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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. Stanowi 

on podsumowanie działalności samorządu gminnego w roku poprzednim.  

Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, 

programów, strategii, uchwał rady miasta i budżetu obywatelskiego. 

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 32,78 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 ustanowiony w 2015 roku 

zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina Rzeki Łydyni”. Jest to położony wzdłuż części 

koryta rzeki teren w środku miasta o powierzchni około 0,58 km2 (57,6295 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. Na ukończeniu jest projekt 

termomodernizacji mieszkalnych budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”, który przyczyni 

się zarówno do poprawy jakości życia osób tam zamieszkałych, jak i pozytywnego 

wzmocnienia estetyki przestrzeni miejskiej. Istotne są również przedsięwzięcia w rozwój 

infrastruktury drogowej. W minionym roku zakończono modernizację m.in. ul. Leśnej oraz ul. 

Gruduskiej, gdzie powstały kolejne ścieżki rowerowe, wpięte do sieci ścieżek w Ciechanowie. 

Analogiczna inwestycja rozpoczęła się w ul. Granicznej. Miasto buduje swoją 

rozpoznawalność poprzez działania proekologiczne: instalacje paneli fotowoltaicznych na 

budynkach użyteczności publicznej oraz w gospodarstwach domowych mieszkańców, rozwój 

terenów zielonych czy wdrożenie inteligentnych pojemników na odpady, wzmacniających 

selektywną zbiórkę. 

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 miasta 

 

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 2020 roku w mieście Ciechanów zameldowanych było 42 965 osób, w tym 

52,77% kobiet.  Poniższe tabele przedstawiają bardziej szczegółowe dane. 
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Zameldowania osób na pobyt stały w CIECHANOWIE w 2020 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 

455 96 366 616 

RAZEM: 1533  

 

 

 

Wymeldowania z pobytu stałego z CIECHANOWA w 2020 roku 

Liczba osób wymeldowanych  Liczba osób zmarłych  

305 596 

RAZEM: 901 

 

 

 

 

Stan ludności – porównanie lat 2017 – 2018 - 2019 - 2020 

 

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 

 

43 250 

 

 

523 

 

453 

 

435 

 

2018 

 

 

42 992 

 

 

574 

 

419 

 

455 

 

2019 

 

42 792 

 

564 

 

423 

 

510 

 

2020 

 

42 384 

 

581 

 

366 

 

596 
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2020 roku (pobyt stały) 

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 588 590 1178 

3 247 210 457 

4-5 423 422 845 

6 195 197 392 

7 205 214 419 

8-12 1115 1048 2163 

13-15 563 509 1072 

16-17 350 326 676 

18 193 174 367 

19-65 13 180 0 13 180 

19-60 0 11 866 11 866 

> 65 2975 0 2975 

> 60 0 6794 6794 

Ogółem 20 034 22 350 42 384 

 

 

 

Statystyka ludności wg płci na koniec 2020 roku (pobyt czasowy) 

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 13 8 21 

3 7 10 17 

4-5 8 11 19 

6 6 4 10 

7 15 11 26 

8-12 21 15 36 

13-15 22 19 41 

16-17 17 28 45 

18 7 10 17 

19-65 134 0 134 

19-60 0 183 183 

> 65 10 0 10 

> 60 0 22 22 

ogółem 260 321 581 
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Statystyka ludności wg płci na koniec 2020 roku (pobyt stały i pobyt czasowy) 

 

Wiek Mężczyzn Kobiet Ogółem 

0-2 601 598 1199 

3 254 220 474 

4-5 431 433 864 

6 201 201 402 

7 220 225 445 

8-12 1136 1063 2199 

13-15 585 528 1113 

16-17 367 354 721 

18 200 184 384 

19-65 13 314 0 13 314 

19-60 0 12 049 12 049 

> 65 2985 0 2985 

> 60 0 6816 6816 

ogółem 20 294 22 671 42 965 

 

2.2. Pozycja i rozwój Miasta Ciechanów w ostatnich pięciu latach na tle 

grupy porównawczej miast: Malbork, Mikołów, Zduńska Wola, Mińsk 

Mazowiecki, Skarżysko Kamienna, Dębica i Sieradz 

 

Budżet Miasta Ciechanów stanowi odzwierciedlenie sytuacji ekonomicznej oraz 

instrument lokalnej polityki finansowej. 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. Przy ograniczonych zasobach 

finansowych, jakie są do dyspozycji po stronie dochodów, efektywne i sprawne zarządzanie 

finansami staje się jednym z najistotniejszych zadań umożliwiających realizację wytyczonych 

celów.   

