze przetargu 
nieograniczonego.  

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: 
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Woli Pawłowskiej.  

Akcja selektywnego odbioru odpadów komunalnych prowadzona jest na terenie miasta 
Ciechanów już od wielu lat. Coraz więcej osób dostrzega w segregacji odpadów oszczędności 
własnych pieniędzy płaconych za wywóz śmieci. Ponadto daje się zauważyć mniejszą ilość 
odpadów, które trafiają na przepełnione składowiska oraz oszczędność przy wytwarzaniu 
nowych produktów z surowców wtórnych. W Ciechanowie segregacja prowadzona jest  
w dwóch systemach: systemie u „źródła”, czyli workowym oraz w systemie „w sąsiedztwie”, 
czyli pojemniki ustawione na terenie zabudowy wielorodzinnej. System selektywnej zbiórki 
obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie,  
ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów. 

Odpady padłych zwierząt przekazywane są uprawnionym odbiorcom odpadów na 
podstawie zawartych umów. Odpady medyczne unieszkodliwiane są głównie termicznie. 

Mieszkańcy Ciechanowa mogą bezpłatnie przekazywać 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 w wyznaczonych punktach, zbiórka baterii, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przeterminowanych leków, strzykawek i igieł.   

Celem nadrzędnym nowelizacji przepisów jest zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych kierowanych na składowisko odpadów. 

W tym celu gminy zostały zobowiązane do osiągnięcia wysokich poziomów recyklingu  
i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jak również ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Gminom, które nie wywiążą się z nałożonego obowiązku będą naliczane kary pieniężne. 
Szeroko rozwinięta struktura gospodarowania odpadów zapewniła spełnienie wymagań 

w zakresie recyklingu i odzysku odpadów w stopniu znacznie przekraczającym limity 
określone w Polsce. I tak: 
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- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących 
frakcji odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło 55,59 % 
(wymagany > 30,00 %). 

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  
i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych 85,65 % (wymagany > 50,00 %). 

- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania 14,97 % (wymagany =< 40 %). 

W roku 2018 osiągnięty został poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości 14,97 % w stosunku do 
masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995, przy czym zgodnie z wymogami art. 3c 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gmina zobowiązana jest do ograniczenia w 2018 r. 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do 
nie więcej niż 40% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji.  

Gmina Miejska Ciechanów wywiązała się w 2018 r. z określonego Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. poziomu recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych  
i szkła, poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Ze złożonych do Referatu Gospodarki odpadami deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami wynika, że 35.399 osoby zadeklarowały selektywną zbiórkę 
odpadów, co stanowi 93,90% ogólnej liczby mieszkańców wynikającej ze złożonych deklaracji 
(37.698).  

 
Usuwanie wyrobów z azbestem na terenie miasta prowadzone jest od 2008 r. Od 2016 r. 

realizowany jest „Programu 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 pozyskuje dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu. Gmina 
Miejska składa wniosek o dofinansowanie w imieniu osób fizycznych i wspólnot 
mieszkaniowych. 

W 2018 roku przekazano do unieszkodliwiania rekordową ilość wyrobów zawierających 
azbest. Usunięto i unieszkodliwiono 122,715 Mg wyrobów z azbestem z 64 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”, 
• użytek ekologiczny „Bagry”, 
• 5 pomników przyrody (4 pojedyncze drzewa i 1 głaz narzutowy). 

Obowiązkiem Gminy Miejskiej Ciechanów jest utrzymanie i pielęgnacja terenów 
zielonych stanowiących jej własność. Według bilansu powierzchnia terenów zielonych do 
utrzymania wynosi około 58 ha. 
 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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Z tego względu, ale również uwzględniając estetykę terenów miejskich, potrzebę edukacji 
społeczeństwa, zwiększanie dostępności różnego rodzaju miejsc wypoczynku i rekreacji tylko 
w 2018 r., (poza bieżącym utrzymaniem zieleni, w tym nasadzeniami roślin jednorocznych  
w donicach, gazonach, kwietnikach na klombach) powstały w mieście zupełnie nowe tereny 
zieleni urządzonej: 

• zakończono sadzenie drzewek na działce nr ew. 50-4/72 o powierzchni 0,7786 ha 
przylegającej do parku im. Marii Konopnickiej, 

• obsadzono 2 ostatnie ronda na trasie pętli miejskiej,  
• wykonano zielony dach na dachu ratusza pod pasiekę miejską, 
• posadzono drzewa przy ulicach i na terenach zielonych w kilku miejscach (przy ul. 

Ranieckiej, przy ul. Kratowskiej), 
• wprowadzono nowe nasadzenia, które przy wykonanej fontannie i alejkach przy dworcu 

PKP utworzyły skwer sprzyjający wypoczynkowi mieszkańców i przyjezdnych. 
 Realizacja wykazanych powyżej zadań jest kontynuacją prowadzonych działań 
w przedstawionych obszarach interwencyjnych środowiska i stanowi o wykonaniu wniosków 
z ostatniego raportu z realizacji programu ochrony środowiska. 
 
 

5.10 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Ciechanów 
 
W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Ciechanów na lata 

2014-2018 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. 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), wprowadzenie Karty Dużej Rodziny, 
- 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,  
-  wprowadzenia usługi asystenta rodziny do rodzin niewydolnych wychowawczo, 
- udzielenia specjalistycznego poradnictwa rodzinnego (psychologiczne i socjalne) służącego 
zminimalizowaniu problemów rodziny,  
- zapewnienia w placówkach oświatowych pomocy pedagogów w zakresie emocjonalnego 
wsparcia dla dzieci i młodzieży, 
- prowadzenia pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych w placówkach oświatowych, placówce 
wsparcia dziennego oraz pomocy wolontariuszy w zakresie douczania dzieci w MOPS,   
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- funkcjonowania świetlic  środowiskowych, które organizowały czas wolny dzieci  
i młodzieży, 
- opracowania i realizacji 3-letniego Programu wspierania rodziny dla Gminy Miejskiej 
Ciechanów na lata 2017-2019 zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej,  
- funkcjonowania w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie 
Placówki Wsparcia Dziennego pod nazwą „Świetlica Środowiskowa”, 
- współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej, 
- współudziału w realizacji Programu Operacyjnego – Pomoc Żywnościowa FEAD 2014-2020. 
 
CEL STRATEGICZNY II – Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych i w wieku sędziwym 
 

Działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością i starszych. 
Umacniano istniejące formy oparcia i pomocy w środowisku domowym poprzez: 
- organizowanie usług opiekuńczych w środowisku lokalnym, 
- wsparcie rozwoju usług opiekuńczych świadczonych przez organizację pozarządową PCK, 
- realizowano świadczenia pieniężne (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki 
stałe i celowe), 
 - prowadzono dzienne ośrodki wsparcia (Dzienny Dom Seniora, Środowiskowy Dom 
Samopomocy),  
- osoby wymagające całodobowej opieki umieszczano w domach pomocy społecznej. 
 
CEL STRATEGICZNY III – Podnoszenie aktywności zawodowej 
 

Podejmowano działania ukierunkowano na: 
- zwiększenie szans podjęcia pracy zawodowej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
społecznym wynikających z bezrobocia, 
- współpracowano z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy, 
poradnictwa zawodowego oraz przy organizacji prac społecznie-użytecznych dla długotrwale 
bezrobotnych klientów pomocy społecznej, 
- współpracowano z Wojewódzkim Urzędem Pracy i z organizacjami pozarządowymi 
w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. 
 
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: 
- realizowano Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy,  
- powołano Zespół Interdyscyplinarny, który podejmuje działania na rzecz ograniczenia 
przemocy domowej, 
- prowadzono poradnictwo psychologiczne i prawne dla osób doznających przemocy domowej. 
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CEL STRATEGICZNY V – Aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 

 
Podejmowano działania zapewniające bezpieczeństwo socjalne, poprzez udzielanie 

różnych form pomocy finansowej i rzeczowej, realizowano program rządowy zapobiegający 
problemom niedożywienia. 
 
CEL STRATEGICZNY VI – Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania 
bezdomności 

 
Wspierano osoby bezdomne poprzez udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, 

aktywizowano do podjęcia działań zmierzających do wyjścia z bezdomności poprzez realizację 
indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.  

 
CEL STRATEGICZNY VII – Społeczeństwo obywatelskie jako czynnik integracji 
lokalnej 

 
Celem strategicznym jest kompleksowe uruchomienie zasobów środowiska lokalnego, 

inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich, promowanie i wdrażanie pracy 
wolontarystycznej i zespołowej, inicjowanie lokalnych prospołecznych akcji i wydarzeń. 

 
CEL STRATEGICZNY VIII – Rozwój służb społecznych oraz skuteczny system pomocy 
oparty na współpracy instytucjonalnej 

 
Doskonalono metody i techniki pracy socjalnej poprzez podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych na szkoleniach. Podnoszono wiedzę i umiejętności pracowników w celu 
wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych służących podniesieniu jakości świadczonych 
usług. 
 
 

5.11 Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 
2017-2019 

 
Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej, Uchwałą nr 400/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 
stycznia 2017 r.  przyjęto Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Ciechanów na 
lata 2017-2019. Koordynowanie i monitorowanie Programu powierzono Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ciechanowie.  

 
 

Program obejmuje działania w następujących obszarach: 
 
Bezpieczeństwo socjalne, które realizowane jest poprzez: 
 

• wsparcie finansowe z funduszu pomocy społecznej, 
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Typ rodzin wychowujących małoletnie dzieci ze względu na liczbę osób w rodzinie 
 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w 
rodzinach 

% w stosunku do 
ogólnej liczby 

rodzin z dziećmi 
Rodziny z dziećmi 

ogółem 
495 1740 100% 

o liczbie dzieci 
1 

 
229 

 
583 

 
46,3% 

2 153 564 30,9% 
3 70 326 14,1% 
4 26 150 5,3% 
5 14 95 2,8% 
6 3 22 0,6% 

 
• wsparcie z systemu świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego oraz  

w ramach rządowego programu „Dobry Start”, 
• przyznawanie i wypłatę stypendiów socjalnych, dodatków mieszkaniowych, ulgi dla 

rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny).  
 
Rozpoznanie problemów rodzin przeżywających trudności 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 2018 roku,  
w okresie od stycznia do maja podejmowane były w stosunku do 141 rodzin, 
przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze przez 4 pracowników Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, a od czerwca zadania realizowane były przez  
3 pracowników socjalnych. W 2018 roku pracownicy socjalni w 76 rodzinach 
podejmowali interwencje, które dotyczyły sytuacji związanych z zaniedbaniami 
opiekuńczo-wychowawczymi lub przeżywanym kryzysem rodzin z dziećmi.  
 

 
Wyszczególnienie Ilość 

rodzin 
Ilość osób  
w rodzinie 

Liczba rodzin z dziećmi przeżywających trudności 
opiekuńczo – wychowawcze w tym: 

141 495 

a) rodziny niepełne  91 294 

b) rodziny wielodzietne  44 220 
Liczba rodzin w stosunku do których Ośrodek wystąpił 
z wnioskiem o wgląd w sytuację dziecka 

14 36 
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Liczba rodziców skierowanych do udziału w 
warsztatach, spotkaniach mających na celu 
podniesienie wiedzy dot. pełnienia funkcji rodzica  

19 X 

 
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, 

• 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 2018 roku asystenci objęli 55 rodzin, 
w których wychowywało się 144 dzieci, 

• współpraca z Sądem Rejonowym w Ciechanowie, w szczególności z II Zespołem 
Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych  
i nieletnich – dotyczyło to 55 rodzin. W przypadku 14 wystąpiono do Sądu Rodzinnego 
po raz pierwszy o wgląd w sytuację dzieci. 

 
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 (80 posiedzeń) ds. okresowej oceny sytuacji 
dziecka, w trakcie których dokonano oceny całokształtu sytuacji osobistej dzieci 
umieszczonych w pieczy, 
- prowadzeniu pracy socjalnej z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych  
w pieczy i przygotowywaniu opinii dla celów PCPR (206 opinii) 

• wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za własną sytuację życiową osób i rodzin 
wymagających wsparcia,  

• dostarczenie wiedzy na temat prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo-
wychowawczej,  

• umożliwienie rodzinom korzystania z pomocy asystenta rodziny,  
• uświadomienie konieczności podjęcia terapii lub specjalistycznego leczenia, 
• współpracę z Sądem Rejonowym w Ciechanowie, w szczególności z II Zespołem 

Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych  
i nieletnich. 
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W 2018 roku w pieczy zastępczej (według nowych zasad umieszczania dzieci 

obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku) przebywało 34 dzieci z 20 rodzin. Dzieci przebywały 
w 20 rodzinach zastępczych i w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

 
Dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej w 2018 roku według zasad obowiązujących 

od 1.01.2012 r. 
 

Rodzina zastępcza/placówka Liczba 
rodzin/placówek 

Liczba 
dzieci 

Liczba rodzin 
biologicznych 

Rodzina zastępcza zawodowa 2 7 2 

Rodzina zastępcza niezawodowa 6 6 6 

Rodzina zastępcza spokrewniona 11 16 11 

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca 
funkcję pogotowia rodzinnego 

1 1 1 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 4 3 

Razem  20 rodzin 
1 placówka 

34 23 

 
Budowanie systemu środowiskowego wsparcia w Placówce Wsparcia Dziennego, 

dla dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację 
zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i ich zachowania prospołeczne – pomocą objęto 28 
dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. 

 
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,  
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• wczesną diagnozę uczniów z problemami w nauce i wyrównywanie ich szans poprzez 
rozwój zespołów kompensacyjno-korekcyjnych i wyrównawczych,  

• wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, 
• organizowanie pomocy wolontarystycznej. 

 
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. 
 

Wydatkowanie środków finansowych przez MOPS w 2018 roku na realizację 
zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

Wydatki Gminy Miejskiej Ciechanów w 2018 roku na realizację zadań wynikających  
z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynosiły 709 888,72 

złotych.   
Na wydatkowaną kwotę składały się: 

1. Środki finansowe z budżetu gminy – 547 277,63 zł. 
2. Środki finansowe z budżetu wojewody – 35 437,00 zł. 
3. Środki finansowe z Funduszu Pracy – 13 936,00 zł 
4. Dofinansowanie z EFS i Budżetu Państwa do projektu „Dzieci-nasza wspólna sprawa” 

– 113 238,09 zł. 
 

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej w 2018 roku. 

 
Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 
852 Pomoc Społeczna 

85295 Pozostała działalność-Projekt „Dzieci-
nasza wspólna sprawa” 

124 672,50 121 836,66 97,73% 

 
 
855 

Rodzina 
85504 Wspieranie rodziny – zatrudnienie 

asystenta rodziny 
138 737,00 124 798,55 89,95% 

85504 Wspieranie rodziny – Placówka 
wsparcia dziennego 

190 107,00 190 104,53 100% 

85508 Rodziny zastępcze 173 810,00 173 809,21 100% 

 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 99 340,00 99 339,77 100% 
 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2017-2019 
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. 
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Wczesne reagowanie jest elementem, który zapobiega pojawianiu się sytuacji kryzysowych 
w rodzinach i przeciwdziała umieszczaniem dzieci w pieczy zastępczej. 

5.12 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych  
 
W Ciechanowie szacunkowa liczba mieszkańców uzależnionych od alkoholu określona 

jest na około 1 100 osób, zaś osób pijących szkodliwie około 3 500. Wśród osób uzależnionych 
dwukrotnie więcej jest mężczyzn niż kobiet. 

W poradniach leczenia uzależnień zarejestrowano w 2018 r. – 168 pacjentów 
uzależnionych od alkoholu i 14 osób współuzależnionych. 28 pacjentów uzależnionych 
przerwało terapię i nie chce podjąć leczenia.  

W Ciechanowie 86 rodzin z problemem alkoholowym korzysta z pomocy MOPS. 
Wszystkie rodziny objęte są opieką. Podejmowane są wobec tych rodzin oddziaływania mające 
na celu motywowanie osób pijących do podjęcia leczenia w profesjonalnych placówkach 
lecznictwa odwykowego. 
       Na przełomie maja i czerwca 2018 r. Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień przeprowadziło badania wśród uczniów ciechanowskich szkół podstawowych na 
temat „Współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży z terenu Ciechanowa”. W badaniu 
uczestniczyły 533 osoby – 261 dziewcząt i 272 chłopców w wieku od 10 do 17 lat. Średnia 
wieku osób badanych wyniosła 13,5 lat.  

Doboru klas dokonywano w każdej szkole z ukierunkowaniem na to, aby w próbie 
znalazły się zarówno klasy oceniane, jako dobre, przeciętne oraz słabe. W doborze klas 
uczestniczyli pedagodzy poszczególnych szkół oraz dyrekcja. Badanie przeprowadzono 
metodą kwestionariuszową i miało ono charakter porównawczy w stosunku do badań w tym 
samym zakresie z 2015 roku. 
 W wyniku analizy przeprowadzonych badań stwierdzić należy, że na przestrzeni 3 lat 
wzrósł poziom świadomości młodych ludzi na temat realnych i potencjalnych zagrożeń. 
Miejscem najbardziej sprzyjającym do inicjacji alkoholowej lub narkotykowej uznano lokal.  
O 12,2% spadła liczba młodych ludzi sięgających po alkohol. Wzrosła natomiast liczba 
dziewcząt sięgających po środki psychoaktywne. 

Na przestrzeni minionych 3 lat znacznie spadła sprzedaż alkoholu i wyrobów 
tytoniowych osobom nieletnim. Badania potwierdzają też, że ilość spożywanego alkoholu  
w środowisku rodzinnym ma wpływ na stosunek młodych ludzi do substancji uzależniających. 
Ponadto spróbowanie jednej określonej substancji psychoaktywnej zwiększa 
prawdopodobieństwo zażycia innych substancji uzależniających. 

Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. zapewniło 
mieszkańcom miasta Ciechanowa: 
- pomoc psychologiczno-terapeutyczną w dni wolne od pracy, 
- bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną w godzinach popołudniowych, 
- profilaktyczną działalność w szkołach wśród dzieci i młodzieży, 
- specjalistyczne szkolenia dla grup zawodowych działających w sferze rozwiązywania 

problemów społecznych, 
- dzieciom korzystanie z oferty zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dożywianie, 
- wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży, 
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- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała swoje ustawowe 
zadania, 

- prowadzona była współpraca z Sądem, Prokuraturą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, Komendą Powiatową Policji oraz ruchem samopomocowym. 

 
OFERTA PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNA W SOBOTY   

W okresie od 01.01.2018 r. do 30.11.2018 r., w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji 
TOT w Ciechanowie przy ul. Zamkowej 24, pełnili dyżury dla mieszkańców miasta terapeuci 
uzależnień i psycholodzy, zgodnie z umową zawartą z Gminą Miejską Ciechanów.  Dyżury 
odbywały się w każdą sobotę od godz. 9.00 do 14.00. 
Łącznie w 2018 r. zrealizowano 145 konsultacji: 
- 102 konsultacje dotyczyły osób uzależnionych od alkoholu.   
- 27 konsultacji było formą interwencji kryzysowej, po którą zwróciły się osoby 

doświadczające przemocy, żyjące w związkach z osobami uzależnionymi od alkoholu.   
- 16 konsultacji dotyczyło młodzieży szkolnej zagrożonej problemem uzależnień 

eksperymentującej z narkotykami (marihuana) i alkoholem.   
 
UDZIELANIE   RODZINOM   POMOCY   PSYCHOLOGICZNEJ   I   PRAWNEJ 

Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień czynne było codziennie od 
8.00 do 19.00. W godzinach 8.00-16.00 pomoc świadczona była przez pracowników Biura,  
a od godz. 16.00 do 19.00 prowadzone były specjalistyczne dyżury interwencyjno-wspierające. 
Codziennie czynny był również telefon zaufania, z którego korzystały osoby doświadczające 
przemocy, uzależnieni oraz rodzice borykający się problemami wychowawczymi swoich 
dzieci. 

W 2018 roku z pomocy poszczególnych specjalistów skorzystało: 
- 415 osób – z pomocy psychologa dla dorosłych, 
- 230 osób – z pomocy prawnej,  
- 123 osoby – z pomocy pracownika socjalnego, 
- 338 osób – z pomocy terapeuty uzależnień,   
- 360 dzieci i młodzieży oraz 168 rodziców – z pomocy psychologicznej, 
- 487 osób – z oferty Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla rodzin z problemem 

uzależnień przy parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie, 
Łącznie z pomocy specjalistów w 2018 roku skorzystały 1953 osoby. 
 