Porównanie miast dokonywane na podstawie wskaźników służących do oceny sytuacji 

finansowej gmin, stanowi istotny element w procesach analitycznych, wspomagających proces 

podejmowania decyzji.  

W celu przeprowadzenia analizy, Ciechanów (42.965 mieszkańców) porównano  

z pięcioma miastami biorąc pod uwagę zbliżoną liczbę mieszkańców oraz różne położenie 

geograficzne (stan na dzień 31.12.2020 r.), tj. Malbork – 36.451 mieszkańców, Mińsk 

Mazowiecki – 39.776 mieszkańców, Mikołów – 40.123 mieszkańców, Sieradz – 40.435 

mieszkańców, Zduńska Wola – 40.382 mieszkańców, Skarżysko Kamienna – 43.443 

mieszkańców, Dębica – 44.370 mieszkańców. 
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Dla celów przeprowadzenia analizy porównawczej wybrano następujące wskaźniki: 

 

1. Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą. 

 

 
Tabela 1. 

 

Dla zobrazowania sytuacji gospodarczej w/w miast poddano analizie miernik liczby osób 

prowadzących działalność gospodarczą w latach 2019-2020, co obrazuje powyższy wykres. 

Aktywność przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w miastach jest na 

porównywalnym poziomie. W Ciechanowie w 2019 r. zarejestrowane były 3.457 podmioty, 

natomiast na koniec 2020 roku ich liczba wzrosła o 115 do 3.572 podmiotów.  

 

2. Liczba osób bezrobotnych w latach 2017-2020. 

 

 
Tabela 2. 

 

W latach 2017-2019  odnotowano spadkową tendencję liczby osób bezrobotnych z terenu 

naszego miasta. Natomiast w 2020 roku liczba bezrobotnych w porównaniu do 2019 wzrosła  

0

500

1 000

1 500

2 000
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i ten trend widać we wszystkich miastach poddanych analizie. Wyłącznym powodem takiej 

sytuacji stały się ograniczenia wprowadzone przez rząd w prowadzeniu działalności 

gospodarczej w związku ze stanem pandemii. Przy czym należy zauważyć, iż w Ciechanowie, 

Mikołowie oraz Dębicy wzrost liczby bezrobotnych w 2020 roku był najmniejszy na tle grupy 

porównawczej miast.  

 

3. Dochody z udziałów z podatku dochodowego od osób fizycznych z PIT w latach 2018-2020 

 

 

 
Tabela 3. 

 

 

Udziały w PIT stanowią jedną z największych pozycji strony dochodowej budżetu. 

W 2019 roku do budżetu Ciechanowa wpłynęło 49,6 mln zł, natomiast w 2020 r. wykonanie 

wyniosło 48.461.999 zł, tj. mniej do ubiegłego roku o 1,2 mln zł. Analizując wykonanie za 

2020 r. w porównaniu do podanego przez MF szacunku, który stanowi podstawę dla każdego 

samorządu przyjęcia wartości udziałów w podatku PIT przy konstruowaniu budżetu (plan 

pierwotny wynosił 49,9 mln zł) jest mniejsze o kwotę 1,4 mln zł. Miasto w trakcie roku 

budżetowego zmniejszyło szacunkowy plan wpływu dochodów z PIT, pokrywając ubytek 

dochodami własnymi, gdyż państwo nie przewidziało rekompensat dla samorządów z tego 

tytułu. Po dokonanym zmniejszeniu ostateczne wykonanie jest większe od zmienionego planu. 

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 wielkość zatrudnienia i wysokość zarobków, a to z kolei oddziałuje na większe 

udziały miasta w PIT zasilającym budżet. To także jeden z okręgów o najwyższych średnich 

zarobkach w Polsce, co ma bezpośredni związek z wysokością wpływów udziału podatku 

dochodowego od osób fizycznych.    
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4. Skala wydatków budżetowych  w latach 2018-2020 na tle grupy analizowanych miast. 