PROFILAKTYKA 

W okresie od marca do czerwca 2018 r. w ciechanowskich szkołach podstawowych 
realizowane były zajęcia profilaktyczne, poruszające problematykę bezpiecznego korzystania 
z Internetu. Zajęcia obejmowały cztery spotkania, trwające po 90 min. i były adresowane do 
uczniów klas I-III. Realizatorem zajęć była Pani Edyta Kołodziej. Inicjatywa miała na celu 
zapoznanie uczestników z zagrożeniami związanymi z Internetem oraz uczenie zasad 
bezpiecznego korzystania z komputera, tabletu, telefonu itp. Zajęcia miały charakter 
warsztatowy i zawierały elementy treningu integracyjnego, komunikacyjnego oraz 
autoprezentacji.   
Łącznie w zajęciach uczestniczyło 151 uczniów. 

W dniu 25 maja 2018 r. z udziałem funkcjonariusza Straży Miejskiej w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 3 odbył się Miejski Matron Edukacyjny „Bezpieczny start w wakacje”. 
Inicjatywa miała charakter edukacyjno-profilaktyczny i adresowana była do klas 0-VII szkół 
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podstawowych i klas II-III gimnazjalnych a także przedstawicieli Rad Rodziców. Udział w niej 
wzięli uczniowie i rodzice wszystkich ciechanowskich szkół podstawowych.  

Podczas imprezy dostępna była oferta profilaktyczna dla osób dorosłych w postaci 
możliwości skorzystania z konsultacji z profilaktykiem. Rodzice mieli możliwość obejrzenia 
gabloty z atrapami najpopularniejszych narkotyków i dopalaczy, po które sięga młodzież.  
 W dniach 04.06.-05.06.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 i nr 2 odbyły się zajęcia 
edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży pt. „Cyberpułapka czyli więzienie bez krat”.  
Celem głównych programu było: 
1. Ograniczenie negatywnych skutków na zdrowie fizyczne i psychiczne nadużywania 

urządzeń i treści związanych z cyberprzestrzenią. 
2. Ograniczenie rozwoju intensywności używania cyberurządzeń, tj. przejścia od fazy 

używania okazjonalnego do fazy ciągłej, porównywalnej z uzależnieniem. 
3. Zapobieganie lub opóźnienie wieku inicjacji stosowania wielu substancji 

psychoaktywnych, propagowanych przez cybermedia (e-papierosy). 
4. Ograniczenie powstawania mechanizmów i postaw sprzyjających rozwojowi przemocy      

i cyberprzemocy (sposób rozładowania nadmiaru energii). 
Program miał formę wykładu motywującego – z elementami edukacyjnymi  

i muzycznymi. Zajęcia poprowadził Sławomir Pyrko – profilaktyk, terapeuta uzależnień oraz 
muzyk.  
 W programie udział wzięło 257 uczniów.  
  W Miejskim Przedszkolu Nr 4 w dniu 14.06.2018 r. Teatr FORMA zorganizował Dzień 
Rodziny – 3-godzinny blok programowy z elementami profilaktyki uzależnień. Zawierał on 
m.in. konkursy tematyczne pt. „Żyj zdrowo i kolorowo”.  
W Dniu Rodziny wzięli udział dzieci, rodzice i dziadkowie. Łącznie ok. 400 osób.  
 Jedną z nowych inicjatyw Biura w 2018 r. była organizacja we współpracy z Parafią św. 
Piotra cyklu spotkań społeczno-edukacyjnych dla mieszkańców miasta pn. „Świadectwo życia 
w abstynencji po zakończonej terapii uzależnień”. Celem tego przedsięwzięcia było 
promowanie trzeźwości, edukacja społeczna z zakresu problemów uzależnień. 

W 2018 roku odbyło się 12 spotkań, w których wzięło udział ok. 2 500 mieszkańców 
miasta. 
 
SZKOLENIA 

W dniu 12 kwietnia 2018 roku w siedzibie Biura Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Uzależnień zostało przeprowadzone szkolenie interdyscyplinarne pn. „Trudności 
wychowawcze u dzieci po doświadczeniu traumy. Autonomiczny Układ Nerwowy  
– możliwości regulacji”.  

Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele, pedagodzy szkolni, psycholodzy, pracownicy 
socjalni, przedstawiciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz pracownicy Biura 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 

Szkolenie przeprowadziła Pracownia Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych 
Małgorzata Klecka z siedzibą w Lędzinach.   

Głównym celem szkolenia było pogłębienie wiedzy na temat wzmacniania kompetencji 
opiekunów/specjalistów w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci. 

W szkoleniu wzięły udział 34 osoby. 
W dniu 18 kwietnia 2018 r. w siedzibie Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień odbyło się szkolenie pt. „Nowelizacje ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – modyfikacje procedury zobowiązania do 
leczenia odwykowego i nowe obowiązki i uprawnienia dla gmin i gminnych komisji”. 
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Szkolenie adresowane było głównie do członków miejskiej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych. Szkolenie pozwoliło na uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz 
analizę dotychczas podejmowanych przez gminę miejską działań w kontekście 
rekomendowanych strategii, wyników kontroli organów nadzorczych oraz prawnych aspektów 
związanych z realizacją zadań. 

W szkoleniu przeprowadzonym przez Studio Profilaktyki Społecznej z Krakowa wzięło 
udział 14 osób.  

Szkolenie pn. „Szkoła profilaktyki” prowadzone przez Gabinet Psychologiczny Danuta 
Górny objęło 40 godz. dydaktycznych i podzielone było na trzy bloki zajęć: 

- BLOK I – 25-26 kwietnia 2018 r., „Umiejętności interpersonalne” i „Psychologiczne 
podstawy działań wychowawczych i profilaktycznych”. 

- BLOK II – 28-29 maja 2018 r., „Znaczenie więzi w prawidłowym rozwoju dziecka, 
znaczenie relacji wychowawczej w procesie wychowania” oraz „Wykorzystanie metod 
socjoterapii w pracy wychowawczej”.  

- BLOK III – 7 czerwca 2018 r., „Tworzenie przyjaznego środowiska wychowawczego”.  
„Szkoła Profilaktyki” to program, który był adresowany do nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów i wszystkich osób pracujących w obszarze wychowania, profilaktyki i pomocy 
rodzinie. Celem szkolenia było zwiększenie umiejętności wychowawczych i pomocowych 
uczestników szkolenia oraz przygotowanie ich do tworzenia środowiska sprzyjającego 
skutecznej profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.   

W szkoleniu uczestniczyło 19 osób.  
W dniach 29-30.10.2018 r. oraz 08-09 i 21 listopada odbyło się szkolenie o charakterze 

warsztatowym pn. „Szkoła Profilaktyki”. Zajęcia były prowadzone przez Gabinet 
Psychologiczny Danuta Górny i wykorzystano w nich prezentacje multimedialne, ćwiczenia  
i dyskusje nad poszczególnymi zagadnieniami. Tematy zajęć były ściśle związane  
z dążeniem przez prowadzących do pogłębienia wiedzy i rozumienia przez uczestników 
znaczenia nawiązywania właściwych relacji z dziećmi i młodzieżą, które to relacje stanowią 
podstawę skuteczności uzyskiwania wpływu na innych  

W szkoleniu wzięło udział 17 uczestników.  
  
WYPOCZYNEK 

W 2018 roku wspieraliśmy finansowo następujące formy wypoczynku: 
- zimowiska dla 21-osobowej grupy dzieci skupionych w scholii przy Parafii św. Józefa  

w miejscowości Popowo, 
- obóz pływacki dla 22-osobowej grupy dzieci w Olsztynie, 
- letnia szkoła karate dla 53-osobowej grupy dzieci w miejscowości Dąbki, 
- obóz sportowy dla 20-osobowej grupy dzieci w miejscowości Kaszewiec, 
- kolonie letnie dla 47-osobowej grupy dzieci skupionej przy Parafii św. Piotra w Jastrzębiej 

Górze. 
Łącznie z wypoczynku skorzystało 163 dzieci, każda grupa objęta została 

oddziaływaniami psychoprofilaktycznymi przez wykwalifikowaną kadrę wychowawczą.  
 
ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE I SOCJOTERAPEUTYCZNE 

W 2018 r. roku na terenie Ciechanowa prowadzone były zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze: 
1.  Przy Parafii św. Tekli w Ciechanowie, ul. Augustiańska 3, 
2.  Przy Parafii św. Piotra w Ciechanowie, ul. Wyspiańskiego 25, 
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3.  Przy Biurze Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień ul. Powstańców 
Wielkopolskich 1 A (zajęcia socjoterapeutyczne). 

Zajęcia prowadzone były przez 7 wychowawców. 
Szacunkowa liczba dzieci zapisanych na zajęcia w 2018 r. to ok. 65 osób.  
Celem głównym było zapewnienie opieki i pomocy wychowawczo-pedagogicznej 

uczestnikom zajęć oraz wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i eliminowanie jego 
ewentualnych deficytów. 
 
ŚWIETLICE SZKOLNE 

W 6 świetlicach szkolnych, działających na terenie: Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły 
Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 5, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej 
nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 7 zatrudnieni zostali dodatkowi wychowawcy. Świetlice 
szkolne zapewniają dzieciom opiekę po zakończonych zajęciach lekcyjnych.  
 
DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH 

W 2018 roku Komisja odbyła 13 posiedzeń. Wydała 21 postanowień w sprawie 
usytuowania punktów sprzedaży alkoholu zgodnego z Uchwałami Rady Miasta. Do Komisji 
wpłynęło 66 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 13 osób podjęło leczenie dobrowolnie, natomiast do sądu 
skierowano 62 osoby. Na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do biegłych 
sądowych psychologa i psychiatry Komisja skierowała 65 osób. Ponadto Komisja na 
posiedzeniach analizowała i oceniała oferty profilaktyczne wpływające w ciągu roku.   
Z każdego posiedzenia sporządzony był Protokół.  
 Frekwencja na posiedzeniach Komisji kształtowała się na poziomie 99,2%.  
 
WNIOSKI 
1. Kontynuowana będzie oferta terapeutyczna i psychologiczna dla uzależnionych i ich rodzin 

w soboty, z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców miasta. 
2. Rozszerzona będzie oferta profilaktyczno-edukacyjna adresowana do dzieci i młodzieży  

o zajęcia seminaryjno-warsztatowe, ukierunkowane na naukę praktycznych umiejętności 
społecznych i wzmacnianie czynników chroniących. 

3. Upowszechniana będzie oferta pomocy prawnej i psychologicznej Biura Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za pośrednictwem lokalnych mediów oraz poprzez 
dystrybucję ulotek i broszur.    

4. Wdrażane będą wszystkie interesujące oferty profilaktyczne, opiniowane przez Miejską 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

 

5.13 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii  
 
Najpopularniejszym narkotykiem wśród młodych mieszkańców Ciechanowa jest 

marihuana. Wśród badanych, którzy przyznali, że przynajmniej raz w życiu zażyli jakikolwiek 
narkotyk (3,8 %), kontakt z marihuaną miało 2,1 % osób. Warto zwrócić uwagę, że na 
przestrzeni minionych 3 lat spadł, przeszło o połowę, odsetek osób, które przyznały, że 
przynajmniej raz w życiu sięgnęły po marihuanę.  Młodzi ludzie sięgają także po amfetaminę, 
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jednak znacznie rzadziej (0,8 %) niż w przypadku marihuany. Zainteresowanie w/w 
narkotykiem nie zmieniło się na przestrzeni minionych 3 lat. Niepokojący okazał się wzrost 
liczby osób (0,90 % - 2018 r.; 0,60 % - 2015 r.), które sięgają po inne substancje uzależniające, 
których nazwy nie ujawniają. Można przypuszczać, że w tej grupie osób badanych są ci, którzy 
przynajmniej raz w życiu sięgnęli po tzw. dopalacz. Zainteresowanie ww. substancjami okazało 
się wyższe od zainteresowania amfetaminą. Pomimo znacznego spadku ogólnej liczby osób 
sięgających po substancje psychoaktywne, zmieniły się preferencje osób badanych pod 
względem zainteresowania określonymi substancjami uzależniającymi. O ile, zainteresowanie 
amfetaminą utrzymuje się na takim samym poziomie, o tyle zmniejszyła się popularność 
marihuany na rzecz bliżej nieokreślonych środków psychoaktywnych – najprawdopodobniej 
dopalaczy. 
 Duża część badanej młodzieży (78,8 %) nie wie, gdzie można kupić narkotyki, jednak 
9,2 % osób orientuje się, gdzie można dokonać tego typu zakupu, a 11,4 % badanych zna osoby, 
które są zorientowane, co do rynku narkotykowego. Tak, więc łatwy dostęp do narkotyków ma 
20,6 % ogółu osób badanych. Na przestrzeni minionych 3 lat w/w odsetek zmniejszył się o 7,8 
% osób1. 
 
ZADANIA i EFEKTY 

Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych i NSP nowe substancje psychoaktywne): 
 
Koncert Profilaktyczny „Zło dobrem zwyciężaj".  
 Na wniosek dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 4, w dniu 7 marca 2018 r. odbyły się dwa 
koncerty profilaktyczne w wykonaniu Wiesława Błażkiewicza. Spotkane z Wiesławem 
"Blachą" Błażkiewiczem było dla uczniów szkoły lekcją podejmowania właściwych decyzji,  
a doświadczenie artysty przykładem, że jedna decyzja może, czasami na zawsze, zmienić życie 
człowieka. Pierwszy koncert profilaktyczny odbył się z udziałem 200-osobowej grupy uczniów 
klas I-III, zaś w drugim uczestniczyła 300-osobowa grupa uczniów klas IV-VII. 
 
Szkolna debata młodzieżowa. 
 W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4 odbyła się szkolna debata 
młodzieżowa pn. „Narkotyki, dopalacze – nie tędy droga”. Do udziału w debacie,  
w charakterze ekspertów, zaproszeni zostali przedstawiciele: Biura Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Straży Miejskiej oraz Komendy Powiatowej Policji 
w Ciechanowie. Debata dotyczyła substancji psychoaktywnych i ich zgubnego wpływu na 
życie młodych ludzi. Młodzież zadawała wiele pytań zaproszonym ekspertom. W inicjatywie 
uczestniczyła ok. 100-osobowa grupa uczniów klas VI-VII. 
 
Miejski Maraton Edukacyjny. 
 W dniu 25 maja 2018 r. na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie odbył się 
Miejski Maraton Edukacyjny „Bezpieczny start w wakacje”. Inicjatywa została zorganizowana 
i zrealizowana we współpracy ze Strażą Miejską. Ideą maratonu było objęcie wszystkich grup 
wiekowych młodych mieszkańców miasta działaniami edukacyjnymi, mającymi na celu 
zwiększenie poziomu świadomości na temat niebezpieczeństw, na jakie mogą być narażeni 

                                                
1 Biuro Profilaktyki i Rozwiązywani Problemów Uzależnień (2018), Raport diagnostyczny na temat 
współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży z terenu Ciechanowa, Ciechanów.  
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młodzi ludzie w okresie wakacyjnym. W inicjatywie uczestniczyła ok. 300-osobowa grupa 
uczniów oraz 100-osobowa grupa dorosłych odbiorców – rodziców i nauczycieli.  
 
 
„Narkotyki. Jak nie przegrać życia?”  
 W dniach 28-29 maja 2018 r. we wszystkich szkołach podstawowych działających na 
terenie Ciechanowa zostały zrealizowane zajęcia profilaktyczne z uczniami klas IV-VI. 
Zajęciach prowadzone były w ramach działań profilaktycznych podejmowanych w okresie 
przedwakacyjnym. Miały one charakter warsztatowy, a ich głównym celem było 
skonfrontowanie młodzieży z faktycznym sposobem działania narkotyków oraz skutkami 
zażycia. Podczas zajęć zwracano uwagę na mity krążące wokół narkotyków, a także wyjaśniano 
mechanizm uzależnienia. Młodzi ludzie mieli okazję do ćwiczenia umiejętności asertywnej 
odmowy. Realizatorem warsztatu była Krakowska Pracownia Profilaktyczna KROKUS.  
W zajęciach uczestniczyła ok. 200-osobowa grupa uczniów klas IV-VI szkół podstawowych  
z terenu miasta. 
 
Profilaktyczny Dzień Dziecka.  
 Inicjatywa została zrealizowana 8 czerwca 2018 r. we współpracy z Komendą 
Powiatową Policji w Ciechanowie. Tego dnia w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki 
w Ciechanowie obył się spektakl teatralny pt. „Wspomnienia narkomanki” w reżyserii Marka 
Tercza. Widowisko było adaptacją sceniczną książki pt. „Pamiętnik Narkomanki” Barbary 
Rosiek. Spektakl ukazywał bezwzględny mechanizm uzależnienia. Jego celem było 
uświadomienie młodzieży, jak wielką władzę i w jak szybkim czasie narkotyki mogą zdobyć 
władzę nad człowiekiem oraz jakie spustoszenie w organizmie i psychice wywołują środki 
psychoaktywne. W spektaklu uczestniczyła ok. 350-osobowa grupa uczniów II i III klas 
gimnazjum a także uczniowie klas VII szkół podstawowych z terenu miasta.  
 
Miejski Tydzień Profilaktyki „Odrzuć dopalacze – niech mama nie płacze”. 
 W dniach 15-23 października 2018 r. odbył się Miejski Tydzień Profilaktyki pod hasłem 
„Odrzuć dopalacze – niech mama nie płacze”. Ideą zadań zrealizowanych w ramach inicjatywy 
była szeroko zakrojona edukacja na temat zagrożeń wynikających z podejmowania przez 
młodzież zachowań ryzykownych, zwłaszcza związanych z dopalaczami, a także aktywizacja 
młodych ludzi do osobistego zaangażowania w podejmowanie działań na rzecz zapobiegania 
narkomanii we własnym środowisku rówieśniczym, szkolnym i rodzinnym.  

Dla uczniów klas IV-VIII oraz uczniów klas gimnazjalnych zaplanowano program 
profilaktyczny pn. „Równanie życia = używki + sieć = agresja w realu”. Podczas zajęć 
warsztatowych z uczniami realizator – Andrzej Piasecki wykorzystywał sprzęt i techniki, dzięki 
którym młodzi ludzie, na drodze osobistego doświadczenia, mogli przekonać się  
o zgubnych skutkach kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. W zajęciach uczestniczyła 
ok. 360-osobowa grupa uczniów ciechanowskich szkół. 

Ciechanowskie szkoły podstawowe odwiedził dr hab. prof ndzw. Mariusz Jędrzejko 
wraz z najbliższymi współpracownikami, celem realizacji warsztatów pt. „Nie dopalaj się, bo 
się spalisz – co warto wiedzieć o narkotykach i dopalaczach”. W ciechanowskich szkołach 
odbyły się warsztaty dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum  
a także ich rodziców i nauczycieli. Zajęcia w każdej z wymienionych powyżej grup były 
poświęcone problematyce narkotyków a zwłaszcza dopalaczy. W warsztatach uczestniczyła 
420-osobowa grupa uczniów. 
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Kolejną inicjatywą w ramach Miejskiego Tygodnia Profilaktyki był Międzyszkolny 
Profilaktyczny Konkurs Literacki, do którego zaproszeni zostali uczniowie klas VIII oraz 
gimnazjaliści. Celem konkursu było: promowanie treści profilaktycznych, rozwijanie 
świadomości młodzieży w obszarze zagrożeń, związanych z substancjami psychoaktywnymi  
a zwłaszcza dopalaczami, rozwijanie kreatywności i umiejętności literackich. Zadaniem 
uczestników było napisanie pracy literackiej nt. „Jakie słowa skierowałbyś do osoby, która 
sprzedaje dopalacze w Twoim otoczeniu?”. Siedmiu uczniów ciechanowskich szkół 
podstawowych zostało nagrodzonych w ww. konkursie.  

 
Ostatnim punktem Miejskiego Tygodnia Profilaktyki był interaktywny spektakl 

profilaktyczny pt. „Historia Radka”. Spektakl został przygotowany i wystawiany przez 
aktorów – funkcjonariuszy Straży Miejskiej miasta stołecznego Warszawa. Spektakl 
adresowany był do uczniów VIII klas szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum. 
Przedstawione wydarzenie sceniczne było autorskim projektem poszczególnych strażników  
– aktorów. W spektaklu uczestniczyła ok. 350-osobowa grupa uczniów VIII klas szkół 
podstawowych oraz gimnazjaliści. 

W ramach Miejskiego Tygodnia Profilaktyki odziaływaniami profilaktycznymi objęta 
została 1153-osobowa grupa dzieci i młodzieży z terenu miasta. 

 
Materiały informacyjno-edukacyjne. 

  W 2018 r. zostały zakupione i upowszechniane materiały informacyjno-edukacyjne: 
„Dopalacze. Dostrzegaj - Rozmawiaj – Przeciwdziałaj” – ulotka dla młodzieży, rodziców, 
mieszkańców / służb pomocowych, „O Kubie” Bajkowa Profilaktyka – ulotka dla dzieci, 
„Profilaktyka stosowania ogólnodostępnych środków psychoaktywnych” – ulotka dla 
rodziców, „Profilaktyka stosowania energy drinków” – ulotka dla młodzieży, „Dopalacze. 
Dostrzegaj – Rozmawiaj – Przeciwdziałaj” – plakat dla młodzieży, „Profilaktyka uzależnienia 
od nikotyny” – plakat dla młodzieży, „Profilaktyka uzależnienia od alkoholu” – plakat dla 
młodzieży.  