 

 
 

Tabela 4. 

 

Z powyższego porównania wynika, iż wydatki w budżecie Ciechanowa w 2020 r. były 

jednymi z wyższych w analizowanej grupie. Miała na to wpływ realizacji kluczowych 

inwestycji miejskich, w tym inwestycje drogowe: ul.  Leśna, Graniczna, Widna oraz realizacja 

unijnego projektu termomodernizacji 7 bloków czy projektu związanego z odnawialnymi 

źródłami energii. 

 

5. Wydatki na inwestycje w 2020 r. w grupie analizowanych miast. 

 

 
Tabela 5. 

 

Rok 2020 dla Ciechanowa był czasem finalizowania kluczowych inwestycji miejskich. 

Kwota jaka została przeznaczona na zadania wyniosła  blisko 27 mln zł. Realizacja działań była 

możliwa dzięki skuteczności w aplikowaniu o środki z UE oraz budżetu województwa 

mazowieckiego. W grupie porównawczej Ciechanów oraz Dębica i Mikołów przeznaczyły 

zdecydowanie najwięcej pieniędzy na rozwój inwestycyjny. To pokazuje priorytety obrane 
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przez władze miasta, które każdą wolną kwotę przeznaczają w pierwszej kolejności na 

zabezpieczenie realizacji nowych działań inwestycyjnych. Dzięki temu możliwy jest szybki 

rozwój miejskiej infrastruktury w stosunku do podobnej wielkości miast w Polsce oraz stawia 

to Ciechanów 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 w latach 2018-2020 

 

 
Tabela 6. 

Wśród grupy porównawczej Ciechanów plasuje się na trzecim miejscu, osiągając wydatki 

finansowane z budżetu Unii Europejskiej na poziomie blisko 10 mln zł. Niższy w stosunku do 

poprzednich lat poziom środków unijnych w budżecie miasta jest związany z kończącą się 

perspektywą budżetową UE na lata 2014-2020. Miasto większość projektów  

z dofinansowaniem europejskim zakończyło realizować w 2018 i 2019 roku, co obrazuje tabela.  

 

7. Wydatki na Budżet Obywatelski w latach 2018-2020 
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Powyższa tabela 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 

partycypacyjnego. Z wykresu wynika, iż nie we wszystkich miastach przeprowadza się 

konsultacje społeczne w celu realizacji budżetu partycypacyjnego.  Wysokość przeznaczanych 

środków jest zdecydowanie największa w grupie porównawczej. Pokazuje to dużą otwartość 

miasta na politykę współdecydowania mieszkańców o kierunkach działań i rozwoju. Należy 

zauważyć, iż także w trudnym, obłożonych konsekwencjami pandemii, 2020 roku miasto 

zrealizowało wszystkie zwycięskie projekty w ramach Ciechanowskiego Budżetu 

Obywatelskiego. Ich łączny koszt to blisko 2 mln zł. 
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III. Informacje inwestycyjne i finansowe 
 

3.1. Wykonanie budżetu Miasta Ciechanów 

 

Budżet na 2020 rok przyjęty został Uchwałą Nr 159/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 28 listopada 2019 roku. Zmiany w budżecie w trakcie omawianego roku wprowadzone 

zostały pięcioma Uchwałami Rady Miasta oraz dwudziestoma sześcioma Zarządzeniami 

Prezydenta Miasta. 

Budżet miasta za 2020 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości 

233.272.257,45 zł na plan 229.369.835,70 zł, a po stronie wydatków wykonanie wyniosło 

231.774.671,33 zł na plan 238.402.171,70 zł.  

Dynamikę budżetu 2020 r. w porównaniu do roku ubiegłego przedstawia poniższa tabela. 

 

 

DYNAMIKA BUDŻETU W LATACH 2019 / 2020 

 

Planowany deficyt budżetu za 2020 rok wynosił 9.032.336,00 zł, natomiast faktycznie na 

dzień 31.12.2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.497.586,12 zł, co jest 

wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej, ograniczenia wydatków 

bieżących do niezbędnego minimum, pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym wypłacenia 

wysokiej dywidendy z zysku jednej z  miejskich spółek. Dzięki temu udało się uzyskać 

oszczędności po stronie wydatków, ale także zwiększyć stronę dochodową. 

W ciągu analizowanego roku budżetowego zostały wprowadzone przychody z tytułu 

wolnych środków i niewykorzystanych środków pieniężnych z 2019 roku łącznie w wysokości 

12.584.110,37 zł. Na 2021 rok pozostają wolne środki w wysokości 11.774.060,49 zł; w tym: 

na gospodarkę odpadami kwota 1.155.691,60 zł. 

Nazwa 2019 2020 Dynamika 

DOCHODY  239 397 970,86      233 272 257,45     -3% 

w tym: dotacje UE i BP na projekty  20 654 673,16      7 340 989,35     -64% 

             dotacje BP na zadania zlecone   55 734 848,66      62 304 032,13     12% 

             udziały w PIT  49 624 912,00      48 461 999,00     -2% 

            podatek od nieruchomości  25 968 905,57      28 964 494,52     12% 

            sprzedaż mienia  2 467 655,62      2 194 760,73     -11% 

WYDATKI  238 680 398,06      231 774 671,33     -3% 

w tym: wydatki majątkowe  50 182 863,48      26 861 851,98     -46% 

WYNIK (nadwyżka/deficyt)  717 572,80      1 497 586,12     - 

Wolne środki   12 584 110,37      11 774 060,49     -6% 
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Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w trakcie 2020 r. udało się zmniejszyć pierwotnie 

planowane zadłużenie z tytułu emisji obligacji komunalnych o 7 mln zł, bez konieczności 

ograniczania realizowanych inwestycji. 

Przeprowadzona analiza na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu  za 

2020 roku obrazuje stabilną sytuację finansową Miasta Ciechanów. 

Budżet omawianego roku pozwolił na realizację zaplanowanych w projekcie zadań. 

Osiągnięcie planowanych dochodów przekroczyło poziom 102% przy realizacji wydatków na 

97 %. 

 

Poniższy wykres przedstawia strukturę dochodów budżetu Miasta Ciechanów w 2020 r. 

 

 
 

 

Największą pozycję dochodów budżetu stanowiły dochody własne, których realizacja 

wyniosła 73,9 mln zł tj. ponad 31 % dochodów ogółem, czyli podatki lokalne w skład, których 

wchodzą m.in. podatek od nieruchomości rolny, leśny, transportowy (udział stanowi 13% 

w zrealizowanych dochodach ogółem tj. 30,7 mln zł) oraz opłaty lokalne i pozostałe dochody 

własne (udział stanowi 18 %, tj. 43,2 mln zł). Drugą co do wielkości pozycję dochodową 

stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, głównie na zasiłki i pomoc 

społeczną w kwocie 67,2 mln zł, co stanowi 29% ogółem dochodów. Trzecia, co do wielkości 

pozycja to udziały w podatku PIT. Do budżetu z tego tytułu wpłynęło w omawianym roku 

48,5 mln zł, tj. 21% dochodów ogółem. Do budżetu spłynęły subwencje, których realizacja 

wyniosła 36,4 mln zł, co stanowi 16% w dochodach ogółem; w tym subwencja oświatowa na 

kwotę 35,4 mln zł. Pozyskane dotacje z UE oraz budżetu państwa na współfinansowanie 

projektów inwestycyjnych oraz społeczno–edukacyjnych wyniosły 7,3 mln zł, co stanowi 3% 

dochodów ogółem.  
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Poniższy wykres przedstawia strukturę wydatków budżetu miasta w ujęciu procentowym 

za 2020 r. 

 

 
 

 

Najwyższy udział w strukturze wydatków budżetu 2020 roku stanowią wydatki na 

wypłatę świadczeń wychowawczych, rodzinnych oraz zasiłków z pomocy społecznej blisko 

74 mln zł, co stanowi 32 % udziału w strukturze oraz wydatki na oświatę ponad 61,4 mln zł. 