 
 
  W 2018 r. w inicjatywach profilaktycznych, realizowanych w ramach Zadania I, 

uczestniczyło w sumie 2703 młodych mieszkańców Ciechanowa.  
 
 

Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania      
narkomanii. 

W październiku 2018 r. we wszystkich szkołach podstawowych działających na terenie 
Ciechanowa odbyły się zajęcia wykładowo-warsztatowe pt. „Rozpoznawanie zachowań 
narkotykowych. Pomoc przedmedyczna dla osób pod wpływem narkotyków”.  
W zajęciach uczestniczyły rady pedagogiczne poszczególnych szkół. Podczas szkolenia 
omówione zostały konkretne algorytmy postępowania w sytuacji podejrzenia ucznia o zażycie 
narkotyku. Nauczyciele mieli również okazję do omówienia sytuacji konkretnych 
podopiecznych oraz opracowania strategii postępowania. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 
210 nauczycieli.  

Obok szkoleń dla nauczycieli profesjonaliści z fundacji Bonum Humanum 
przeprowadzili również szkolenia dla rodziców pt. „Co rodzice powinni wiedzieć  
o narkotykach i dopalaczach?” Spotkania z rodzicami odbyły się we wszystkich szkołach 
podstawowych działających na terenie miasta. Podczas szkolenia poruszane były następujące 
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bloki tematyczne: jak działają poszczególne narkotyki, jak narkotyki i dopalacze wpływają na 
naszą świadomość, jakie mechanizmy prowadzą do uzależnienia, jak chronić swoje dzieci 
przed narkotykami, jak rozpoznać, czy Twój syn lub córka brali narkotyki, czy testy 
narkotykowe są miarodajne? W szkoleniu uczestniczyło ok. 200 rodziców. 
W 2018 r. w szkoleniach realizowanych w ramach Zadania II uczestniczyło 410 osób. 
 
Profilaktyka (uniwersalna, selektywna, wskazująca).  

W maju i czerwcu 2018 r. we wszystkich oddziałach gimnazjalnych został zrealizowany 
program profilaktyczny „DEBATA”. Program posiada rekomendację Krajowego Biura  
ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Celem ogólnym programu było wzmocnienie postaw proabstynenckich  
u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej.   
Cele szczegółowe: wzrost wiedzy o możliwościach rozwoju bez używania substancji 
psychoaktywnych i zmiana błędnych przekonań normatywnych pro-alkoholowych norm 
środowiskowych), klaryfikacja wartości w kierunku promocji zdrowego stylu życia, 
wzmocnienie tendencji do podejmowani abstynencji w sytuacji nacisków środowiskowych. 
Program „Debata” został zrealizowany we wszystkich klasach II i III oddziałów gimnazjalnych 
w Ciechanowie. Uczestniczyło w nim ogółem 537 uczniów.  

W ramach profilaktyki selektywnej i wskazującej kontynuowane było poradnictwo 
psychologiczne, adresowane do dzieci i młodzieży zagrożonych zjawiskiem narkomanii oraz 
ich rodzin. Oferta psychologiczna była dostępna codziennie, w godzinach 8.00-16.00. Podczas 
spotkań z psychologiem młodzi ludzie mieli okazję do podjęcia pracy nad zgłaszanymi 
trudnościami. Przeżywane przez młodych ludzi problemy oraz nieumiejętność radzenia sobie 
z nimi są jedną z przyczyn sięgania po środki psychoaktywne przez ww. osoby. Podczas 
spotkań psychologa z rodzicami dzieci z grup ryzyka podejmowana była praca ukierunkowana 
na analizę sytuacji „domowej”, postaw rodzicielskich, stylów wychowawczych, stosowanych 
metod itp. Realizowane były również spotkania rodzinne, mające na celu poprawę 
funkcjonowania rodziny. Dobrze funkcjonująca rodzina jest czynnikiem chroniącym dziecko 
przed podejmowaniem zachowań ryzykownych zaś rodzina dysfunkcyjna sprzyja pojawianiu 
się ww. zachowań. W 2018 r. z oferty psychologicznej skorzystało ogółem 528 osób – 360 
dzieci oraz 168 rodziców. 

W 2018 r. 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 2018 r. przedstawiciele w/w grup zawodowych zmotywowali 
ponad połowę 52,6% osób do skorzystania z oferty psychologicznej dostępnej w Biurze.  
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 monitorowania bieżącej 
sytuacji rodzinnej. Działania przedstawicieli poszczególnych instytucji uzupełniają się tworząc 
spójną całość.   

 
W 2018 r. w ramach realizacji Zadania III, oddziaływaniami z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej objętych zostało 1065 osób. 
 
Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna. 

Dyżury specjalisty terapii uzależnienia i współuzależnienia. Dwa razy w tygodniu, na 
terenie Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień specjalista terapii 
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uzależnienia i współuzależnienia sprawował dyżur dla osób z problemem narkomanii a także 
członków ich rodzin. W 2018 r. z pomocy terapeuty skorzystało 11 osób z ww. problemem. 
Wśród wymienionych interesantów większość (7 osób) używało substancji psychoaktywnych 
w sposób eksperymentalny. W ciągu minionego roku 6 osób zostało zdiagnozowanych, jako 
osoby uzależnione od narkotyków. W tym wypadku spotkania z terapeutą miały charakter 
konsultacyjno-motywacyjny, a ich celem było zmotywowanie ww. osób do podjęcia terapii  
w specjalistycznym ośrodku leczenia narkomani. W 2018 r. z konsultacji terapeutycznych 
systematycznie korzystały 2 osoby, którym udało się ukończyć terapię stacjonarną w związku 
z uzależnieniem od narkotyków. Z oferty terapeutycznej skorzystało również 21 członków 
rodzin osoby uzależnionej od narkotyków.  

Narkotesty. W 2018 r. zakupione zostały 72 szt. testów typu MULTI-DRUG –  
6-panelowych, służących do detekcji narkotyków (AMP/MET/BZO/COC/OPI/THC)  
w próbce śliny. W 2018 r. 38 testów zostało przekazanych: zainteresowanym osobom 
zgłaszającym się do BPiRPU (25 szt.), pedagogom ciechanowskich szkół podstawowych, 
którzy zgłaszali taką potrzebę (13 szt.). Indywidualni interesanci, zgłaszający potrzebę 
otrzymania narkotestu, każdorazowo mieli możliwość porozmawiania z psychologiem.  
W większości przypadków po testy zgłaszali się rodzice podejrzewający dziecko o kontakt  
z narkotykami. Po wstępnej rozmowie interesanci zapisywani byli do specjalisty terapii 
uzależnień, dyżurującym w Biurze lub umawiani na spotkanie z przedstawicielem Katolickiej 
Fundacji Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN.  

 
W 2018 r. w ramach realizacji Zadania IV, pomocą terapeutyczną objętych zostało 65 osób. 

 
Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków odurzających, 
substancji psychotropowych i NSP oraz postaw społecznych. 
 W 2018 r. przeprowadzone zostały badania kwestionariuszowe wśród młodych 
mieszkańców Ciechanowa. Uczestniczyli w nich uczniowie V i VI klas szkół podstawowych, 
oraz uczniowie II i III klas klas gimnazjalnych. Głównym celem badań była próba diagnozy 
skali problemu: powszechności substancji uzależniających (narkotyki, alkohol oraz wyroby 
tytoniowe), przemocy (psychicznej i fizycznej) w środowisku rodzinnym oraz rówieśniczym 
wśród młodych mieszkańców Ciechanowa. Diagnoza aktualnej sytuacji będzie 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 
 
 Według metodologii EMCDDA (Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków 
i Narkomanii) badania diagnostyczne powinny być prowadzone co najmniej raz na 4 lata. 
Ostatnie badania wśród młodzieży z terenu miasta prowadzone były w 2015 roku, a następnie 
2018 r. Porównanie wyników uzyskanych w 2015 r. z wynikami z 2018 r. pokazuje, że działania 
podejmowane na przestrzeni minionych 3 lat okazały się skuteczne. Świadczy o tym spadek 
liczby osób, które sięgają po narkotyki a także spadek wiedzy na temat możliwości zakupienia 
ww. środków.  
 W związku z powyższym Miejski Program Przeciwdziałania Narkomani na kolejne lata 
będzie kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych. Ponadto MPPN winien 
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uwzględniać wytyczne zawarte w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020, 
spostrzeżenia wynikające z realizacji zadań w latach ubiegłych oraz wyniki badań 
diagnostycznych. Cele ogólne i szczegółowe Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na kolejne lata będą realizowane w następujących obszarach wskazanych 
w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, będącym częścią Narodowego 
Programu Zdrowia na lata 2016-2020: 
• 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 realizowało Biuro Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień Urzędu Miasta Ciechanów (zwane dalej Biurem 
PiRPU), 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), społeczności lokalnej. 
 
Diagnoza problemu: 
 Ogólnopolska diagnoza problemu przemocy domowej, jego struktury, formy  
i natężenia wskazuje, że co piąty dorosły Polak w ciągu swojego życia osobiście doświadczył 
ze strony osób najbliższych co najmniej jednej formy przemocy (dane z 2014 r.). Niemal 100% 
populacji było zaś bezpośrednim lub pośrednim świadkiem przemocy domowej (stosowanej 
we własnym domu rodzinnym, w innym bliskim otoczeniu, w sąsiedztwie). Najczęściej 
stosowaną formą przemocy jest agresja psychiczna. Przemocy domowej – choć nie jest to 
reguła – w wielu wypadkach towarzyszy także problem alkoholowy członka rodziny. Powyższe 
wnioski potwierdzają także lokalne dane statystyczne: na 279 spotkań grup roboczych  
w procedurze „Niebieskie Karty” przedstawiciele Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Ciechanowie w związku z problemem alkoholowym członka 
rodziny uczestniczyli w 240 spotkaniach (86,02% wszystkich spotkań). 

Naczelnym celem Programu było zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz zmniejszenie skali zjawiska przemocy domowej na terenie miasta Ciechanowa. 
Założony w Programie cel główny oraz cele szczegółowe zostały wypełnione przez 
zrealizowanie następujących działań: 
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Działania i efekty w zakresie celu szczegółowego:   
1. Zapewnienie dostępności pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą domową. 
 

Pomocy psychologicznej dorosłym mieszkańcom miasta Ciechanów udzielał 
zatrudniony w Biurze PiRPU specjalista – psycholog. Łącznie przeprowadzono 178 
konsultacji. 

Pomoc prawną świadczył pracownik Biura PiRPU, z wykształcenia prawnik. 
Przeprowadzono łącznie 167 konsultacji z zakresu prawa rodzinnego, obejmujących zarówno 
porady ustne, jak sporządzanie pism procesowych (m.in. pozwy rozwodowe, alimentacyjne, 
eksmisyjne, o rozdzielność majątkową oraz wnioski w sprawach opiekuńczych).  

W ramach prowadzonych dyżurów interwencyjno-wspierających w Biurze PiRPU, 
adresowanych do osób uwikłanych w przemoc oraz członków ich rodzin, pełnione były: 

• dodatkowy dyżur prawny (specjalistyczna pomoc prawna), realizowany przez 
wykwalifikowanego prawnika (adwokat), który udzielał porad w sprawach 
majątkowych w rodzinie (m.in. sprawy o podział majątku, zarząd majątkiem wspólnym 
małżeńskim). Przeprowadzono łącznie 49 konsultacji. 

• dyżur w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej oraz realizowania procedury 
„Niebieskie Karty”, prowadzony przez funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji 
w Ciechanowie. Zakres pomocy oferowanej przez policjanta pełniącego ww. dyżur 
obejmował m.in. udzielanie informacji na temat dostępnych form pomocy świadczonej 
przez Policję na rzecz osób uwikłanych w przemoc domową.  
W analizowanym okresie dyżurujący funkcjonariusz KPP przeprowadził 14 konsultacji.  
Za pośrednictwem działającego w Biurze telefonu zaufania udzielano podstawowych 

informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie udzielono łącznie  
102 konsultacji. 

W 2018 r. swoją działalność kontynuował także Zespół Interdyscyplinarny do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który odbył łącznie 4 posiedzenia. 

W pracach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych uczestniczyli 
pracownicy Biura PiRPU, będący jednocześnie członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Ciechanowie. 
 W okresie sprawozdawczym przedstawiciel Biura PiRPU/członek MKRPA został 
powołany do udziału w 240 spotkaniach grup roboczych. Pracownicy Biura PiRPU/członkowie 
MKRPA uczestniczyli również we wszystkich posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Powyższe działania były nieodpłatne dla osób korzystających z ww. form wsparcia. 
Działania realizowano w ciągu całego roku. Pomoc specjalistów świadczona była od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. W wybrane dni miesiąca pomoc prawna 
dostępna była także w godzinach popołudniowych, tj. od 16.00 do 19.00. 

 
 
Działania i efekty w zakresie celu szczegółowego: 
 
2. Prowadzenie oddziaływań na osoby stosujące przemoc w rodzinie. 
 

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 
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najbliższych. Łącznie odbyło się 279 spotkań grup roboczych, powołanych przez Zespół 
Interdyscyplinarny do pracy z konkretnymi rodzinami dotkniętymi problemem przemocy 
domowej. W 2018 r. do Zespołu wpłynęło 58 „Niebieskich Kart”. W procedurze pomocą objęto 
łącznie 114 rodzin z terenu miasta Ciechanowa (liczba obejmuje rodziny objęte procedurą 
„NK” w 2018 r. oraz rodziny objęte procedurą wszczętą w latach wcześniejszych, 
kontynuowaną w bieżącym roku). Przeprowadzono 36 rozmów z osobami dotkniętymi 
przemocą oraz 28 spotkań ze stosującymi zachowania przemocowe członkami rodzin.  

W ramach procedury „Niebieskie Karty” swoje działania podejmowała także Miejska 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

• Członkowie Komisji na mocy ustawowych uprawnień sporządzili 2 „Niebieskie Karty”, 
które zgodnie z procedurą zostały niezwłocznie przekazane Przewodniczącej Zespołu 
Interdyscyplinarnego.     

• Wobec 17 osób podejrzewanych o stosowanie przemocy wobec członków rodziny  
na wniosek najbliższych lub dzielnicowych KPP Ciechanów wszczęto procedurę 
zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego pod nadzorem Sądu. 
Osoby wskazywane w procedurze „Niebieskie Karty” jako podejrzewani o zachowania 

agresywne wobec członków rodziny mieli możliwość korzystania z indywidualnego, 
nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego w siedzibie Biura PiRPU. W ramach 
świadczonej pomocy udzielono 47 konsultacji osobom rozpoznającym u siebie zachowania 
agresywne, mającym kłopot z ich kontrolowaniem i poszukującym sposobu na rozwiązanie 
tego problemu. 

Działania interwencyjne wobec osób podejrzewanych/podejrzanych o zachowania 
przemocowe podejmowały również organy ścigania: Policja oraz Prokuratura Rejonowa  
w Ciechanowie. W okresie sprawozdawczym wobec podejrzewanych/podejrzanych  
o stosowanie przemocy domowej dokonano/zastosowano łącznie: 29 zatrzymań policyjnych,  
3 dozory Policji pod warunkiem opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie  
z pokrzywdzonym, 11 zakazów kontaktowania się z pokrzywdzonym i 11 zakazów zbliżania 
się do pokrzywdzonego. Wobec 5 podejrzanych 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. Podejmowanie działań profilaktycznych oraz informacyjno-edukacyjnych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
 

W mijającym roku podjęto inicjatywy profilaktyczne kierowane bezpośrednio do dzieci 
i młodzieży doświadczającej/zagrożonej przemocą, w tym szczególnie zachowaniami 
agresywnymi ze strony rówieśników.  

W dniu 12 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Ciechanowie wystawiono 
dwa spektakle profilaktyczne „Prawdziwy skarb” oraz „Wyjść poza schemat”. 
 Pierwsze z przedstawień było adresowane do najmłodszych uczniów szkoły: dzieci klas 
0-III. Jego celem było uwrażliwienie najmłodszych na odmienność ludzkich charakterów, 
nauka akceptacji dla różnic, wyczulenie dzieci na zjawisko nietolerancji  
i przemocy rówieśniczej, propagowanie empatii i nauka koncyliacyjnego rozwiązywania 
problemów pojawiających się w grupie. Spektakl obejrzało łącznie ok. 150 osób. 
 Spektakl „Wyjść poza schemat” adresowany był do uczniów klas VI-VII oraz oddziałów 
gimnazjalnych. Poruszał zagadnienie cyberprzemocy, czyli prześladowania przy 
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wykorzystaniu internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: wiadomości SMS,  
e-maile, witryny internetowe, czy portale społecznościowe. Spektakl obejrzało ok. 150 osób. 
 Obydwa spektakle opracował i wystawił Impresariat Artystyczny „INSPIRACJA”  
z Krakowa. 
 W dniach od 15 do 23 października 2018 r. w każdej ciechanowskiej szkole 
przeprowadzono warsztaty profilaktyczne „Bezpieczne serwisy społecznościowe”, 
kontynuujące temat zagrożeń, jakie młodzi ludzie mogą napotkać w sieci. Warsztaty kierowane 
były do dzieci i młodzieży klas VII-VIII szkół podstawowych oraz ostatnich klas oddziałów 
gimnazjalnych. Zajęcia przeprowadzili specjaliści warszawskiej Fundacji Bonum Humanum. 
W trakcie warsztatów prowadzący zapoznali uczestników zajęć  
z niebezpieczeństwami, które mogą oni spotkać w sieci, zwracając przy tym szczególną uwagę 
na wirtualne, niesprawdzone znajomości, podszywanie się pod cudze dane  
i osobowość oraz cyberprzemoc.  

Przez cały rok Biuro PiRPU nieodpłatnie udostępniało materiały edukacyjne (broszury, 
ulotki, plakaty) dotyczące problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie 
rozpowszechniono ok. 800 egzemplarzy materiałów informacyjnych.  
 
Działania i efekty w zakresie celu szczegółowego: 
4. Podnoszenie poziomu kompetencji przedstawicieli lokalnych instytucji i podmiotów 
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
 
  W dniach 22 i 23 marca 2018 r. w siedzibie Biura PiRPU odbyło się szkolenie 
adresowane do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, obejmujące 
podstawowe zagadnienia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W szkoleniu udział 
wzięło 12 funkcjonariuszy Policji. Zajęcia zostały podzielone na dwa bloki szkoleniowe: 
prawny i psychologiczny. Zajęcia prawne przeprowadziła Pani Agnieszka Olszewska, prawnik, 
certyfikowany specjalista i superwizor w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 
wieloletni współpracownik Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”. Część psychologiczną szkolenia przygotowała  
i poprowadziła Pani Izabela Banasiak, pedagog, certyfikowany specjalista przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.  
 W ramach Programu w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. w siedzibie Biura PiRPU 
przeprowadzono szkolenie pn. Trening Zastępowania agresji TZA-ART. Adresatami szkolenia 
były osoby zawodowo pracujące z dziećmi i młodzieżą, a jego celem było m.in. nabycie 
umiejętności korygowania u podopiecznych zachowań przemocowych.  W zajęciach udział 
wzięła 12 – osobowa grupa nauczycieli, pedagogów i psychologów z ciechanowskich szkół. 
Szkolenie przeprowadzili specjaliści Warszawskiego Instytutu Profilaktyki, jednostki 
szkoleniowej Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom „KARAN”.  

Inicjatywą szkoleniową Biura PiRPU były również zajęcia „Dialog motywujący jako 
metoda motywowania do zmiany destrukcyjnych zachowań osób doświadczających przemocy, 
jak i sprawców przemocy”, zorganizowane w dniu 26 października 2018 r.  
przy współpracy z krakowskim Studiem Profilaktyki Społecznej. 
 Celem szkolenia było wprowadzanie nowych instrumentów pracy z tzw. „trudnym 
klientem”, opierających się umiejętności skutecznego uruchomienia wewnętrznej motywacji 
podopiecznych do zmiany. W szkoleniu wzięło udział 15 osób. Uczestnikami szkolenia byli 
przede wszystkim pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie.  
W grupie szkoleniowej znaleźli się także kuratorzy sądowi, członek komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych oraz przedstawiciel Policji.  