Łącznie wydatki tych dwóch działów stanowią ponad połowę całości rocznego budżetu miasta. 

Trzecią co do wielkości grupę stanowią wydatki na gospodarkę komunalną, tj. 10%. Na ten cel 

z ubiegłorocznego budżetu przeznaczone zostały środki w wysokości 24 mln zł. Kolejna co do 

wielkości pozycja wydatków, stanowiąca 9 % w strukturze wydatków ogółem, to kwota 

20,6 mln zł na modernizację dróg. Obsługa długu stanowi zaledwie 1% wydatków ogółem, tj. 

1,7 mln zł. 

 

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości, tj. 26.861.851,98 zł, co stanowi 

98% planu, w następującym podziale: 

 miejskie zadania inwestycyjne jednoroczne i objęte WPF  25.288.763,73 zł 

 dotacja UE dla partnerów projektu OZE Gmin Opinogóra Górna,  

Ojrzeń, Glinojeck 1.573.088,25 zł 

 

Źródłem finansowania inwestycji miejskich były: 

 środki własne w wysokości 16.475.272,16 zł 

 środki z budżetu Unii Europejskiej 4.574.490,48 zł 

 środki z budżetu państwa stanowiące wkład krajowy do 
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 projektów współfinansowanych z UE 789.722,09 zł 

 środki z budżetu państwa FIL 3.359.279,00 zł 

 środki z budżetu Województwa Mazowieckiego 90.000,00 zł 

 

Spółki miejskie wykonały inwestycje razem na ponad 14,5 mln zł. 

 

Realizacja zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu 

Obywatelskiego wyniosła 1.927.260,37 zł. 

 

Ponadto w zakresie wydatków bieżących przekazano środki dla Specjalistycznego 

Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie w wysokości 150.292,00 zł, na zakup środków 

ochrony osobistej dla medyków (m.in. fartuchy, maseczki), niezbędnych w codziennej pracy 

przy zwalczeniu epidemii COVID-19. 

W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2019 roku  

w wysokości 12.584.110,37 zł. Planowany deficyt budżetu za 2020 rok wynosił 9.032.336,00 

zł, natomiast faktycznie na dzień 31.12.2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 

1.497.586,12 zł, co jest wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej, 

ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum, pozyskiwania środków 

zewnętrznych, w tym wypłacenia wysokiej dywidendy z zysku jednej z miejskich spółek. 

Dzięki temu udało się uzyskać oszczędności po stronie wydatków, ale także zwiększyć stronę 

dochodową. Na 2021 rok pozostają wolne środki w wysokości 11.774.060,49 zł; w tym na 

gospodarkę odpadami kwota 1.155.691,60 zł. 

Spłaty zaciągniętych zobowiązań z lat 2012 - 2018 z tytułu kredytów, pożyczek oraz 

emisji obligacji w kwocie 6.307.636 zł zostały pokryte z emisji papierów wartościowych. 

Spłacone w latach 2014-2020 raty wyniosły łącznie 51 mln zł. 

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy  

o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 5,28 % i spełnia warunek 

określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań 

wynoszącego 10,57%. 
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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 2020 wraz ze zmianami 

oraz analizą sprawozdań budżetowych  według stanu na dzień 31.12.2020 r. wydatki wyniosły: 

1) wydatki bieżące plan 210.944.241,28 zł, wykonanie 204.912.819,35 zł, tj. 97,14%, 

2) wydatki majątkowe plan 27.457.930,42 zł, wykonanie 26.861.851,98 zł, tj. 97,83%. 

 

Lp. Nazwa 
Plan 

(po zmianach) 

Wykonanie 

Budżetu 

% wyk. 

planu  

1. Wydatki bieżące na zadania własne 147.557.386,80 141.745.639,46 96,1 

 

z tego finansowanie z UE i BP na realizację projektu    

a) „Zdalna szkoła” 

Budżet UE 

Wkład krajowy BP 

b) „Zdalna szkoła +” Budżet UE 

c) „Klimat, energia, odnawialne źródła energii, ochrona 

środowiska. Pszczoły – ochrona różnorodności” EU 

100.000,00 

84.630,00 

15.370,00 

114.800,00 

51.959,44 

 