 

128 

W ramach tworzenia systemu wsparcia dla osób pracujących zawodowo  
z rodzinami dotkniętymi przemocą domową kontynuowano spotkania superwizyjne,  
w których uczestniczyli członkowie grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego  
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W mijającym roku superwizje odbyły się w dniach 13 czerwca i 5 października. 
Miejscem obu spotkań była siedziba Biura PiRPU. Łącznie w superwizjach wzięło udział  
17 osób (policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, członkowie MKRPA, 
przedstawiciele oświaty i ochrony zdrowia). Podczas superwizji uczestnicy zajęć próbowali 
przede wszystkim pracować nad wspólną strategią pracy w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 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.  
Wnioski końcowe z realizacji Programu: 
1. Zwiększenie dostępności pomocy psychologicznej dla osób uwikłanych w przemoc. 
2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania 

przemocy domowej według zapotrzebowania zgłaszanego przez przedstawicieli 
konkretnych służb i instytucji. 

3. Konieczność regularnych działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej 
przemocą. 

 

5.15 Program Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z Podmiotami 
Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok 
 
Program Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z Podmiotami Prowadzącymi 

Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok został przyjęty przez Radę Miasta Ciechanów 
Uchwałą Nr 528/XXXVIII/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, zgodnie z art. 5 a pkt 1 Ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
 Projekt Programu opracowany w oparciu o wcześniejsze doświadczenia ze współpracy 
oraz zgłoszone wnioski i uwagi był konsultowany z organizacjami pozarządowymi zgodnie  
z przyjętymi procedurami.  Do zaproponowanego projektu uwag nie wniosła Ciechanowska 
Rada Działalności Pożytku Publicznego.  

Program szczegółowo określa 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 w dwóch równoważnych płaszczyznach: w formie finansowej 
i pozafinansowej. 

Współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na płaszczyźnie finansowej odbywała się w 2018 roku przede wszystkim 
poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych przez uprawnione podmioty  
w trybie otwartego konkursu ofert.  
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Przedmiotem zlecenia mogły być zadania własne gminy określone Ustawą z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieszczące się w rejestrze zadań publicznych 
określonych Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Za priorytetowe zadania publiczne Gminy Miejskiej Ciechanów w 2018  roku uznano: 
 
Z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 
1) aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym, 
2) podejmowanie działań na rzecz osób dotkniętych niepełnosprawnością, 
3) organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, 
4) organizacja działań edukacyjno-integracyjnych dla dzieci autystycznych i ich rodzin. 
 
Z zakresu oświaty, edukacji i wychowania: 
1) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania, 
2) realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze: 
a)  sportowo-rekreacyjnym, 
b) turystyczno-krajoznawczym, 
c) ekologicznym. 
 
Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 
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.  
 
Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 
1) kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych oraz promocja lokalnego dorobku 

artystycznego, 
2) organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną. 
 
Z zakresu rozwoju sektora pozarządowego: 
1) podejmowanie przedsięwzięć integrujących środowiska III sektora, 
2) promocja wolontariatu. 
 
Z zakresu pomocy społecznej: 
1) organizowanie pomocy środowiskom osób najuboższych. 
 
 Na realizację większości wyżej wymienionych zadań publicznych, wg możliwości 
określonych budżetem miasta na 2018 rok, ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert na 
zasadach i w trybie określonym Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.  
 
Na realizację zadań publicznych przeznaczono odpowiednio:  
1. Kultura i dziedzictwo narodowe       90 000 zł. 
2. Kultura fizyczna i sport        685 000 zł.  
3. Oświata i wychowanie ogółem       11 5000 zł.            
w tym: 
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-  na zadanie „zajęcia rekreacyjno-sportowe      35 000 zł. 
- na organizację wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania   40 000 zł. 
- na realizację zadania z budżetu obywatelskiego     40 000 zł. 
 

4. Ochrona i promocja zdrowia        134 000 zł. 
5. Pomoc społeczna         40 000 zł. 
6. Promocji idei wolontariatu       22 000 zł.  
 
Ogółem na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe przeznaczono  
w 2018 roku kwotę 1 086 000 zł.  
 
  W myśl obowiązujących przepisów prawa, gmina nie może finansować działalności 
poszczególnych organizacji pozarządowych. Powinna natomiast wyznaczać obszary życia 
publicznego oraz określać zadania, których realizacja we współpracy z organizacjami 
pozarządowymi będzie bardziej skuteczna, efektywna i większym stopniu odpowiadać będzie 
potrzebom społeczności lokalnej.   

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, gmina angażuje środki budżetu miasta 
w organizację ważnych wydarzeń kulturalnych, społecznych i sportowych  
w ramach ich współorganizowania. 

VI. Realizacja uchwał rady gminy 
 
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 2018 r.  w sposób 
określony uchwałami. 
 W 2018 roku Rada Miasta obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie 
z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr 542/XXXIX/2017 z dnia 21 grudnia 2017  
r.  Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2018 roku Rada Miasta obradowała na 
12 sesjach zwyczajnych, 1 sesji nadzwyczajnej i podjęła 144 uchwały. 

 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. 
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W podjętych przez Radę Miasta uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się żadnych 
nieprawidłowości potwierdzając tym samym fakt, że uchwały są zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa i nie naruszają właściwego gospodarowania finansami publicznymi. 

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. 

 
 

l.p.    Numer i data podjęcia w sprawie sposób wykonania 

1. 553/XL/2018  
z dn. 31.01.2018r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.   Wykonano    

2. 554/XL/2018  
z dn. 31.01.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
rok 2018. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Wykonano       

3. 555/XL/2018  
z dn. 31.01.2018r. 

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz 
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 
prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub 
zatrudniających dziennych opiekunów oraz 
dziennych opiekunów prowadzących 
działalność na własny rachunek. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz. 
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. Z 
dn.05.02.2018r. poz. 1120.  
W I kwartale br. Nie było podmiotu, który 
ubiegał się o dotacje lub otrzymywał środki 
na podstawie niniejszej uchwały. 

4. 556/XL/2018  
z dn. 31.01.2018r. 

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 kontroli prawidłowości ich 
pobrania i wykorzystywania 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz. – 
ogłoszona w Dz.Urz. Wój. Maz. Z 
dn.05.02.2018r. poz. 1121.  
Od marca br. Jednostki niepubliczne 
otrzymują i rozliczają dotacje na zasadach 
określonych w niniejszej uchwale. 

5. 557/XL/2018  
z dn. 31.01.2018r. 

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 
– wykonano.       
  
Umowa dzierżawy zawarta z   dzierżawcą 
do 31.03.2021 r.   

6. 558/XL/2018  
z dn. 31.01.2018r. 

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 
– wykonano.       
Umowa dzierżawy zawarta z dzierżawcą do 
31.03.2021 r. 

7. 559/XL/2018  
z dn. 31.01.2018r. 

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 
– wykonano.       
Umowa dzierżawy zawarta z dzierżawcą do 
31.03.2021 r. 

8. 560/XL/2018  
z dn. 31.01.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 
lat z dotychczasowym najemcą oraz 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
– wykonano.   
Umowa najmu garażu podpisana z najemcą 
do 31.12.2020 r. 
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obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu. 

9. 561/XL/2018  
z dn. 31.01.2018r. 

w sprawie wyboru ławników. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty.       
Rada dokonała wyboru 11 ławników 

10. 562/XLI/2018  
z dn. 22.02.2018r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 
523/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie 
stwierdzenia przekształcenia 
dotychczasowych zespołów szkół w 
ośmioletnie szkoły podstawowe. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.       
W Uchwale określono nazwę Szkoły 
Podstawowej nr 7 poprzez dodanie zwrotu, 
iż jest to Szkoła z Oddziałami 
Integracyjnymi. 

11. 563/XLI/2018  
z dn. 22.02.2018r. 

w sprawie określenia kryteriów przyjęć oraz 
liczby punktów możliwych do uzyskania za 
każde z kryteriów i dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryterium w 
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych 
szkół i oddziałów przedszkolnych w 
publicznych szkołach podstawowych, 
prowadzonych przez Gminę Miejską 
Ciechanów. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz 
W uchwale określono kryteria przyjęć do 
publicznych szkół i oddziałów 
przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych, wraz z liczba punktów 
możliwych do uzyskania w postępowaniu 
rekrutacyjnym oraz rodzaje dokumentów 
potwierdzające spełnienie tych kryteriów. 

12. 564/XLI/2018  
z dn. 22.02.2018r. 

w sprawie zmiany 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”  
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz 
Po wejściu w życie uchwały, wydawane są 
karty rodzica w celu parkowania przez 
rodziców w SPP na ul. Nadfosnej przy MP 
nr 1 oraz wydawane są abonamenty dla 
mieszkańców ul. 11 Pułku Ułanów Leg. 14 
w celu parkowania w SPP. 

13. 565/XLI/2018  
z dn. 22.02.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
w trakcie realizacji.      

14. 566/XLI/2018  
z dn. 22.02.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 4/I/99 z dnia 
28.01.1999 roku w sprawie utworzenia 
osiedli na terenie miasta Ciechanowa oraz 
zarządzenia wyborów do organów osiedli. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz – 
dokonano zmian w wykazie ulic 
wchodzących w skład osiedli. 

15. 567/XLI/2018 z dn. 
22.02.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
wykorzystanie herbu Miasta  Ciechanów jako 
elementu odznaki pamiątkowej i logo 5  
Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej 
w Ciechanowie. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.       
Rada wyraziła zgodę na wykorzystanie 
herbu – wysłano uchwałę do Maz. Brygady 
Obrony Terytorialnej. 

16. 568/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Wykonano       

17. 569/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 
rok 2018 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Wykonano      

18. 570/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

w sprawie emisji obligacji komunalnych Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Wyemitowano wszystkie zaplanowane serie 
obligacji komunalnych. 

19. 
 

571/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 
województwa mazowieckiego 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Umowa z województwem została 
podpisana. Przewidywany termin 
przekazania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania „Przebudowa 
drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie 
miasta Ciechanów (ul. Gruduska)”  - 
marzec 2019r.    
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20. 572/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

w sprawie statutu Żłobka Miejskiego w 
Ciechanowie 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz-, 
uchwała wykonana 

21. 573/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

w sprawie przystąpienia jako Partner do 
realizacji projektu pn: ”Pomocna dłoń – 
usługi opiekuńcze PCK dla osób 
niesamodzielnych” 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.    
Umowa partnerska podpisana w dn. 
29.03.2018r. Projekt w realizacji. 
   

22. 574/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta 
Ciechanów konsultacji społecznych 
dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 
2019r. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz 
Konsultacje zostaną ogłoszone do 30.04.br. 

23. 575/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

w sprawie podziału Gminy Miejskiej 
Ciechanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich 
granic i numerów oraz  liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym   

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz – 
dokonano podziału na 4 okręgi wyborcze. 

24. 576/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
– w trakcie realizacji.            

25. 577/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

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. 
Sprawa w toku: wykaz ogłoszony na 21 dni, 
podpisanie umowy dzierżawy obiektu 
handlowego + grunt -TOMAX. 

26. 578/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
– w trakcie realizacji 

27. 579/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o 
nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy 
Miejskiej Ciechanów   

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Ustalono wzór wniosku. 

28. 580/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

w sprawie zmiany Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla miasta Ciechanów na 
2018 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. Uchwała w trakcie realizacji. 

29. 581/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

w sprawie Regulaminu Cmentarza 
Komunalnego w Ciechanowie oraz opłat za 
korzystanie z cmentarza komunalnego i 
urządzeń cmentarnych 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz 
Po wejściu w życie uchwały zasady i ceny 
określone w regulaminie będą stosowane. 

30. 582/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej Powiatowi 
Ciechanowskiemu 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 
Uchwała zrealizowana zgodnie z podpisaną 
umową Nr 2/WFB/2018 z dnia 28.06.2018. 

31. 583/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 
formie dotacji celowej Powiatowi 
Ciechanowskiemu 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.  
Uchwała zrealizowana zgodnie z podpisaną 
umową Nr 3/WFB/2018 z dnia 28.06.2018. 

32 583/XLII/2018 z dn. 
29.03.2018r. 

w sprawie przyjęcia rezygnacji z Członka 
Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 
Rady Miasta Ciechanów (Tomasz 
Podsiadlik) 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia. 
Rada przyjęła rezygnację radnego P. 
Tomasza Podsiadlika – wykreślono ze 
składu Komisji. 

33. 584/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r.  

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy Miejskiej 
Ciechanów za 2017 rok. 

Uchwała wchodzi w życie 
 z dniem podjęcia i  
podlega ogłoszeniu. 
Sprawozdanie zostało zatwierdzone 
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34. 585/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r. 

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2017 rok 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i 
podlega ogłoszeniu. Rada udzieliła 
Prezydentowi absolutorium. 

35. 586/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r. 

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz 
wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej 
Ciechanów na 2018 rok 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz. – 
zgodnie z treścią Uchwały Kąpielisko Krubin 
zlokalizowane przy ul.  
Sońskiej w Ciechanowie działka Nr 60-291/3 
rozpoczęło działalność w dniu 23 czerwca 
2018r. i będzie funkcjonowało do 2.09.2018r. 

36. 587/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r. 

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 – 
wykonano 
Umowa dzierżawy zawarta z dzierżawcą do 
31.03.2021 r. 

37. 588/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r. 

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 – 
nie wykonano  
Umowa dzierżawy nie została podpisana 
przez wnioskodawcę 

38. 589/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r. 

w sprawie   wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 
wykonana – akt notarialny nr 12827/2018 z 
17.12.2018r. 

39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

590/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r. 
 
 
 
 
 

 w sprawie zmiany uchwały nr 
512/XXXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z  
dnia  26  października  2017r.  o wyrażeniu 
zgody  na   udzielenie bonifikaty od  ceny 
sprzedaży  na rzecz  najemcy samodzielnego 
lokalu mieszkalnego nr 52 w budynku 
położonym w Ciechanowie przy ulicy 
Z.Sierakowskiego 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 
wykonana – sprzedaż lokalu – akt notarialny 
nr 1231/2018 z dn.17.05.2018r. 
 
 

40. 591/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r 

w sprawie zmiany uchwały nr  
513/XXXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z 
dnia  26 października  2017r.  o wyrażeniu 
zgody na udzielenie bonifikaty od  ceny 
sprzedaży  na rzecz  najemcy  samodzielnego 
lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku 
położonym w Ciechanowie przy ulicy 
Z. Sierakowskiego 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 
wykonana – sprzedaż lokalu – akt notarialny 
nr 5347/2018 z dn.23.05.2018r. 
 

41. 592/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r. 

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 
w trakcie realizacji 
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42. 593/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r. 

w sprawie   zmiany uchwały nr 248/XXVII/08 
Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 
października 2008r. o zbyciu nieruchomości w 
drodze     bezprzetargowej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia –
wykonana w części: sprzedaż działki 958/19 
– akt notarialny nr 3246/2018 z 13.10.2018r. 

43. 594/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 86/VIII/2011 
Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 maja 2011r. 
w sprawie określenia:  
Zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz 
zwolnienia z realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z 
uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz 
– dla dyrektorów i wicedyrektorów w szkołach 
podstawowych 
i gimnazjach prowadzonych przez Gminę 
Miejską Ciechanów, 
Zasad ustalania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dla 
nauczycieli realizujących w ramach stosunku 
pracy obowiązki określone dla stanowisk o 
różnym tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin,  
Tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć pedagogów, psychologów, 
logopedów,  
zmienionej Uchwałą Nr 117/IX/2011 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 30 czerwca 2011r., 
Uchwałą Nr 241/XX/2012 Rady Miasta 
Ciechanów z dnia 28 czerwca 2012r., 
zmienionej Uchwałą Nr 459/XXXIII/2017 
Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 czerwca 
2017r. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz 
Ustalono pensa dla pedagogów, 
psychologów, terapeutów, doradców 
zawodowych zatrudnionych w szkołach 
samorządowych prowadzonych przez Gminę 
Miejską Ciechanów. 

44. 595/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r. 

w sprawie określenia „Regulaminu otwartego 
konkursu ofert na zapewnienie dzieciom 
zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej 
Ciechanów możliwości korzystania z 
wychowania przedszkolnego w niepublicznym 
przedszkolu, niepublicznej innej formie 
wychowania przedszkolnego lub niepublicznej 
szkole podstawowej, w której zorganizowano 
oddział przedszkolny na zasadach 
obowiązujących w publicznych placówkach 
wychowania przedszkolnego prowadzonych 
przez Gminę Miejską Ciechanów oraz 
kryteriów wyboru ofert”. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz 
W związku z wystarczającą liczbą miejsc w 
miejskich przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych w 
bieżącym roku otwarty konkurs ofert nie był 
przeprowadzany. 

45. 596/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r. 

w sprawie określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego 
przez uczniów objętych wychowaniem 
przedszkolnym do końca roku szkolnego w 
roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat 
w przedszkolach publicznych i oddziałach 
przedszkolnych w publicznych szkołach 
podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz. 
Uchwała umożliwiła pobieranie opłat za 
korzystanie z wychowanie przedszkolnego w 
miejskich przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych. 
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46. 597/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r. 

w sprawie ustalenia regulaminu Hali Targowej 
i Targowiska Miejskiego w Ciechanowie przy 
ul. Henryka Sienkiewicza 75. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. 
Maz. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
czerwca 2018 roku –regulamin został 
zastosowany z chwilą uruchomienia Hali 
Targowej i Targowiska 

47. 598/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r. 

w sprawie opłaty za korzystanie z mienia 
komunalnego na Targowiskach Miejskich 
w Ciechanowie przy ul. Płońskiej 28 i przy ul. 
Henryka Sienkiewicza 75. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 
2018 roku – opłaty są pobierane zgodnie z 
uchwałą. 

48. 599/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r. 

zmieniająca Uchwałę Nr  
159/XIV/2015 Rady Miasta  
Ciechanów z dnia 26 listopada 
2015 r. w sprawie opłaty targowej. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. 
Maz. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
czerwca 2018 roku 
opłaty są pobierane zgodnie z uchwałą 

49. 600/XLIII/2018 z dn. 
26.04.2018r. 

w sprawie podziału Gminy Miejskiej 
Ciechanów na stałe obwody do głosowania, 
ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib 
obwodowych komisji wyborczych. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz – Gmina 
Miejska została podzielona na obwody do 
głosowania. 

50. 601/XLIV/2018 z dn. 
24.05.2018r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

51. 602/XLIV/2018 z dn. 
24.05.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2018 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

52. 603/XLIV/2018 z dn. 
24.05.2018r. 

w sprawie: upoważnienia Prezydenta Miasta 
Ciechanów do złożenia wniosku  
o dofinansowanie projektu oraz przyjęcia do 
realizacji określonego w Studium 
Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Rozwój 
zieleni miejskiej w Ciechanowie” 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. 
”Rozwój zieleni miejskiej w Ciechanowie” 
został złożony w maju 2018 r. do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 
ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II 
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości 
środowiska miejskiego.  
Okres realizacji: 16.04.2018r. – 31.08.2020r. 
Wydatki kwalifikowalne: 3.597.722,29 zł, 
wnioskowane dofinansowanie (85%): 
3.058.063,94 zł, wkład własny (15%): 
539.658,35 zł. 31.08.2020r. 
Wniosek oczekuje na rozpatrzenie. 

53. 604/XLIV/2018 z dn. 
24.05.2018r. 

w sprawie: wstępnej lokalizacji nowych 
przystanków komunikacyjnych przy gminnej 
drodze publicznej w Ciechanowie ul. 
Opinogórskiej 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 
przystanek został zlokalizowany na ul. 
Opinogórskiej na wysokości wspólnoty 
mieszkaniowej PREMIUM. 

54. 605/XLIV/2018 z dn. 
24.05.2018r. 

w sprawie wyrażenia poparcia dla inicjatywy 
utworzenia w Ciechanowie instytucji 
historyczno-kulturalnej, placówki 
dokumentującej historię walk i dążeń 
niepodległościowych na terenie Ciechanowa i 
ziemi ciechanowskiej.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 
w trakcie realizacji. 
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55. 606/XLIV/2018 z dn. 
24.05.2018r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 
wykonana- sprzedaż działek-akt not. 
3570/2018 z dn.03.12.2018r. 

56. 607/XLIV/2018 z dn. 
24.05.2018r. 

w sprawie przyjęcia projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
oraz przekazania go do zaopiniowania 
organowi regulacyjnemu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Projekt został pozytywnie zaopiniowany 
przez organ regulacyjny 

57 608/XLIV/2018 z dn. 
24.05.2018r. 

w sprawie zmiany Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla miasta Ciechanów na 2018 
rok.  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 
zmieniono sposób przeznaczenia środków 
finansowych w wysokości 12 000,00 zł 
(przesunięcie środków z zadania „Zakup 
stacjonarnych alkomatów” na zadanie „Inne 
oferty, inicjatywy wpływające w ciągu roku 
po uzyskaniu opinii Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych”). 

58. 609/XLIV/2018 z dn. 
24.05.2018r. 

w sprawie nadania Honorowego 
Obywatelstwa Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Honorowe Obywatelstwo zostało nadane p. 
Arkadiuszowi Gołębiewskiemu. 

59. 610/XLV/2018 z dn. 
28.06.2018r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

60. 611/XLV/2018 z dn. 
28.06.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2018 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

61. 612/XLV/2018 z dn. 
28.06.2018r. 

w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w 
granicach obwodu głosowania na terenie 
miasta Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz. – 
wykonana 

62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

613/XLV/2018 z dn. 
28.06.2018r. 
 
 
 
 
 
 

w sprawie wyrażenia zgody na  
wniesienie wkładu niepieniężnego  
(aportu) do jednoosobowej spółki z  
ograniczoną odpowiedzialnością –  
Zakładu Komunikacji Miejskiej w  
Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 
przekazanie aportu do Spółki w postaci 
autobusu marki MMI typ IVECO  72C 
URBY nastąpiło w dniu 19-07-2018 roku i 
zostało udokumentowane fakturą VAT oraz 
protokołem przekazania. 

63. 614/XLV/2018 z dn. 
28.06.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz 
najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego 
nr 7 w budynku położonym w Ciechanowie 
przy ulicy H. Sienkiewicza 31. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 
w trakcie realizacji 

64. 615/XLV/2018 z dn. 
28.06.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz 
najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego 
nr 17 w budynku położonym w Ciechanowie 
przy ulicy                                  S. 
Mikołajczyka 1. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia –
wykonana w części: sprzedaż działki 958/19 
– akt notarialny nr 3246/2018 z 13.10.2018r. 

65. 616/XLV/2018 z dn. 
28.06.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 
w trakcie realizacji 
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66. 617/XLV/2018 z dn. 
28.06.2018r. 

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia –
wykonana w części: sprzedaż działki 958/19 
– akt notarialny nr 3246/2018 z 13.10.2018r. 

67. 618/XLV/2018 z dn. 
28.06.2018r. 

w sprawie zbycia nieruchomości w drodze 
bezprzetargowej. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia – 
w trakcie realizacji. 

68. 619/XLV/2018 z dn. 
28.06.2018r. 

w sprawie zasad usytuowania miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 
na terenie Miasta Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz. – 
zezwolenia wydawane zgodnie z zapisami 
uchwały. 

69. 620/XLV/2018 z dn. 
28.06.2018r. 

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby 
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
na terenie miasta Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz – 
zezwolenia wydawane zgodnie z zapisami 
uchwały. 

70. 621/XLV/2018 z dn. 
28.06.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie 
wkładu pieniężnego do jednoosobowej spółki 
z ograniczona odpowiedzialnością – Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Wniesiono wkład pieniężny dokonując 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki 
(forma akt notarialny) 

71. 622/XLV/2018  
z dn. 28.06.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 
herbu Miasta Ciechanów.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-
Rada wyraziła zgodę na wykorzystanie Herbu 
przez Ciechanowskie Stowarzyszenie 
Krótkofalowców. 

72. 623/XLVI/2018  
z dn. 30.08.2018r. 

w sprawie określenia zasad udzielania z 
środków budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów 
dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów 
działkowych. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz-dotacje 
będą udzielane od 2019r. 

73. 624/XLVI/2018  
z dn. 30.08.2018r. 

w sprawie   wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości na własność Gminy Miejskiej 
Ciechanów 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
– wykonana – akt notarialny nr 11487/2018 
z 06.11.2018r.. 

74. 625/XLVI/2018  
z dn. 30.08.2018r. 

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  tej umowy. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
– wykonana. 
Umowa dzierżawy zawarta z dzierżawcą do 
31.10.2021 r. 

75. 626/XLVI/2018  
z dn. 30.08.2018r 

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
– wykonano. 
Umowa dzierżawy zawarta z dzierżawcą do 
31.10.2028 r 
 

76. 627/XLVI/2018  
z dn. 30.08.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie  
kolejnej  umowy  najmu  na okres powyżej   3 
lat  z  dotychczasowym  najemcą oraz 
wyrażenia zgody na odstąpienie od  obowiązku 
przetargowego trybu  zawarcia  umowy najmu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia- 
wykonano. 
Umowa najmu podpisana z najemcą do 
31.08.2021 r. 

77. 628/XLVI/2018  
z dn. 30.08.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
– w trakcie realizacji 
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78. 629/XLVI/2018  
z dn. 30.08.2018r. 

w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego  
„SZWANKE” w Ciechanowie 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz-
Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. Z 
dn.04.10.2018r. poz. 9386. 

79. 630/XLVI/2018  
z dn. 30.08.2018r. 

w sprawie pomników przyrody na terenie 
miasta Ciechanowa 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz – 
zrealizowano 

80. 631/XLVI/2018  
z dn. 30.08.2018r. 

w sprawie użytku ekologicznego „Bagry” w 
Ciechanowie. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz. – 
zrealizowano 

81. 632/XLVI/2018  
z dn. 30.08.2018r. 

w sprawie utworzenia na terenie miasta 
Ciechanów odrębnych obwodów głosowania 
dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz- 
uchwała wykonana- utworzono odrębne 
obwody głosowania. 

82. 633/XLVI/2018  
z dn. 30.08.2018r. 

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu 
pn. „CIECHANÓW MIASTEM 
NOWOCZESNEJ EDUKACJI – II edycja” w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś 
Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, 
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i 
młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja 
ogólna (w tym w szkołach zawodowych). 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
– projekt w trakcie realizacji do 
dn.31.07.2019r. 

83. 634/XLVI/2018  
z dn. 30.08.2018r. 

w sprawie zmiany nazw siedzib obwodowych 
komisji wyborczych na terenie miasta 
Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz – 
wykonana 

84. 635/XLVI/2018  
z dn. 30.08.2018r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Orła 
Białego w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Rada uznała skargę za bezzasadną. 

85 
 
 
 
 

636/XLVI/2018  
z dn. 30.08.2018r. 
 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Rada uznała skargę za bezzasadną. 
 
 

86. 637/XLVIII/2018 z dn. 
27.09.2018r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

87. 638/XLVIII/2018 z dn. 
27.09.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2018. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

88. 639/XLVIII/2018 z dn. 
27.09.2018r. 

w sprawie: zatwierdzenia do realizacji projektu 
grantowego w ramach konkursu grantowego 
pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców województwa mazowieckiego” 
ogłoszonego przez Fundację Rozwoju Gmin 
Polskich.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-
projekt w trakcie realizacji. Okres realizacji 
od 01.10.2018 do 31.12.2019r. Całkowity 
koszt realizacji projektu 89.140,00 zł – 
dofinansowanie w wysokości 100%. 

89. 640/XLVIII/2018 z dn. 
27.09.2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemcy 
samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 w 
budynku położonym w Ciechanowie przy ulicy 
Nadfosnej 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
– wykonana – akt notarialny nr 11152/2018 
z 26.10.2018r. 
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90. 641/XLVIII/2018 z dn. 
27.09.2018r. 

w sprawie    zamiany nieruchomości. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
– wykonana – akt notarialny nr 2832/2018 z 
06.12.2018r. 

91. 642/XLVIII/2018 z dn. 
27.09.2018r. 

w sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletnim 
planie rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w 
posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 
w Ciechanowie Spółka z o.o. na lata 2016 – 
2018.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
- - zmieniono wieloletni plan rozwoju i 
modernizacji urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych będących w posiadaniu 
ZwiK na lata 2016-2018. 

92. 643/XLVIII/2018 z dn. 
27.09.2018r. 

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 2019 – 
2021. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
– Uchwalono nowy plan który jest 
realizowany przez ZwiK 

93. 644/XLVIII/2018 z dn. 
27.09.2018r. 

w sprawie zmiany Miejskiego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych dla miasta Ciechanów na 2018 
rok.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia-
wprowadzono dodatkowe wpływy za 
wydawane zezwolenia. 

94. 645/XLIX/2018 z dn. 
25.10.2018r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

95. 646/XLIX/2018 z dn. 
25.10.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2018 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

96. 647/XLIX/2018 z dn. 
25.10.2018r. 

zmieniająca uchwałę 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 upływie14 dni 
od ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Maz.- od 
grudnia 2018 r. jednostki niepubliczne 
otrzymują i rozliczają dotacje na zasadach 
określonych w niniejszej uchwale. 

97. 648/XLIX/2018 z dn. 
25.10.2018r. 

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 – wykonana 
Umowa dzierżawy z dzierżawcą została 
podpisana do 31.12.2023 r. 

 

98. 649/XLIX/2018 z dn. 
25.10.2018r. 

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 
– wykonana 
Aneks do umowy dzierżawy podpisany z 
dzierżawcą do 31.12.2023 r. 

99. 650/XLIX/2018 z dn. 
25.10.2018r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 
514/XXXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z 
dnia  26  października  2017r.  o wyrażeniu 
zgody  na   udzielenie bonifikaty od  ceny 
sprzedaży  na rzecz  najemcy samodzielnego 
lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku 
położonym w Ciechanowie przy ulicy Płockiej 
1A. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 
– wykonana – sprzedaż lokalu – akt 
notarialny nr 3254/2018 z 31.10.2018r. 
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100. 651/XLIX/2018 z dn. 
25.10.2018r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Rada uznała skargę za bezzasadną. 

101. 652/XLIX/2018 z dn. 
25.10.2018r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Orła  
Białego w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Rada uznała skargę za bezzasadną. 

102 1/I/2018 z dn.22 
listopada 2018r. 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Miasta Ciechanów. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – 
wykonana 

103. 2/I/2018 z. dn. 22 
listopada 2018r. 

w sprawie ustalenia liczby 
Wiceprzewodniczących Rady Miasta 
Ciechanów. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia–
wykonana 

104. 3/I/2018 z. dn.22 
listopada 2018r. 

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących 
Rady Miasta Ciechanów. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – 
wykonana 

105. 4/I/2018 z. dn. 27 
listopada 2018r. 

w sprawie powołania stałych Komisji Rady 
Miasta Ciechanów 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – 
wykonana 

106. 5/I/2018 z. dn.22 
listopada 2018r. 

w sprawie ustalenia liczby radnych 
wchodzących w skład stałych Komisji Rady 
Miasta Ciechanów 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia- 
wykonana 

107. 6/I/2018 z dn.                 
22 listopada 2018r. 

w sprawie powołania członków stałych Komisji 
Rady Miasta Ciechanów 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – 
wykonana 

108. 7/I/2018 z dn.22 
listopada 2018r. 

w sprawie wyboru Przewodniczących stałych 
Komisji Rady Miasta Ciechanów 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – 
wykonana 

109. 8/I/2018 z dn.22 
listopada 2018r. 

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta 
Miasta Ciechanów. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – 
wykonana 

110. 9/I/2018 z dn.22 
listopada 2018r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej 
Ciechanów 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
Maz. – wykonana 

111. 10/II/2018 z dn.27 
listopada 2018r. 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2019 r. 

112. 11/II/2018 z dn.27 
listopada 2018r. 

Uchwała Budżetowa Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2019 r. 

113. 12/II/2018 z dn. 27 
listopada 2018r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy 
Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia 

114. 13/II/2018 z dn. 27 
listopada 2018r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2018. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia 

115. 14/II/2018 z dn.  
27 listopada 2018r. 

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 
tej umowy. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia- 
zawarto kolejna umowę dzierżawy. 

116. 15/II/2018 z dn. 27 
listopada 2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – 
wykonana – nabycie działki – akt notarialny 
nr 1175/2019 z 04.02.2019r. 

117. 16/II/2018 z dn.  
27 listopada 2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na 
 zbycie nieruchomości  
lokalowej. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – w 
trakcie realizacji 
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118. 17/II/2018 z dn.  
27 listopada 2018r. 

w sprawie zmiany uchwały  nr 
  614/XLV/2018 Rady Miasta 
 Ciechanów z dnia  28  czerwca 
  2018r.  o wyrażeniu  zgody  na 
  udzielenie bonifikaty od ceny 
 sprzedaży na rzecz  najemcy 
 samodzielnego lokalu 
 mieszkalnego nr 7 w budynku 
 położonym w Ciechanowie 
przy ulicy H. Sienkiewicza 31. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – 
wykonana – sprzedaż lokalu – akt notarialny 
nr 4493/2018 

119. 18/II/2018 z dn.  
27 listopada 2018r. 

w sprawie  wyrażenia   zgody 
na   udzielenie   bonifikaty   od 
 ceny   sprzedaży na rzecz 
 najemcy samodzielnego 
 lokalu    mieszkalnego nr 10 
 w budynku  położonym w 
 Ciechanowie przy  ulicy  
 3 Maja 1.         

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – w 
trakcie realizacji 
 

120. 19/II/2018 z dn.  
27 listopada 2018r. 

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 z dniem podjęcia – 
wykonana 
Umowa dzierżawy została zawarta z 
dzierżawcą do 31.12.2021 r. 

121. 20/II/2018 z dn.  
27 listopada 2018r. 

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 z dniem podjęcia – 
wykonana 
Umowa dzierżawy została zawarta z 
dzierżawcą do 31.10.2021 r. 

122. 21/II/2018 z dn.  
27 listopada 2018r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania, wysokości stawek opłat 
za parkowanie pojazdów samochodowych w tej 
strefie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego 
Parkowania”. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
Maz. – SPP została rozszerzona o ul. 
Zamkową, T. Wyrzykowskiego             i 
odcinek ul. M. Kopernika. Zostały 
ustawione parkometry    i została 
wprowadzona zmiana organizacji ruchu 
drogowego. 

123. 22/II/2018 z dn.  
27 listopada 2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie 
herbu Miasta Ciechanów.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia- Rada 
wyraziła zgodę na wykorzystanie herbu 
Miasta Ciechanów przez Zarząd 
Ciechanowskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich z siedzibą w 
Ciechanowie . 

124. 23/II/2018 z dn.  
27 listopada 2018r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 
stanowiącej podstawę do  naliczenia podatku 
rolnego. 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. 
Woj. Maz. I wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2019r. – w trakcie realizacji, w 
roku 2019 obowiązuje stawka wynikająca z 
uchwały. 

125. 24/II/2018 z dn.  
27 listopada 2018r. 

w sprawie przyjęcia rocznego programu 
współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów                               

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia -
Program w trakcie realizacji. Do końca 2018 
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z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami o których mowa w woj.3 ust.3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (tj. Dz.U.  z 2018 r. poz. 450) na 
2019 rok. 

roku ogłoszono otwarte konkursy ofert na 
realizację zadań publicznych w zakresie 
priorytetowych zadań publicznych gminy. 

126. 25/II/2018 z dn.  
27 listopada 2018r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności 
 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. 
Woj. Maz. I wchodzi w życie z dniem 1 
stycznia 2019r. 
Wykonano. Zgodnie z zapisami ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
mieszkańcy otrzymali zawiadomienie o 
zmianie stawki opłaty. 

127. 26/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miasta 
Ciechanów i jej  Komisji  na rok  2019. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia- w 
trakcie realizacji. 

128. 27/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

w sprawie Miejskiego   Programu   Profilaktyki   
i    Rozwiązywania   Problemów   
Alkoholowych na 2019 rok.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia- 
program w trakcie realizacji. 

129. 28/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

w sprawie Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia- 
program w trakcie realizacji. 

130. 29/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

w sprawie Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
miasta Ciechanów na 2019 r. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia- 
program w trakcie realizacji. 

131. 30/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2018. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia 

132. 31/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 
poniesionych na świadczenia z pomocy 
społecznej w formie posiłku, świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 
albo świadczenia rzeczowego w postaci 
produktów żywnościowych przez osoby objęte 
wieloletnim  rządowym programem „Posiłek w 
szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
Maz.-na podstawie decyzji administracyjnej 
posiłki przyznawane są w szkołach i 
jadłodajniach PCK dla dorosłych. 
Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub 
żywności przyznawane są decyzją adm. 

133. 32/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do korzystania z 
pomocy społecznej przez osoby objęte 
rządowym programem „Posiłek w szkole i w 
domu” na lata 2019-2023. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
Maz.- kryterium dochodowe zostało 
podwyższone do 150%. 

134. 33/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

w sprawie ustanowienia wieloletniego 
programu osłonowego Gminy Miejskiej 
Ciechanów w zakresie dożywiania w ramach 
realizacji wieloletniego rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-
2023. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
Maz.- w trakcie realizacji – do chwili 
obecnej nie wskazano osób uprawnionych. 

135. 34/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

w sprawie: nadania nazwy budynkowi 
użyteczności publicznej przy ul. Płockiej 34. 

Uchwała wchodzi z dniem 01.01.2019r.- 
nadano nazwę „Park Nauki Torus” 

136. 
 

35/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 
 

w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  
kolejnej  umowy  dzierżawy  na okres powyżej   
3 lat  z  dotychczasowym  dzierżawcą oraz 
wyrażenia zgody na odstąpienie od  obowiązku 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – 
wykonana 
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przetargowego trybu  zawarcia  umowy 
dzierżawy. 

Umowa dzierżawy została zawarta z 
dzierżawcą do 31.10.2021 r. 
 
 

137. 36/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

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 z dniem podjęcia – 
wykonana 
Umowa dzierżawy została zawarta z 
dzierżawcą do 16.01.2020 r. 

138. 37/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

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 z dniem podjęcia – 
wykonana 
Umowa dzierżawy została zawarta z 
dzierżawcą do 31.12.2021 r. 

139. 38/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

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 
tej umowy. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia -
program jest realizowany w 2019r. – 
wyłapywanie bezdomnych psów, opieka nad 
zwierzętami w schronisku, czipowanie 
(znakowanie psów), planowane są zabiegi 
dla kotów wolno żyjących i zabiegi 
sterylizacji dla suk i kotek właścicielskich 

140. 39/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

w sprawie określenia Programu opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Miejskiej Ciechanów w 2019r. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
Maz. – 2019r. – wyłapywanie bezdomnych 
psów, opieka nad zwierzętami w schronisku, 
czipowanie (znakowanie psów), planowane 
są zabiegi dla kotów wolno żyjących i 
zabiegi sterylizacji dla suk i kotek 
właścicielskich. 

141. 40/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

w sprawie regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. 
Maz. – Regulamin wszedł w życie 

142. 41/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie 
wkładu niepieniężnego (aportu) do 
jednoosobowej spółki z ograniczona 
odpowiedzialnością – Zakładu Komunikacji 
Miejskiej w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia – 
Wniesiono aport w postaci autobusu 
elektrycznego do ZKM w Ciechanowie 
(forma akt notarialny) 

143. 42/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

 w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia 

144. 43/III/2018 z dn.  
27 grudnia 2018r. 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych Gminy  Miejskiej 
Ciechanów na lata 2019-2023. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia- 
uchwała wykonana – program w realizacji 

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi  

7.1  Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim 
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Gmina Miejska Ciechanów współpracuje z samorządem powiatowym i wojewódzkim 
przy realizacji wspólnych inwestycji, leżących w interesie społecznym i gospodarczym miasta. 
Poniżej wypisano zadania, dla realizacji których podpisano stosowne porozumienia/umowy 
(rok 2018). 

 
• Udzielenie pomocy rzeczowej dla województwa mazowieckiego polegającego na 

opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie miasta Ciechanów” (ul. Gruduska) 

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi 
wojewódzkiej nr 616 na terenie Miasta Ciechanów – ul. Gruduska od km 45+390 do km 
46+263, wraz ze wszystkimi opracowaniami i uzgodnieniami w zakresie koniecznym do 
uzyskania decyzji zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyskanie 
w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID.   

W maju została podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji 
technicznej. Projekt budowlany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej został złożony do Wojewody Mazowieckiego. Miasto oczekuje na 
uzyskanie decyzji w przedmiotowym zakresie.  
W 2018 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 79 950,00 zł. Kwota 79 950,00 zł 
zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr 42/III/2018 z dnia 27.12.2018 r. została przeniesiona na 
2019 r.  
 

• Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na 
realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów-Modła-
Niedzbórz-Drogiszka- Dalnia na odcinku ulicy Kwiatowej w Ciechanowie”.  
 

Zadanie inwestycyjne zrealizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym  
w Ciechanowie. W ramach inwestycji wykonano: 

- poszerzenie jezdni do 6 m, 
- budowę 708 metrów chodnika oraz 652 metrów dwukierunkowej ścieżki rowerowej, 
- odwodnienie drogi poprzez budowę kanalizacji deszczowej o długości 655 m, 
- renowację rowów, 
- budowę oświetlenia ulicy, 
- przebudowę zjazdów na posesje. 

Wartość inwestycji wyniosła 3 477 577 zł. 
Inwestycja realizowana była przy udziale środków z Programu Rozwoju Gminnej 

i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1 597 658 zł oraz przy 
wsparciu finansowym z budżetu samorządu miasta Ciechanów, który przekazał na ten cel 798 
829 zł. Pozostałe środki – 1 081 090 zł pochodziły z budżetu powiatu ciechanowskiego. 