99.960,00 

84.596,15 

15.353,85 

113.006,66 

5.107,00 

 

100 

100 

100 

98,4 

9,8 

 

2. Wydatki bieżące na zadania zlecone 62.334.854,48 62.304.032,13 99,9 

3. 
Wydatki bieżące finansowane ze środków 

z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych 

1.022.000,00 833.147,76 81,5 

 Razem wydatki bieżące 210.914.241,28 204.882.819,35 97,1 

1. Wydatki majątkowe w tym: 27.457.930,42 26.861.851,98 97,8 

a) wydatki majątkowe finansowane z dotacji do 

wysokości: 

17.874.792,27 17.870.764,93 99,9 

 Przebudowa dróg gminnych – ul. Granicznej 

i Widnej – dotacja od Marszałka Województwa 

Mazowieckiego 

 BP Rozbudowa drogi gminnej – ul. Leśnej – 

dotacja z Funduszu Dróg Lokalnych 

(otrzymanych w 2019 r.) 

2.975.000,00 

 

 

4.777.936,00 

 

 

200.000,00 

 

 

2.975.000,00 

 

 

4.777.936,00 

 

 

200.000,00 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 
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 Park przy ul. Augustiańskiej – dotacja od 

Marszałka Województwa Mazowieckiego 

(wpływ w 2021 roku) 

 UE Instalacje systemów odnawialnych źródeł 

energii na terenie miasta Ciechanów, Gminy 

Glinojeck, Opinogóra Górna, Strzegowo 

Miasto Ciechanów  

Partnerzy łącznie 

 UE, BP Rewaloryzacja budynków 

mieszkalnych w dzielnicy BLOKI 

b) Wydatki majątkowe finansowane z Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych 

c) Wydatki majątkowe finansowane ze środków z 

tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych 

2.066.775,82 

 

493.687,57 

1.573.088,25 

4.465.801,45 

 

3.359.279,00 

 

30.000,00 

2.062.749,33 

 

489.661,08 

1.573.088,25 

4.465.800,60 

 

3.359.279,00 

 

30.000,00 

 

99,8 

 

99,1 

100 

100 

 

100 

 

100 

 d) Wydatki majątkowe w ramach porozumień 

trójstronnych pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą 

Miejską Ciechanów i Województwem 

Mazowieckim na opracowanie dokumentacji 

przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów 

-Mława na odcinku od Ronda Kaprala Józefa 

Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. 

Chruszczewo 

35.000,00 - - 

 Razem wydatki majątkowe 27.457.930,42 26.861.851,98 97,8 

Ogółem 238.402.171,70  231.774.671,33 97,2 

 

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.  

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.  

 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż założenia rozwojowe miasta na 2020 rok zostały 

w pełni zrealizowane. Zastosowana silna presja na dyscyplinę finansową pozwoliła zarówno 

przeprowadzić szereg ważnych inwestycji w infrastrukturę miejską, jak i wygenerować 

oszczędności. Blisko 30 mln zł przeznaczonych na wydatki majątkowe w trudnym roku 

zdominowanym przez pandemię koronawirusa pokazuje, że niezmiennie priorytetem miasta są 
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kolejne inwestycje. Na uwagę zasługuje fakt znacznego zmniejszenia wysokości planowanej 

kwoty emisji obligacji wzorem poprzednich lat, a także osiągnięcie nadwyżki budżetowej oraz 

wygospodarowanie dużych wolnych środków na 2021 rok. Te ostatnie pozwolą przeprowadzić 

nowe inwestycje, ale także ustabilizować finansowo miasto w przyszłości. Realizowaną 

konsekwentnie racjonalną i oszczędną gospodarkę finansami najlepiej oddaje dużo niższe 

wykonanie wydatków bieżących i bardzo wysokie wykonanie wydatków majątkowych za 2020 

rok. Miastu udało się osiągnąć cele inwestycyjne przy niepowiększaniu ogólnego zadłużenia. 