Działając na podstawie Uchwały Budżetowej nr 518/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów 
z 30 listopada 2017 roku oraz Uchwały nr 538/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów z 29 marca 
2018 roku miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 798 829,00 
zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niniejszego zadania. Zadanie zostało zakończone  
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i rozliczone. 
W 2018 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 798 829 zł. 
 

• Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu z przeznaczeniem na 
realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-
Opinogóra Górna-Długołęka-Zielona na odcinku Ciechanów – Opinogóra w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.  

 
Zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym 

w Ciechanowie oraz Gminą Opinogóra Górna. Inwestycja obejmuje przebudowę nawierzchni, 
ułożenie chodników, budowę ciągu pieszo-jezdnego i ścieżki rowerowej oraz budowę 
kanalizacji deszczowej i oczyszczenie rowów.  
Zadanie w trakcie realizacji.  

Działając na podstawie Uchwały Budżetowej nr 518/XXXVIII/2017 Rady Miasta 
Ciechanów z 30 listopada 2017 roku oraz Uchwały nr 538/XLII/2018 Rady Miasta Ciechanów  
z 29 marca 2018 roku miasto udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 
1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niniejszego zadania.  
W 2018 roku na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 1 500 000,00 zł. 
 

7.2  Współpraca z samorządami gminnymi  
 
Gmina Miejska Ciechanów w 2018 roku współpracowała z innymi gminami przy 

realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Każda współpraca oparta 
jest o podpisane umowy partnerskie. 

 
• „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy 
Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz 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 wynosi 10 632 198,41 zł, z czego 
dofinansowanie to 7 974 148,80 zł. Łącznie uwzględnione zostały 444 gospodarstwa domowe, 
gdzie zamontowanych zostanie 555 instalacji do produkcji energii odnawialnej. Pod uwagę 
wzięto także 16 obiektów użyteczności publicznej.  
  
• Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie 
poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami rowerowymi łączących tereny 
dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta                                                                                                                               

 
W ramach zadania wybudowano ścieżki rowerowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

wybudowano i przebudowano chodniki oraz zmodernizowano jezdnię w ciągu 
ul. Mazowieckiej i ul. Niechodzkiej. Na realizację inwestycji miasto pozyskało w 2017 roku 
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6.985.284,99 zł ze środków Unii Europejskiej. Partnerami w projekcie byli: Gmina Opinogóra 
Górna oraz Powiat Ciechanowski.  
 

7.3  Wsparcie finansowe dla jednostek powiatowych i wojewódzkich 
 
Miasto systematycznie udziela wsparcia Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu  
w Ciechanowie, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie i 
Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie. Wsparcie tych jednostek, nie podlegających 
miastu, a zlokalizowanych na jego terenie, przekłada się na działania na rzecz zwiększania 
bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Ciechanowa. 
 
• Wsparcie dla szpitala na zakup nowych łóżek 
Miasto udzieliło dotacji celowej w wysokości 200 000,00 zł Specjalistycznemu Szpitalowi 
Wojewódzkiemu w Ciechanowie. Szpital zakupił 45 nowych komfortowych łóżek, które 
trafiły na Oddział Onkologiczno-Hematologiczny oraz Wewnętrzny. Ze środków 
przekazanych przez miasto zakupione zostały także krzesła oraz szafki przyłóżkowe z 
wysuwanym blatem, przy którym można spożywać posiłki. Wcześniej w szpitalu było 537 
łóżek, a z czego część to meble prawie 30-letnie.  
 
• Współpraca ze szpitalem w realizacji miejskiego programu profilaktyki raka 
szyjki macicy 
Miasto w 2018 r. wdrożyło lokalny program szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka 
ludzkiego (HPV), przyczyniającego się do zachorowań na raka szyjki macicy. Podpisana 
została umowa ze Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie na realizację 
świadczeń medycznych. Program został wprowadzony uchwałą nr 530/XXXVIII/2017 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r. Przewidziany został na 4 lata. Skierowany jest 
do 12-letnich mieszkanek Ciechanowa. W 2018 r. Badanie kwalifikacyjne przeszło 75 
dziewcząt. 38 otrzymało I dawkę szczepionki, II dawkę otrzymały 22 dziewczęta. Miasto 
pokryło koszty związane z przeprowadzeniem szczepień, w wysokości 26 436, 14 zł 
 
• Wsparcie dla szpitala na utworzenie Sali edukacyjnej 
Miasto przekazało Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie dotację 
celową w wysokości 25 000,00 zł. Sala edukacyjna bezpiecznego ruchu drogowego, gdzie 
najmłodsi pacjenci mogą spędzać czas, ucząc się poprzez zabawę powstała na Oddziale 
Dziecięcym. By utworzyć salę, przebudowane zostały dwa pomieszczenia. Salę wyposażono 
w meble oraz gry, fantomy, znaki drogowe i książki. Współfinansowany przez miasto „Kącik 
edukacyjny BRD” to projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 
 
• Wsparcie dla Straży Pożarnej na zakup nowego sprzętu i wyposażenia 
Miasto udzieliło dotacji celowej w wysokości 30 000,00 zł Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej. Sprzęt i wyposażenie sfinansowane przez miasto 
wykorzystywane są w akcjach ratowniczo-gaśniczych, prowadzonych przez strażaków. 
Zakupiono trójnóg ratowniczy z wyciągarką, uniwersalne tarcze do cięcia m. in. betonu i stali, 
latarki akcyjne oraz radiotelefony przenośne.  
 
 
 



 

148 

• Wsparcie dla policji na zakup radiowozu 
Miasto udzieliło dotacji celowej w wysokości 37 000,00 zł Komendzie Powiatowej Policji  
w Ciechanowie na zakup nowego nieoznakowanego auta służbowego. 
 
• Środki dla policji na dodatkowe patrole 
Wsparcie w wysokości 6 000,00 zł zostało udzielone na organizację dodatkowych policyjnych 
paroli podczas odbywających się w Ciechanowie plenerowych wydarzeń. 

7.4  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 2018 r. poz. 994) 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, wydłużonych kilka kursów do Pawłowa                 

od 08.10.2018 r., 
• linia nr 2 trasa Asnyka - Krubin (niektóre kursy do Ropel i Rzeczek), 
• linia nr 3 trasa Gostków - Kolbe (niektóre kursy do Pęchcina), 
• linia nr 4 trasa Szpital - Kownaty Borowe, wydłużonych kilka kursów do Władysławowa 

na okres od 01.04.2018 r. do 31.07.2018 r., 
• linia nr 5 trasa Asnyka - Sokołówek, wydłużona do Bab, od 29.10.2018 r. funkcjonuje 

jeden dodatkowy kurs, 
• linia nr 6 trasa Szpital - Szpital (niektóre kursy do Rutki Borki), 

linia nr 11 trasa Opinogóra Górna - Regimin, funkcjonuje od 27.08.2018 r. 

W 2018 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz 
Gminy Ciechanów przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła 413 806,01 zł. 
 
 
Gmina Ojrzeń 

Organizacja publicznego transportu zbiorowego została powierzona Gminie Miejskiej 
Ciechanów przez Gminę Ojrzeń na podstawie umowy z dnia 11.01.2016 r. do Porozumienia 
Międzygminnego z dnia 17.04.2013 r.  
Linie komunikacyjne obsługujące przystanki w Gminie Ojrzeń to:  

• Linia nr 4 trasa Szpital - Kownaty Borowe, wydłużonych kilka kursów                                             
do Władysławowa (Gmina Opinogóra Górna) na okres od 01.04.2018 r. do 31.07.2018r. 

W 2018 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz Gminy 
Ojrzeń przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła 10 478,16 zł. 
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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 4 trasa Szpital - Kownaty Borowe, wydłużonych kilka kursów                                   

do Władysławowa na okres od 01.04.2018 r. do 31.07.2018 r., 
• linia nr 11 trasa Opinogóra Górna - Regimin, funkcjonuje od 27.08.2018 r. 

W 2018 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz 
Gminy Opinogóra Górna przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła 55 705,65 zł. 
 
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, funkcjonuje od 27.08.2018 r., 
• linia nr 1 trasa Chruszczewo osiedle - Niestum, wydłużonych kilka kursów do Pawłowa                 

od 08.10.2018 r. 
W 2018 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz Gminy 
Regimin przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła 23 495,47 zł 
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VIII.  Część analityczna  

8.1  Oświata i edukacja 
 

STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2017/2018 oraz 2018/2019 
 

Przedszkola samorządowe 
2017/2018        2018/2019 
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1 P-1 6 23 46 39 28 136 

2 P-3 7 44 40 44 43 171 

3 P-4 5 24 25 41 27 117 

4 P-5 5 27 25 38 35 125 

5 P-6 7 32 59 36 39 166 

6 P-8 4 13 24 17 46 100 

7 P-10 6 34 51 21 32 138 

Razem 40 197 270 236 250 953 
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1 P-1 
6 47 36 34 27 144 

2 P-3 
7 30 43 61 41 175 

3 P-4 
5 21 43 32 22 121 

4 P-5 
5 25 25 37 35 124 

5 P-6 
7 48 38 44 34 166 

6 P-8 
4 18 13 51 26 108 

7 P-10 
6 44 23 42 33 142 

Razem 40 
233 221 301 218 980 

L. p. 
 

 
PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNE 

2018/2019 
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Dzieci wg urodzenia 

2 latki 3 latki 4 latki 5 latki 6 latki 7 latki 

1 N. Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” 45 3 39 2 12 11 6 4 4 
2 N. Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” 50 2 33 2 12 8 11 0 0 
3 N. Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” 30 2 25 3 6 5 9 2 0 
4 Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy Las” 100 4 78 7 22 19 26 4 0 
5 Niepubliczne Przedszkole  STO w Ciechanowie 20 1 16   2 4 10 0 
6 Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków” 65 3 58 8 14 17 17 2 0 
7 N. Przedszkole Dom Przedszkolaka „Montessori” 110 5 94 2 25 36 24 7 0 
8 N. Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pan Czu” 20 1 12 0 1 0 3 6 2 
9 Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs” 140 5 130 24 45 26 26 9 0 
10 Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” 30 1 19 0 3 7 9 0 0 
11 N.Przedszkole Akademia Małych Odkrywców 35 3 46 4 15 15 11 1 0 

Razem 645 30 550 52 155 146 146 45 6 
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L. p. 
 

 
PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNE 

2017/2018 
 L.
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L.
 d
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ec

i Dzieci wg urodzenia 

2 latki 3 latki 4 latki 5 latki 6 latki 7 latki 

1 N. Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” 45 3 43 7 10 12 9 4 1 
2 N. Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” 25 1 23 3 6 12 2 0 0 
3 N. Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” 30 2 22 2 4 11 2 3 0 
4 Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy Las” 66 3 63 4 18 26 10 5 0 
5 Niepubliczne Przedszkole  STO w Ciechanowie 26 2 26 0 0 2 4 20 0 
6 Niepubliczne Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków” 65 3 65 6 16 21 10 12 0 
7 N. Przedszkole Dom Przedszkolaka „Montessori” 110 5 90 4 30 30 16 10 0 
8 N. Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pan Czu” 20 1 11 0 0 2 5 1 3 
9 Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs” 140 5 105 13 22 28 28 14 0 
10 Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” 30 1 17 0 0 2 15 0 0 
11 N. Przedszkole Sportowo Matematyczne Piaskownica 40 1 6 0 3 3 0 0 0 
12 N.Przedszkole Akademia Małych Odkrywców 35 3 40 2 17 12 9 0 0 

Razem 632 30 511 41 126 161 110 69 4 

 
 
 
Wychowankowie przedszkoli samorządowych w szkołach samorządowych - rok szkolny 
2017/2018 oraz 2018/2019. 
 

Lp. Oddziały  „O” L. wychowanków 
2017/2018 

L. oddziałów 
2017/2018 

L. wychowanków 
2018/2019 

L. oddziałów 
2018/2019 

1 SP-1 16 1 29 2 
2 SP-3 40 2 50 3 
3 SP-4 47 2 60 3 
4 SP-5 43 2 60 3 
5 SP-6 23 1 23 1 
6 SP-7 38 2 42 2 

Razem 207 10 264 14 
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Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. 
 

 
L. 
p. 

ROK 
SZKOLNY 
2017/2018 

 

Liczba 
oddziałów 

 

Liczba 
uczniów 

 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 
 

1. 
Szkoła 
Podstawowa  
nr 1 

2 35 35 0 0 0 0 0 0 0 

Oddziały 
gimnazjalne G-1 

8 194  103 91      

 
2. 

Szkoła 
Podstawowa  
nr 3 

34 817 116 50 162 159 119 107 104 0 

Oddziały 
gimnazjalne G-2 

8 199  87 112      

3. Szkoła 
Podstawowa  
nr 4 

29 637 79 35 159 114 95 81 74 0 

4. Szkoła 
Podstawowa  
nr 5 

29 644 74 34 133 156 78 75 94 0 

 
5. 

Szkoła 
Podstawowa  
nr 6 

12 276 35 19 68 49 29 45 31 0 

Oddziały 
gimnazjalne G-3 

9 233  108 125      

 
6. 

Szkoła 
Podstawowa  
nr 7 

27 555 48 42 103 116 83 85 78 0 

Oddziały 
gimnazjalne G-4 

8 194  97 97      

Razem 166 3784 387 575 1050 594 404 393 381 0 

 
L. 
p. 

 
ROK SZKOLNY 

2018/2019 

Liczba 
oddziałów 

 

Liczba 
uczniów 

 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 
 

1. 
Szkoła Podstawowa 
nr 1 

4 84 48 36 0 0 0 0 0 0 

Oddziały gimnazjalne 
G-1 

4 102   102      

 
2. 

Szkoła Podstawowa 
nr 3 

38 897 92 115 49 164 157 114 105 101 

Oddziały gimnazjalne 
G-2 

3 85   85      

3. Szkoła Podstawowa 
nr 4 

34 734 97 81 36 157 112 94 84 73 
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4. Szkoła Podstawowa 
nr 5 

32 690 59 75 32 131 150 77 73 93 

 
5. 

Szkoła Podstawowa 
nr 6 

15 355 65 36 24 67 56 30 47 30 

Oddziały gimnazjalne 
G-3 

4 108   108      

 
6. 

Szkoła Podstawowa 
nr 7 

30 608 61 46 41 105 113 78 85 79 

Oddziały gimnazjalne 
G-4 

4 96   96      

R. oddziały/uczniowie –
Szkoły Podstawowe 

153 3368 422 389 182 624 588 393 394 376 

R. oddziały/uczniowie - 
Gimnazjum 

15   391   391      

L.p. SZKOŁY NIEPUBLICZNE 2017/2018 Liczba 
oddziałów 

Liczba 
uczniów 

1 Szkoła Podstawowa TWP 6 84 
2 Oddziały gimnazjalne TWP 4 74 

3 Oddział przedszkolny TWP 1 6 
4 Społeczna Szkoła Podstawowa STO 12 178 

5 Oddziały gimnazjalne 3 46 

6 Oddziały gimnazjalne Szkoły Podstawowej 
Dla Dorosłych 2 52 

7 Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla 
Dorosłych 1 11 

Razem 29 451 
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Liczba uczniów w szkołach niepublicznych w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019 
 
 

 
KADRA PEDAGOGICZNA 2017/2018 oraz 2018/2019 

PRZEDSZKOLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L.p. SZKOŁY NIEPUBLICZNE 2018/2019 Liczba 
oddziałów Liczba uczniów 

1 Szkoła Podstawowa TWP 9 131 

2 Oddziały gimnazjalne TWP 2 37 

3 Oddziały „O” w TWP 2 29 

4 Społeczna Szkoła Podstawowa STO 14 204 

5 Oddziały gimnazjalne 2 27 

Razem 29 428 

 
 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE 
2017/2018  

Stopień awansu zawodowego 
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Miejskie Przedszkole Nr 1   1 1 3 8,09 13,09 

Miejskie Przedszkole Nr 3    4 5 5 14 
Miejskie Przedszkole Nr 4  
z Oddziałami Integracyjnymi  1  3 4 8,19 16,19 

Miejskie Przedszkole Nr 5     2 8,09 10,09 

Miejskie Przedszkole Nr 6   1 1 3 9 14 

Miejskie Przedszkole Nr 8      8,05 8,05 

Miejskie Przedszkole Nr 10  3,23 1 1 7,09 12,32 

R a z e m  1 5,23 10 18 53,51 87,74 
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PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE 

2018/2019  

Stopień awansu zawodowego 
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Miejskie Przedszkole Nr 1 1  1 3 8,09 13,09 

Miejskie Przedszkole Nr 3   5 5 5,09 15,09 
Miejskie Przedszkole Nr 4  
z Oddziałami Integracyjnymi 

 1 2,23 2 10,23 15,55 

Miejskie Przedszkole Nr 5 
  1 2 8,09 11,09 

Miejskie Przedszkole Nr 6   2 2 10,09 14,09 

Miejskie Przedszkole Nr 8 
    8,05 8,09 

Miejskie Przedszkole Nr 10 
 3,18 1  8,09 12,27 

R a z e m  1 4,18 12,23 14 57,86 89,27 

SZKOŁY SAMORZĄDOWE 
2018/2019  

Stopień awansu zawodowego 
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Szkoła Podstawowa nr 1 0,5 1 2 2 18,17 23,67 

Szkoła Podstawowa nr 3 
 2,50 1,34 6,67 69 79,51 

Szkoła Podstawowa nr 4 
 0,5 5 12 39 56,50 

Szkoła Podstawowa nr 5 
 1,89 3 6 42,30 53,22 

Szkoła Podstawowa nr 6 
  0,82 4 39,11 43,93 

Szkoła Podstawowa nr 7 
  6,06 9,55 66 81,61 

R a z e m  0,5 5,89 18,22 40,22 273,61 338,44 
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W 2018 r. zostały zrealizowane wymienione poniżej prace remontowe obiektów oświatowych: 

 

Lp.   Nazwa jednostki 
oświatowej 

Zakres wykonanych prac Wartość w zł. 

1.  Szkoła Podstawowa nr 1     Malowanie emulsyjne i olejne 3 
klas lekcyjnych  

10.630  

2. Szkoła Podstawowa nr 3     Remont generalny posadzki hali 
    sportowej - wymiana 560,0m2  
    uszkodzonych deszczułek  
    parkietu, cyklinowanie i  
    lakierowanie podłogi, obłożenie 
    schodów zewnętrznych hali  
    sportowej płytkami ceramicznymi, 
    uszczelnienie pokrycia  
    dachowego hali sportowej przy 
    wentylatorach dachowych   

154.620  

3. Szkoła Podstawowa nr 4 Malowanie linii boisk sportowych na 
hali sportowej 

15.530  

4. Szkoła Podstawowa nr 7 Remont generalny schodów 
zewnętrznych hali sportowej, remont 
pokrycia dachowego nad wejściem 
głównym do bloku dydaktycznego 

23.230  

5.  Miejskie Przedszkole nr 1  Częściowa wymiana ogrodzenia od 
ul. Nadfosnej na panelowe systemowe 
z cokołem betonowym 

13.770  

6. Miejskie Przedszkole nr 3  Wymiana rurociągów zasilających 
piony grzewcze centralnego 
ogrzewania z podłączeniem do węzła 

98.715  

SZKOŁY SAMORZĄDOWE 
2017/2018  

Stopień awansu zawodowego  
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Szkoła Podstawowa nr 1  1 0,50 2 4,67 21,17 29,34 

Szkoła Podstawowa nr 3   2,62 6,72 70,50 79,84 

Szkoła Podstawowa nr 4  1 5 8 35,00 49,00 

Szkoła Podstawowa nr 5   4,76 7,94 39,50 52,20 

Szkoła Podstawowa nr 6   1,96 4 39,00 44,96 

Szkoła Podstawowa nr 7  1 4,23 13,46 67,33 86,02 

Razem 1 2,50 20,57 44,79 272,50 341,36 



 

157 

cieplnego, ułożenie podłóg z płytek 
ceramicznych w magazynie 
żywieniowym 

7. Miejskie Przedszkole nr 6  Remont generalny tarasu z ułożeniem 
kostki betonowej 

10.065  

8.  Miejskie Przedszkole nr 8 Wymiana okładzin ściennych z płytek 
ceramicznych glazurowanych w 
pomieszczeniu kuchni i zmywalni  

26.235  

 
 

8.2  Kultura 
 
Zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2018 roku  realizowane 

były przez jednostki organizacyjne gminy: COEK STUDIO, Miejską Bibliotekę Publiczną, 
Pracownię Dziejów Miasta, bezpośrednio przez Wydział Kontaktów Społecznych UM oraz we 
współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i środowiskami twórczymi.  

Na realizację  zadań w obszarze kultura i dziedzictwo narodowe w 2018 roku 
przeznaczono kwotę  894 900 zł. Kwota ta przeznaczona była odpowiednio na  finansowanie 
zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta oraz na zadania zlecone organizacjom 
i instytucjom.  

ZADANIA WŁASNE, to wynikające z programu współpracy partnerskiej miast, 
organizacja koncertów i wydarzeń kulturalnych oraz świąt państwowych i jubileuszy. 
 

1. Realizacja programu współpracy zagranicznej            
- Forum Miast Partnerskich 
- Udział w festiwalach i realizacja wspólnych projektów społecznych  
-  Wizyty w miastach partnerskich : Brezno, Meudon, Chmielnicki i Haldensleben.   
2.  Najważniejsze imprezy własne: 
- Koncert noworoczny orkiestry IMPRESSIONE pod dyr. Krzesimira Dębskiego  
- 
- 

Orszak Trzech Króli  
Koncert kolęd 
Noworoczna Gala Sportu 

-  Koncert zespołu „RAZ DWA TRZY”  
- Koncert Quebonafide 
- Debata „Niepodległość nie tylko warszawska” 
- Pożegnanie Lata – koncert zespołu Lady Pank  
 
3.  

 
WSPÓŁORGANIZOWANIE WYDARZEŃ Z INSTYTUCJAMI I 
ORGANIZACJAMI:  
 

 Koncerty   Miejskiej Orkiestry Dętej z okazji ważnych świąt i wydarzeń  
- Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych 
- XIV Otwarte Ciechanowskie Spotkania Motocyklowe 
- Ciechanowskie Konfrontacje Taneczne 
- MOTOSERCE 
- DZIEŃ DZIECKA  
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- We Love Cars 
- Ciechanowskie Wieczory Organowe 
- Festiwal Sakralny 
- Spotkania z Historią  
-  Jarmark Bożonarodzeniowy 

 
Na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na rok 

2018 przeznaczono kwotę 90 000 zł. W postępowaniu konkursowym wyłoniono 
stowarzyszenia, którym zlecono realizację zadań:   

 
1. Związek Literatów na Mazowszu -XX Ciechanowska Jesień Poezji  
2. Społeczne Towarzystwo 

Oświatowe  
- org. debaty „Młodzi do wolności …”  
 
- IIII Ciechanowskie Dyktando 

3. Stowarzyszenie Chóru 
VICTORIA 

- realizacja koncertów z okazji 100 lat 
odzyskania niepodległości  

4. Stowarzyszenie PSYCHOART - cykl koncertów 
5. Stowarzyszenie Autorów 

Polskich 
- Plener malarski – „Nasz Ciechanów” 

6. Stowarzyszenie Autorów 
Polskich 

- „Czwartkowe Spotkania z Poezją” 

7. Towarzystwo Trzeciego 
Tysiąclecia 

- konkurs poetycko-fotograficzny 

8. Zarząd Rejonowy PCK - „wakacje artystyczne z PCK” 
9. Instytut Witkacego  - przygotowanie spektaklu „Jan  Maciej  Karol 

Wścieklica „  wg. St.I .Witkiewicza  

 
Dodatkowo, w trybie pozakonkursowym przyznano dotację w wysokości 10 000 zł dla 

Stowarzyszenia Pozytywnie Historyczni na cykl zajęć z młodzieżą z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości. 
 
Działania realizowane w 2018 r. przez Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej 
STUDIO:  

 
Wystawy: 
 
a) I Ciechanowski Przegląd Sztuk Plastycznych (24.02); 
b) Otwarcie COEK STUDIO – wystawa prac satyrycznych Andrzeja Mleczki (29.09); 
c) Otwarcie wystawy „Poszukiwania” Łukasza Wawrynkiewicza (18.10); 
d) Wystawa poplenerowa Stowarzyszenia Autorów Polskich (19.10) 
e) Wystawa fotograficzna „100 dobrych uczynków na 100-lecie niepodległości” we współpracy 
z Ciechanowskim Wolontariatem (07.11); 
f) Wystawa pokonkursowa „Niepodległość – kocham” (08.11); 
g) Wystawa warsztatowa „Zwinne rączki” (27.11); 
h) Wystawa prac z filmu „Twój Vincent” oraz spotkanie z jednym z twórców, Bartoszem 
Armusiewiczem (04.12). 
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Średnio raz w miesiącu w galerii COEK STUDIO odbywały się wernisaże, podczas 
których zaprezentowane zostały prace malarskie, fotograficzne lub rzeźbiarskie, 
skoncentrowane wokół różnych nurtów artystycznych. Instytucja wspiera zarówno lokalnych 
twórców (czego przykładem są m.in. wystawy Ciechanowskiego Oddziału Stowarzyszenia 
Autorów Polskich lub Ciechanowskiego Przeglądu Sztuk Plastycznych), jak również 
ogólnopolskich. Atrakcyjnymi ekspozycjami były zarówno grafiki satyryczne Andrzeja 
Mleczki, jak również prace Łukasza Wawrynkiewicza – warszawskiego malarza, który 
specjalizuje się w realizmie oraz industrialu. Galerię COEK STUDIO odwiedziła również 
wystawa prac z nominowanej do Oscara animacji, „Twój Vincent”, opowiadającej o życiu Van 
Gogha. Film został – dosłownie – namalowany przez ponad setkę artystów z całego świata 
(gościem wernisażu był właśnie jeden z malarzy uczestniczących w post-produkcji – Bartosz 
Armusiewicz). Wernisaże Ośrodka wyróżnia też oprawa artystyczna (za którą odpowiadają 
lokalni muzycy lub aktorzy) oraz możliwość osobistego poznania twórcy, którego prace w tym 
czasie zostały zawieszone. Każda wystawa przez ok. miesiąc jest stałą ekspozycją w galerii,  
a jednymi z odwiedzających są również uczniowie lokalnych szkół. Dodatkowo COEK 
STUDIO angażuje się w wystawy społecznie zaangażowane, czego przykładem jest finał akcji 
Ciechanowskiego Wolontariatu w postaci „100 dobrych uczynków na 100-lecie 
niepodległości”. W tym wypadku – ze względu na charakter ekspozycji – fotografie zostały 
umiejscowione na systemie zawieszeń znajdującym się w korytarzu po to, by dotarły do jak 
najszerszego grona odbiorców.     
 
 
Wydarzenia plenerowe: 
 
a) Jarmarki: Wielkanocny (24.03) oraz Bożonarodzeniowy (07 – 09.12); 
b) Majówka 2018: Wioska harcerska, akrobacje rowerowe w wykonaniu Piotra Bielaka, koncert 
Quebonafide (01.05); 
c) Dni Miasta: Feel, Skaldowie, Trubadurzy (23.06); 
d) Cztery wakacyjne „Spotkania z teatrem” z Kultureską i Pijaną Sypialnią (06.07 – 31.08); 
e) Cykl „Jazz w STUDIO”: Cup of Time (27.07, koncert plenerowy), Brass Federacja (31.08, 
koncert plenerowy), Tomasz Sołowiej i MC2 (21.09, w pizzerii Luka Lu), Hołownia & Pulcyn  
f) Koncert formacji „W Godzinę” w ramach obchodów 74. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego (01.08); 
g) Pożegnanie wakacji: koncerty Lady Pank, Carol Marvovsky, Suczysty, (25.08). 
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Wydarzenia plenerowe COEK STUDIO mają różnorodny charakter. Imprezy miejskie, 
których atrakcją są przede wszystkim występujące na dużej scenie gwiazdy, mają specyfikę 
stricte rozrywkową. W zeszłym roku na błoniach zamkowych można było zobaczyć Felivers, 
Feel, Skaldów i Trubadurów (Dni Miasta), jak również Suczystego, Carola Marcovsky'ego  
i Lady Pank (Pożegnanie wakacji odbyło się pod hasłem klasyków rocka). Jednakże 
największym zainteresowaniem cieszyła się Ciechanowska Majówka, której zwieńczeniem był 
występ Quebonafide. Imprezom takiego formatu towarzyszą również atrakcje dodatkowe, 
wśród których warto wymienić m.in. zlot foodtrucków, wioskę harcerską oraz pokaz akrobacji 
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rowerowych Piotra Bielaka. W tradycję Ciechanowa wpisały się również jarmarki, 
organizowane co roku przez COEK STUDIO. Ich celem jest głównie propagowanie kultury 
oraz obyczajów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia czy Wielkiejnocy  
(tj. promocja rękodzieła oraz produktów i wyrobów regionalnych, jak również śpiewanie kolęd 
oraz inicjowanie konkursów powiązanych z tematyką danego święta, np. robienie wielkiej 
palmy). Nieodłączną częścią są też występy artystyczne oraz koncerty warunkowane specyfiką 
jarmarku. Ostatnią formą wydarzeń plenerowych są te o walorach edukacyjnych lub 
artystycznych. Zainicjowany w zeszłym roku cykl koncertów „Jazz w STUDIO” miał na celu 
rozpropagowanie trendów jazzowych wśród ciechanowskiej publiczności. Występy – dwa  
z nich odbyły się w plenerze – cieszyły się dużym zainteresowaniem, a wśród artystów 
biorących udział w wydarzeniach znaleźli się m.in. Bogdan Hołownia (jeden z czołowych 
polskich akompaniatorów) oraz Wiesław Wysocki (współtwórca muzyki do nominowanej do 
Oscarów „Zimnej wojny”). Innym cyklem artystyczno-plenerowym były „Spotkania  
z teatrem”, które w okresie letnim odbywały się dwa razy w miesiącu. Dwa spektakle  
– „Sztuczki” i „Osmędeusze” w wykonaniu Pijanej Sypialni – przeznaczone były dla bardziej 
dojrzałego odbiorcy; z kolei „Mapa marzeń” i „Bajeczna fiesta” Teatru Kultureska skierowane 
były do dzieci. Formę rozrywkowo-edukacyjną miał również występ grupy  
„W Godzinę”, który odbył się z okazji obchodów 74. rocznicy wybuchu powstania 
warszawskiego. Zespół zaprezentował własne interpretacje popularnych utworów o tematyce 
patriotycznej. Dodatkowo, przed każdym utworem, pojawiało się krótkie wprowadzenie, która 
miało na celu przybliżenie historii powstania danej kompozycji. 
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Wydawnictwa: 
 
a) Literackie: 
- „Conradki 2017”, publikacja zbiorcza utworów literackich z całorocznego konkursu 
literackiego „Conradki”; 
- „Niepodległość – kocham”, publikacja zbiorcza składająca się zarówno z prac plastycznych, 
jak i literackich uczniów szkół podstawowych i gimnazjów biorących udział w konkursach: 
„ Drogi do niepodległości” oraz „Współczesny patriotyzm i ja”. 
b) Muzyczne: 
- „Kalejdoskop muzyki polskiej”, album zainicjowany przez absolwentów, uczniów oraz 
pedagogów Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Sierpcu; 
 
- „Duety, volume 1”, album kompilacyjny Łukasza Juszkiewicza, na którym – wraz ze swoimi 
uczniami – wykonał popularne utwory muzyki rozrywkowej. 
 

COEK STUDIO organizuje również konkursy, które mają na celu zaktywizowanie 
potencjału twórczego mieszkańców Ciechanowa. Niejednokrotnie główną wygraną w tego typu 
inicjatywach są wydawnictwa – zarówno książkowe, jak i muzyczne. „Conradki 2017” były 
drugą odsłoną całorocznego konkursu literackiego Ośrodka, którego zwieńczeniem okazało się 
wydanie publikacji z utworami laureatów. Drugi konkurs zatytułowany „Niepodległość-
kocham” – składający się z dwóch części: plastycznej („Współczesny patriotyzm i ja”) oraz 
literackiej („Drogi do niepodległości”) – również zakończył się wydaniem zbiorczej książki. 
Inicjatywa przeznaczona była dla uczniów klas podstawowych  
i gimnazjów. W prężnie działającym studiu nagrań – obecnie wyposażonym w nowoczesny 
sprzęt – odbywa się produkcja wielu wydawnictw, będących wytworem muzyków działających 
nie tylko w sferze lokalnej. Od września 2018 roku (czyli tuż po zakończeniu prac 
termomodernizacyjnych budynku) w COEK STUDIO zostały zrealizowane dwie płyty: 
„Kalejdoskop muzyki polskiej” (album zainicjowany przez absolwentów, uczniów oraz 
pedagogów Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia w Sierpcu) oraz „Duety, vol. 1” (album 
kompilacyjny Łukasza Juszkiewicza, na którym – wraz ze swoimi uczniami – wykonał 
popularne utwory muzyki rozrywkowej). Dodatkowo COEK STUDIO realizuje również 
zbiorcze wydawnictwa muzyczne – takie jak płyty „Maj talent” czy „Bluesik” – które są 
zwieńczeniem konkursów wokalnych przeznaczonych dla dzieci. 
 
 
Edukacja kulturalna: 
 
a) „Spotkania z kulturą” – cykl spotkań ze znanymi artystami zorganizowany we współpracy  
z Fabryką Kultury ZGRZYT (15.03 – 13.12); 
b) „Na początku był rytm” – warsztaty perkusyjne z Maciejem Ostromeckim (lipiec/sierpień 
2017); 
c) inicjacja konkursów: „Herbertki 2018” (kontynuator całorocznego konkursu literackiego) 
oraz „Drogi do niepodległości”(literacki) i „Współczesny patriotyzm i ja” (plastyczny); 
d) różne formy aktywnego wypoczynku (półkolonie zimowe i letnie); 
e) całoroczne warsztaty: 
- zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych; 
- zajęcia z tańca z ogniem dla dzieci i młodzieży; 
- zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży; 



 

163 

- zajęcia taneczne dla dorosłych; 
- zajęcia fitness; 
- joga dla dzieci i dorosłych; 
- zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży; 
- zajęcia edukacyjne, ruchowe, plastyczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
 

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO działa również bardzo aktywnie 
w sferze szeroko pojętej edukacji kulturalnej. W budynku całorocznie odbywają się zajęcia 
mające rozmaite formy edukacyjne – są one przeznaczone zarówno do dzieci, jak i dorosłych. 
Przez cały tydzień odbywają się: warsztaty plastyczne, taneczne (w tym tańca z ogniem), 
muzyczne (prowadzone przez szkołę Forte-Piano), ruchowe (fitness, joga) oraz teatralne. 
Dodatkowo – w ciągu dnia – własne zajęcia (przeznaczone dla seniorów) prowadzi także 
Uniwersytet Trzeciego Wieku. W ramach różnych przejawów aktywnego wypoczynku  
w trakcie ferii zimowych oraz wakacji, COEK STUDIO organizuje półkolonie, w trakcie 
których dzieci biorą udział w warsztatach: plastycznych, muzycznych, teatralnych, sportowo-
ruchowych (basen, zajęcia karate) etc. Innymi przejawami edukacji kulturalnej są nie tylko 
wspomniane wyżej konkursy tudzież koncerty, mające walory artystyczne, ale też plenerowe 
cykle warsztatów. Seria zajęć „Na początku był rytm...”, które odbyły się na placu Jana Pawła 
II, miała na celu zaktywizowanie społeczności lokalnej do poznania pierwotnych form 
rytmicznych, które potem przekształcały w bardziej złożone struktury. Warsztaty poprowadził 
znany lokalny perkusista, Maciej Ostromecki. Formę stricte edukacyjną miały też „Spotkania 
z kulturą”, organizowane we współpracy z Fabryką Kultury Zgrzyt oraz Urzędem Miasta 
Ciechanów. Gośćmi każdego spotkania byli artyści (muzycy, pisarze, aktorzy) z różnych sfer 
kulturalnych, którzy opowiadali na temat swoich wydawnictw oraz działalności twórczej.  
W ciechanowskim Zgrzycie zagościli: Tomasz Budzyński, Arkadiusz Jakubik, Olaf 
Deriglasoff, Wojciech Tremiszewski, Szymon Jachimek, Robert Brylewski, Sławek Pakos, 
Grzegorz Kalinowski, Krzysztof Skiba, Piotr Banach, Zbigniew Hołdys, Anja Orthodox, Paweł 
Sołtys, Wojciech Waglewski, Marcin Świetlicki, Dariusz Eckert, Tymon Tymański, Dorota 
Masłowska, Krzysztof Grabowski, Piotr Strojnowski, Maria Peszek. 
 
Realizowane projekty 
 
Modernizacja i wyposażenie COEK Studio – sposobem na zwiększenie dostępności do 
zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze 
 

Termomodernizacja COEK STUDIO została dofinansowana ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 
Dziedzictwo kulturowe, Typ projektów: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich 
rozwój i efektywne wykorzystanie. 
 

Projekt zakładał modernizację i doposażenie budynku COEK STUDIO w celu nadania 
mu nowych funkcji kulturowych, w tym edukacyjnych i dostosowaniu obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Prace modernizacyjne obejmowały: galerię, salę baletową, pracownię 
rozwijania umiejętności manualnych, studio nagrań oraz utworzenie i nadanie nowej funkcji 
sali widowiskowej. Dodatkowo wykonane zostało: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, 
wymiana starej kotłowni gazowej w obiekcie na węzeł ciepłowniczy zasilany z miejskiej sieci 
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ciepłowniczej, instalacja c.o., instalacja pompy (ciepłe powietrze/woda z zasobnikiem na 
potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej). Wymieniono też oświetlenie elektryczne:  
z tradycyjnego na energooszczędne typu LED. 

 

 
 
 

COEK STUDIO, dzięki procesom termomodernizacyjnym, znacznie poszerzył swoją 
ofertę edukacyjno-kulturalną (ze względu na zwiększenie możliwości zagospodarowania 
budynku na wszelkiego rodzaju warsztaty czy koncerty), nastąpił również wzrost liczby osób 
korzystających z zajęć, wystaw oraz warsztatów, wśród których znaleźli się m.in. seniorzy oraz 
osoby z niepełnosprawnościami. Znacząco zwiększyły się również możliwości galerii oraz 
studia nagrań – obecność nowoczesnego sprzętu przełożyła się na atrakcyjność oraz zakres 
możliwości instytucji, a w konsekwencji też zainteresowanie (również osób spoza 
Ciechanowa). Co więcej, zmniejszyły się również koszty użytkowania budynku. Ośrodek na 
ten moment efektywniej wywiązuje się z założeń statutowych. 
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„11 nut dla Niepodległej” 
 

18 listopada o godz. 18:00 w hali widowiskowo–sportowej przy ul. Kraszewskiego 8 
odbył się koncert „11 nut dla Niepodległej". Wydarzenie było częścią ogólnopolskich 
obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Projekt został dofinansowany 
ze środków zewnętrznych Programu Wieloletniego „Niepodległa", na który placówka 
pozyskała 60 400 zł. Na scenie zaprezentowało się 11 chórów z Przasnysza, Pułtuska, 
Glinojecka, Gruduska, Makowa Mazowieckiego, Karniewa, Mławy, Sońska, Żuromina, 
Krasnosielca oraz Opinogóry. Koncert otworzył chór Victoria, a zamknął Sine Nomine 
(obydwie formacje działają w Ciechanowie). Podczas koncertu można było usłyszeć takie 
utwory jak: „Przybyli ułani pod okienko", „Marsz Pierwszej Brygady", „Białe Róże" czy 
„Boże, coś Polskę".  Z kolei całe wydarzenie zwieńczy recital Jacka Wójcickiego. 
 