Nastąpiło to w roku, w którym budżet polskiego państwa osiągnął największy deficyt w swojej 

historii. Należy zauważyć, że równocześnie miasto przeprowadziło szereg działań 

pomocowych na rzecz lokalnych przedsiębiorców, m.in.: zwolnienia z podatku od 

nieruchomości, zniesienie lub zmniejszenie opłat za dzierżawę komunalnych lokali, w których 

prowadzona jest działalność gospodarcza, zmniejszenie do najniższej możliwej stawki opłaty 

za zajęcie pasa drogowego dla gastronomii, uruchomienie telefonicznej pomocy prawno-

podatkowej. 

3.2. Wykonanie wydatków inwestycyjnych  

 

A. Zadania inwestycyjne objęte Wieloletnią Prognozą Finansową 

 

• Rozbudowa drogi gminnej – ul. Leśnej 

                                                                                                     Plan 6 860 000,00 zł 

W ramach zadania przebudowana została ulica Leśna na odcinku od ul. Starowiejskiej do 

skrzyżowania z pętlą miejską. Inwestycję zrealizowano na podstawie opracowanej w 2016 r. 

dokumentacji technicznej i decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.  

Zadanie obejmowało w szczególności: 

 rozbudowę jezdni o długości 868,92 m, w tym o nawierzchni bitumicznej 852,22 m – szerokość 

jezdni 6,0 m – 2 pasy ruchu po 3,0 m,   

 budowę obustronnych chodników z kostki brukowej o szerokości 2,0 m, 

 budowę ścieżki rowerowej - jednostronnej - o szerokości 2,0 m,  

 budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o szerokości 

zmiennej – 3,50 – 4,60 m,  

 zagospodarowanie zielenią terenów przyległych poprzez wykonanie trawników i nasadzeń 

zastępczych - 47 szt. drzew ozdobnych typu wiśnia,  

 montaż elementów małej architektury – 4 wiaty przystankowe i 4 kosze na śmieci, 

 budowę oświetlenia ulicznego - 28 słupów z masztami aluminiowymi, anodowane,  

o  wysokości 8 m z oprawami oświetleniowymi typu LED 24 i 48W, 

 budowę kanalizacji deszczowej  z przepompownią,   

 budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, 

 budowę sieci wodociągowej. 

 

Zadanie zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki  

w kwocie 6 827 075,12 zł. 
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 Przebudowa dróg gminnych -  ulic Granicznej i Widnej 

Plan 2 975 000,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja ma na celu wykonanie robót budowanych  

w oparciu o opracowaną dokumentację techniczną przebudowy ul. Granicznej na odcinku od 

ul. Płockiej do ul. Widnej oraz ul. Widnej od ul. Granicznej do ul. Przytorowej. W ramach 

zawartej w 2020 roku umowy z wykonawcą przebudowa obejmować będzie wykonanie nowej 

nawierzchni, budowę ścieżki rowerowej w ul. Granicznej oraz chodników po obydwu stronach 

ulic. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz przebudowane 

zjazdy.  

Zadanie zostało rozszerzone o opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi 

dojazdowej oraz miejsc postojowych w rejonie nowobudowanego ronda przy ul. Granicznej. 

 

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 2  975 000,00 zł zgodnie  

z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została 

wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
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 OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta 

Ciechanów, Gminy Glinojeck, Opinogóry i Strzegowo 

Plan 861 346,17 zł 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2021 w ramach projektu pn.  

„Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy 

Glinojeck, Gminy Opinogóra Górna i Gminy Strzegowo” współfinansowanego ze środków 

EFRR w ramach RPO WM 2014-2020. 

Inwestycja opiera się na projekcie partnerskim z Gminą Glinojeck, Gminą Opinogóra 

Górna oraz Gminą Strzegowo. W latach 2019-2020 zainstalowano łącznie na terenie czterech 

gmin: 

- 354 instalacji  fotowoltaicznych, w tym 125 szt. na terenie miasta Ciechanów, 

- 1 ładowarkę do samochodów elektrycznych w Ciechanowie, 

- 128 szt. instalacji kolektorów słonecznych, 

- 88 szt. powietrznych pomp ciepła, w tym 63 szt. w Ciechanowie. 

W wyniku powstałych oszczędności wdrożono w 2021 roku II etap projektu zakładający 

montaż 84 instalacji fotowoltaicznych, w tym: 

- 56 szt. na terenie Ciechanowa (54 u osób fizycznych i 2 na budynkach użyteczności 

publicznej). 