Koncert poprzedziły warsztaty wokalne przeznaczone dla wszystkich przybyłych do 
Ciechanowa grup. Zajęcia poprowadziła pani Iwona Wiśniewska-Salamon – wykładowca 
Akademii Sztuki w Szczecinie, która w 2011 r. uzyskała tytuł doktora habilitowanego sztuki 
muzycznej w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Została również 
odznaczona Brązowym Medalem „Gloria Artis” za zasługi dla kultury polskiej. 
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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.  
 Na terenie miasta w 2018 roku funkcjonowało 20 klubów sportowych, w tym 4 kluby 
prowadzą działalność wielosekcyjną. W stowarzyszeniach sportowych na terenie Ciechanowa 
w 2018 roku zarejestrowanych było 1710 zawodniczek i zawodników. Zajęcia treningowe oraz 
zorganizowane zawody realizowane były w oparciu o posiadaną bazę sportową: 
- kompleks sportowy przy ul. 3 Maja 7, 
- kryta pływalnia przy ul. 17 Stycznia 60B, 
- hala do gier zespołowych przy ul. 17 Stycznia 60C, 
- hala do sportów siłowych przy ul. Kraszewskiego 8. 
 Do dyspozycji mieszkańców w 2018 roku była również dobrze przygotowana baza 
rekreacyjna: 
- sztuczne lodowisko przy ul. 17 Stycznia 60C, 
- basen odkryty przy ul. Kraszewskiego, 
- kąpielisko Krubin, 
- Pumptrack – kompleks w pobliżu stawku za kościołem św. Piotra, 
- Skatepark – kompleks w pobliżu stawku 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.  
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 Obiekty rekreacyjne cieszyły się dużą popularnością mieszkańców naszego miasta. 
W roku 2018 z kąpieliska Krubin skorzystało ok. 88 tys. osób z terenu Ciechanowa i okolic,  
w sezonie letnim na basenie odkrytym zarejestrowano 12 tys. wejść, w tym ok. 8,5 tys. dzieci 
i młodzieży. Sprzęt pływający na zbiornikach Kanały i Krubin był wypożyczony przez 3742 
osoby, w ramach Karty Dużej Rodziny z obiektów sportowo-rekreacyjnych skorzystało w 2018 
roku 3148 osób. Jak wspomniano na wstępie, z obiektów rekreacyjnych bezpłatnie korzystają 
seniorzy. W 2018 roku 4764 osoby w wieku 60+ uczestniczyły bezpośrednio w zajęciach 
aktywizujących.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 Dużą popularnością wśród mieszkańców Ciechanowa cieszyło się lodowisko, z tej 
formy rekreacji w 2018 roku skorzystało 14 752 osób. W okresie ferii zimowych w 2018 roku 
MOSiR prowadził bezpłatną naukę jazdy na łyżwach. W ramach programu finansowanego 
przez Ministerstwo Sportu umiejętność jazdy na łyżwach zdobyło 200 dzieci z ciechanowskich 
szkół podstawowych. Duże zainteresowanie mieszkańców miasta sportem i rekreacją, stale 
rosnąca liczba młodzieży w klubach sportowych powoduje, że władze Ciechanowa wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom, realizują zadania inwestycyjne poprawiające stan i bezpieczeństwo 
istniejących obiektów oraz budują nowe. 
 W 2018 roku zakończona została przebudowa stadionu przy ul. 3 Maja 7. W miejscu 
dotychczasowej żużlowej bieżni, powstała nowoczesna o nawierzchni syntetycznej 
(z certyfikatem PZLA) wraz z urządzeniami do konkurencji technicznych. Przy okazji 
modernizacji wykonano automatyczne nawodnienie boiska piłkarskiego. Miasto pozyskało 
1 500 000 zł na realizację ww. inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
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 Kolejnymi inwestycjami poprawiającymi stan infrastruktury sportowej w 2018 roku 
była budowa skateparku i pumptracku w kompleksie sportowo-rekreacyjnym w pobliżu stawku 
za kościołem św. Piotra. Miasto pozyskało 200 000 zł na realizację przedmiotowej inwestycji 
ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 
2018. Połączenie konstrukcyjne tych obiektów było pierwszym tego typu rozwiązaniem 
w Polsce i stało się inspiracją dla projektantów z innych rejonów Polski. Obiekty cieszą się 
bardzo dużą popularnością wśród młodzieży naszego miasta. 
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W 2018 roku opracowano dokumentację budowy kompleksu sportowego przy Szkole 
Podstawowej nr 7 w Ciechanowie. Inwestycja będzie realizowana w 2019 roku. Kolejną od 
dawna oczekiwaną inwestycją była budowa nowej zjeżdżalni na krytej pływalni. Roboty 
rozpoczęto w grudniu w 2018 roku. Obiekt został uruchomiony w pierwszych dniach stycznia 
2019 roku.  
 W 2018 roku w ramach realizacji zadań z budżetu obywatelskiego powstał nowoczesny 
park linowy w kompleksie rekreacyjnym przy ul. Kraszewskiego. 
 Bogata baza sportowo-rekreacyjna w Ciechanowie oraz aktywność klubów sportowych 
jest doceniana przez związki sportowe, które przyznają miastu organizację dużych imprez 
sportowych.    
 
Główne wydarzenia sportowe 2018r.: 
 
• Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-23 w podnoszeniu ciężarów      
8-10.06. - hala MOSiR - MOSiR               

 
• III Ciechanowskie Święto Biegania 10 km, półmaratonu  
17.06.  - stadion MOSIR - Mazovia Pro-Activ 

            
• Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce U-16    
8.09 - stadion MOSIR - MOSiR 

                                                                                                                               
• VIII Turniej Karate Kyokushin   
6-7.10 - hala MOSiR - Klub Karate Kyokushin   
                                                                                                                                                              
• XII Międzynarodowy Turniej Taekwon-do Matsogi  Masters Mazovia Cup 2018  
17-18.11. - hala MOSiR - LKS Matsogi Ciechanów 

 
• Pokaz najlepszej na świecie grupy Taekwondo – Kukkiwon Demo – Team 
11.11. - hala MOSiR – TKKF Promyk Ciechanów 
 
 Realizacja inwestycji w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej w Ciechanowie, 
konsekwentna realizacja zadań z zakresu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, stwarzanie 
dobrego klimatu dla rozwoju klubów sportowych, stale rosnący budżet stypendialny – działania 
te zostały zauważone i docenione przez organizatorów corocznego konkursu. Organizatorzy, 
Dziennik Gazeta Prawna wraz z partnerem merytorycznym firmą Pentagon przyznali miastu 
Ciechanów IV miejsce w rankingu miast do 100 tys. mieszkańców za "Aktywizację sportową 
dzieci i młodzieży". Jest to ogromne wyróżnienie dla naszego miasta. 
 

8.4  Gmina w rankingach, konkursach i publikacjach 
 

Ciechanów bardzo często jest przywoływany jako przykład miasta, które skutecznie 
zabiega o środki zewnętrzne oraz inwestuje je w innowacyjne projekty. Potwierdzają to dane 
liczbowe i struktura budżetu miasta, jak również obecność miasta w rankingach czy 
publikacjach, programach telewizyjnych, audycjach radiowych o zasięgu ogólnopolskim. 
Ciechanów, przede wszystkim w kontekście inwestycji, był tematem depesz Polskiej Agencji 
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Prasowej, a co za tym idzie, przedmiotem szerokiego zainteresowania mediów. Artykuły 
dotyczące miasta pojawiały się w ogólnopolskich tytułach prasowych m.in.: Dzienniku Gazecie 
Prawnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej, Newsweeku, na portalach internetowych 
natemat.pl, wp.pl, o mieście mówił prezydent Krzysztof Kosiński w programach radiowych  
i telewizyjnych, np. w radiu TOK FM, w TVN24, Polsat News, TVP. Aspekt promocyjny miasta 
wynika także z udziału prezydenta w panelach dyskusyjnych podczas kongresów i konferencji.  
 

Ciechanów był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w ogólnopolskich rankingach. 
Najważniejsze wyróżnienia w 2018 r.: 
 

• Ciechanów z nagrodą za aktywność w pozyskiwaniu środków unijnych. 
Miasto za aktywne aplikowanie o środki unijne i szczególny wkład w rozwój regionu 
zostało wyróżnione nagrodą marszałka województwa mazowieckiego. Statuetka została 
przekazana we wrześniu podczas wizyty studyjnej w Ciechanowie, w której wzięli 
udział przedstawiciele jednostek z całej Polski, zajmujących się wdrażaniem środków 
unijnych. Wówczas przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz 
jednostek z różnych części kraju odwiedzili Ciechanów, jako przykład miasta 
skutecznego w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, mogącego pochwalić się 
wieloma realizowanymi projektami. Goście przyjrzeli się z bliska m. in. 
zrewitalizowanej wieży ciśnień, park&ride przy dworcu kolejowym oraz hali targowej, 
przejechali zmodernizowaną ulicą Sienkiewicza, przebudowywaną Mazowiecką 
i Niechodzką. Nagrodą dla Ciechanowa marszałek docenił zarówno wysokość 
pozyskanych przez miasto środków, jak również ilość i różnorodność prowadzonych 
i przeprowadzonych już inwestycji i działań.  
 

• Ciechanów nagrodzony w ogólnopolskim rankingu za inwestycje w sport. 
Ciechanów znalazł się w dziesiątce laureatów rankingu „Aktywizacja sportowa dzieci  
i młodzieży” Dziennika Gazety Prawnej – zajął czwarte miejsce w kategorii miast do 
100 tys. mieszkańców. Miasto doceniono za inwestycje w budowę nowej infrastruktury 
sportowej, organizację sportowych wydarzeń oraz wspieranie młodych talentów. 
Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się w październiku.  
Pierwsza dziesiątka w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców to: Kalisz, Legnica, 
Konin, Ciechanów, Ostrów Wielkopolski, Krosno, Suwałki, Piekary Śląskie, Świdnica, 
Ełk. Kwestie, które były poddane ocenie w rankingu wiązały się z szeroko pojętą kulturą 
fizyczną i sportem. Docenione zostały inwestycje w budowę nowych obiektów 
sportowych. W 2018 roku powstały m. in. skatepark i pumptrack dla miłośników jazdy 
na rolkach, deskorolce czy rowerze. W 2017 roku zmodernizowany został miejski 
stadion, gdzie wybudowano profesjonalną bieżnię lekkoatletyczną z wyposażeniem 
lekkoatletycznym oraz system nawodnienia boiska piłkarskiego, na co miasto 
pozyskało 1,5 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu. Również w 2017 r. 
zrewitalizowane zostało kąpielisko „Krubin” oraz modernizację przeszedł basen 
odkryty. Pod koniec 2016 roku, także dzięki dofinansowaniu z zewnątrz, wybudowany 
został nowoczesny kompleks sportowy przy ul. 17 Stycznia. W 2016 roku wykonano 
ponadto remont krytej pływalni z dofinansowaniem zewnętrznym w wysokości 500 tys. 
zł. Mieszkańcy mają do dyspozycji boiska do plażowej piłki siatkowej, piłki nożnej, 
siłownie zewnętrzne, nowy niski park i nowy, szereg różnego rodzaju miejsc aktywnej 
rekreacji. Miasto w 2019 r. planuje budowę kolejnego otwartego kompleksu 
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sportowego, który zlokalizowany będzie przy Szkole Podstawowej nr 7.  
W Ciechanowie prowadzone są inwestycje w ścieżki rowerowe oraz rowerową 
infrastrukturę. Pilotażowo wprowadzono Ciechanowski Rower Miejski. Miasto 
organizuje i współorganizuje wydarzenia - otwarte duże imprezy sportowe 
ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców jak również turnieje, rozgrywki, 
rywalizacje dla określonych drużyn. Wsparcie udzielane jest klubom sportowym, 
zawodnikom, uzdolnionym uczniom, studentom, trenerom.  
Jak podkreślają organizatorzy rankingu, wspieranie kultury fizycznej jest jednym 
z zadań samorządów, wymagających budowy terenów rekreacyjnych i sportowych oraz 
dofinansowywania różnego rodzaju inicjatyw, związanych z aktywnością ruchową 
ogółu społeczności. Celem rankingu było wyłonienie wyróżniających się  
w tym zakresie samorządów. W 2017 roku, w pierwszej edycji tego rankingu, miasto 
również znalazło się w pierwszej dziesiątce w swojej kategorii. 
 

• Ciechanów najlepszy w zarządzaniu finansami. 
W rankingu Dziennika Gazety Prawnej „Skarbnik Samorządu” Ciechanów zajął 
pierwsze miejsce w kategorii gmin miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców. Ogłoszenie 
wyników odbyło się w maju, podczas Kongresu Perły Samorządu w Gdyni. Nagrodę 
odebrała skarbnik miasta Ewa Szeluga. Wyboru najlepszych skarbników dokonano  
w ośmiu kategoriach gmin oraz trzech kategoriach powiatów (kategorie na podstawie 
wielkości jednostki). Tego typu ranking redakcja Dziennika Gazety Prawnej 
przygotowała pierwszy raz, postanawiając uhonorować osoby odpowiedzialne za 
funkcjonowanie budżetu i finansów w poszczególnych samorządach. Zwrócono w ten 
sposób uwagę na rolę skarbnika, w tym na umiejętności stosowania przepisów prawa, 
jak również zarządzanie zespołem finansowo-księgowym. DGP przy tworzeniu 
rankingu brał pod uwagę przede wszystkim liczby. Przeanalizowane zostały dane 
dotyczące działów bezpośrednio podlegających skarbnikom. Ciechanów był najlepszy 
i zajął pierwsze miejsce wśród gmin miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców, które 
uwzględnione zostały w rankingu 
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IX. Podsumowanie 
 
Dla Ciechanowa rok 2018 był rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji, przede 

wszystkim tych z udziałem pozyskanych środków zewnętrznych. To efekt aktywności  
i skuteczności miasta w aplikowaniu o pieniądze z Unii Europejskiej i źródeł krajowych. 
Rozwój infrastruktury, bardziej niż przytoczone w Raporcie liczby i nakłady finansowe, 
obrazują zmiany naocznie obserwowane przez mieszkańców i przyjezdnych, obecne  
w miejskiej przestrzeni niemal na każdym kroku.   

Wizytówką miasta, determinującą pierwsze wrażenie osób przyjeżdżających do 
Ciechanowa pociągiem, jest dworzec kolejowy. W 2018 roku otoczenie dworca całkowicie 
zmieniło swoje oblicze. Zdegradowana przestrzeń, prowizoryczne miejsca parkowania, 
zaniedbany skwer, bazar ze szpecącymi budami i straganami – te widoki odeszły  
w zapomnienie. Od 2018 roku mamy estetyczny skwer z zielenią, fontanną, elementami małej 
architektury, ponad 200 miejsc parkingowych, chodniki, ścieżkę rowerową i halę targową  
z targowiskiem sezonowym, zapewniającą komfortowe warunki kupcom i klientom.  

Niezwykły klimat zyskała zmodernizowana zabytkowa ulica Sienkiewicza, gdzie 
przełożona została kostka, powstała ścieżka rowerowa, chodniki, nowa zieleń, oświetlenie  
i przy której pojawiły się stylizowane elementy małej architektury. Inwestycję tę 
zakończyliśmy na początku ubiegłego roku. 

Najpotężniejszą inwestycją, o ogromnym znaczeniu pod względem rozładowania ruchu 
w centrum miasta i przede wszystkim wyprowadzenia TIR-ów z centrum, jest oczywiście 
trwająca budowa obwodnicy wschodniej Ciechanowa. Zrealizowaliśmy inwestycje, których 
przez lata „nie dało się” zrealizować. To m.in. modernizacja ulic Mazowieckiej i Niechodzkiej 
czy Kargoszyńskiej.  

W kontekście infrastruktury drogowej warto podkreślić aspekt proekologiczny, czyli 
budowy ścieżek rowerowych. Ponadto wśród proekologicznych działań był zakup dwóch 



 

173 

autobusów – niskoemisyjnego i pierwszego w mieście elektrycznego oraz generalnie 
inwestycje w komunikację miejską i m.in. system informacji pasażerskiej przy przystankach 
czy nowe wiaty przystankowe. Należy zaznaczyć, że wspieramy alternatywny transport także 
poprzez wdrożenie Ciechanowskiego Roweru Miejskiego. W 2018 roku przeprowadziliśmy 
pilotaż, będący punktem wyjścia do kolejnych działań.  

Poprawie jakości powietrza służą też inwestycje w panele fotowoltaiczne i pompy 
ciepła, na co w 2018 roku pozyskaliśmy środki, jako lider projektu. Dzięki temu w tym roku  
u mieszkańców oraz na obiektach użyteczności publicznej pojawią się instalacje OZE, jak 
również w centrum miasta zainstalowana będzie ładowarka do samochodów elektrycznych.  

Kontekst ekologiczny mają także termomodernizacje obiektów. To jeden z aspektów 
wykonanych i trwających rewitalizacji. Zrewitalizowaliśmy kamienicę przy ul. Warszawskiej 
18, dając jej drugie życie, przeprowadziliśmy modernizację siedziby miejskiej jednostki 
kultury, umożliwiając rozszerzenie oferty kulturalnej miasta, obecnie prowadzimy 
rewitalizację poniemieckiej Krzywej Hali, która zyska nowe funkcje użytkowe i wraz  
z otoczeniem i placem Piłsudskiego nabierze nowego blasku. Niebawem przystąpimy do 
termomodernizacji 7 budynków mieszkalnych na „Blokach”, co będzie możliwe dzięki 
pozyskaniu w 2018 roku środków. 

Jednym z najbardziej charakterystycznych ciechanowskich obiektów jest wieża ciśnień, 
którą zrewitalizowaliśmy i przy której wybudowaliśmy budynek z przeznaczeniem na park 
nauki. Jesteśmy na etapie jego wyposażania, tak by w drugiej połowie roku zaczął 
funkcjonować Park Nauki Torus, będący miejscem interaktywnej edukacji poprzez zabawę.  

Systematycznie wprowadzamy innowacyjne rozwiązania i tworzymy miejsca, jakich 
dotychczas nie było. Najlepszym tego przykładem, prócz budowy parku nauki, była budowa 
skateparku i pumptracku. W mieście powstał także pierwszy niski park linowy. 

W propagowanie aktywności i zdrowego stylu życia wpisują się inwestycje w różnego 
rodzaju infrastrukturę sportową. W ubiegłym roku odbyły się pierwsze wydarzenia na 
zmodernizowanym stadionie, przystąpiliśmy do budowy nowej zjeżdżalni na krytej pływalni. 

Niezmiennie, w ramach konkursów ofert, przekazujemy klubom, stowarzyszeniom, 
organizacjom pozarządowym środki na organizację wydarzeń sportowych, kulturalnych, na 
zadania z zakresu zdrowia i pomocy społecznej.  

Współpracujemy ze społecznikami, NGO, jak również innymi samorządami  
i jednostkami. Dzięki współpracy z powiatem możliwa była modernizacja ul. Kwiatowej oraz 
we współpracy z powiatem i Gminą Opinogóra Górna trwająca modernizacja drogi do 
Opinogóry, począwszy od ul. Kąckiej, przez miejscowość Kąty. Wspieramy policję, straż 
pożarną, szpital, co przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i opiekę 
medyczną.  

Dużą wagę przywiązujemy do edukacji i działań prospołecznych, czego przykładami są 
m.in. projekt „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” (dodatkowe zajęcia dla uczniów, 
szkolenia dla nauczycieli, wyposażenie dla szkół) i realizowane za pozyskane w 2018 roku 
środki szkolenia komputerowe.  

Zrealizowaliśmy kolejne projekty w ramach Budżety Obywatelskiego, co stanowi 
zachętę dla mieszkańców do włączania się w życie miasta i tworzenia społeczeństwa 
obywatelskiego.  

Poza dużymi inwestycjami systematycznie prowadzimy remonty nawierzchni  
i chodników, rozbudowy parkingów, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, budowy 
oświetlenia. Szereg zadań z tego zakresu zrealizowany został w ubiegłym roku. 
Kontynuowaliśmy również inwestycje w zieleń miejską, wykonaliśmy nowe nasadzenia,  
np. w ul. Sienkiewicza i parku im. M. Konopnickiej.  
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Podejmowaliśmy przedsięwzięcia związane z profilaktyką, edukacją, ekologią, 
zorganizowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń, by na miejscu zapewnić mieszkańcom 
szeroką ofertę kulturalną, skierowaną do zróżnicowanych grup odbiorców. Prócz dużych 
koncertów na błoniach, w zamku, czy w hali widowiskowej, odbywały się mniejsze 
przedsięwzięcia, jak plenerowe spektakle teatralne dla dzieci, czy zajęcia w COEK STUDIO. 
Podobnie z wydarzeniami sportowymi, które stanowiły przedsięwzięcia dla bardzo szerokiego 
grona osób, ale też węższych grup.  

Samorząd w swoich działaniach, składających się na rozwój miasta, oferuje 
przedsiębiorcom ulgi i ułatwienia, będące wsparciem motywującym do tworzenia nowych 
miejsc pracy i przyczyniającym się do rozwoju przedsiębiorczości. W 2018 roku mieliśmy do 
czynienia ze spadkiem bezrobocia w mieście. 

Dane demograficzne za poprzedni rok pokazują, że mimo funkcjonowania rządowego 
programu 500+, nie wzrosła liczba urodzeń wśród mieszkańców Ciechanowa. Jako samorząd 
musimy skupić się na stwarzaniu przyjaznych warunków dla rodzin i dalszych inwestycjach  
w wieloaspektowy, zrównoważony rozwój miasta.  

W 2018 roku rozpoczęliśmy oraz zaplanowaliśmy inwestycje i projekty, które są  
w trakcie realizacji czy też będą realizowane w kolejnych latach. Działamy w sposób 
przemyślany, strategiczny, skupiając się na maksymalnym czerpaniu środków ze źródeł 
zewnętrznych, co skutkuje wdrażaniem kolejnych projektów i inicjatyw. Rok 2018 należy 
postrzegać jako efekt wcześniejszych naszych działań oraz początek i punkt wyjścia kolejnych. 
Wśród priorytetów są projekty twarde – infrastrukturalne jak również miękkie – społeczne. 
Działaniom towarzyszy kontekst proekologiczny, wagę przywiązujemy do edukowania, 
wspierania przedsiębiorczości, oferty kulturalnej i wszelkich innych wskazanych aspektów, 
warunkujących harmonijny rozwój miasta. Miasta przyjaznego mieszkańcom, przyjezdnym, 
docenianego na zewnątrz, stawianego za wzór np. w pozyskiwaniu funduszy. Kierunek, który 
obraliśmy, który wyraźnie odzwierciedla ten Raport, będziemy konsekwentnie kontynuować. 
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