Inwestycja jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Na początku lutego br. 

została podpisana umowa na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych  

z montażem instalacji fotowoltaicznych na terenie czterech gmin. Przewidywany termin 

zakończenia zadania inwestycyjnego to czerwiec 2021 r. 

  

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 731 861,10 zł. 
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 Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I 

 

Plan 7 259 001,00 zł 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2020. Inwestycja mieści się  

w projekcie, na który w październiku 2017 roku  miasto złożyło do Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie - wniosek o dofinansowanie projektu ze 

środków UE oraz BP w ramach RPO WM 2014-2020.  

W ramach realizacji inwestycji została opracowana dokumentacja projektowa dla 7 

budynków. Roboty budowlane objęły termomodernizację budynków, zgodnie  

z przeprowadzonymi audytami energetycznymi oraz uzgodnieniami z mazowieckim 

wojewódzkim konserwatorem zabytków. W ramach zadania wykonawca zobowiązany został 

do wykonania tynków ciepłochronnych poprawiających izolacyjność ścian zewnętrznych, 

wykonania izolacji połaci dachowych, lukarn i stropów (dot. stropów nad ostatnimi 

kondygnacjami oraz stropów piwnic), wymiany okien na wszystkich kondygnacjach 

budynków. Cztery z siedmiu budynków objętych inwestycją zostały zakończone i odebrane  

w I kwartale br. Poza pracami termomodernizacyjnymi przeprowadzono rewitalizację 

obiektów, odnowione zostały klatki schodowe, wymieniono również instalacje elektryczne  

w częściach wspólnych oraz zamontowano energooszczędne oświetlenie. W celu ograniczenia 

dostępu osób postronnych wykonana została instalacja domofonowa. Budynki dostosowano 

ponadto do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez budowę podjazdów.  

 

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 5 020 891,12 zł. Kwota 

2 231 616,77 zł zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 

grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. 
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 Opracowanie dokumentacji  projektowej dla budowy przejścia dla pieszych  

i rowerzystów nad linia kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie  

i Ceramicznej w Ciechanowie 

Plan 00,00 zł 

Zadanie w trakcie realizacji. Obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przejścia 

dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie  

i Ceramicznej. Określono warunki współpracy i finansowania  pomiędzy Gminą Miejską  

a PKP PLK  S.A. Centrum Realizacji Inwestycji. W październiku została podpisana umowa  

z wykonawcą na realizację zamówienia. Trwają prace projektowe dotyczące przedsięwzięcia. 

Wykonawca opracował koncepcję programowo-przestrzenną, która została zatwierdzona przez 

Strony. Na tej podstawie wykonawca opracowuje dokumentację projektową.  Umowny  termin 

zakończenia zadania to wrzesień 2021 r. 

 

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. 

 

 Dokumentacja termomodernizacji 12 budynków komunalnych na osiedlu Bloki 

Plan 0,00 zł 
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2021. Zakres opracowania obejmuje 

termomodernizację 12 budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”, w których od lat nie były 

prowadzone gruntowne prace remontowe, a których stan techniczny wskazuje na znaczne 

wyeksploatowanie.  Zadanie zostało podzielone na części, każda część po 6 budynków.  We 

wrześniu zostały zawarte  umowy z wykonawcą na realizację zamówienia. Opracowane  

i zaakceptowane zostały koncepcje wzorcowe. Na ich podstawie wykonawca opracowuje 

dokumentację projektową. Przewidywany termin zakończenia prac to sierpień 2021 r. 

 

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. 

 

 

B. Zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową 

 

 Budowa parkingu w rejonie dworca PKP  

 

Plan 609 000,00 zł 
Zadanie realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj.” Ma na celu opracowanie 

dokumentacji technicznej i budowę miejsc postojowych w rejonie dworca PKP. W 2020 roku 

został wybrany wykonawca na realizację inwestycji, z którym  została podpisana umowa. 

Koncepcja zakłada budowę 94 miejsc postojowych wraz z drogą manewrową. Na jej podstawie 

wykonawca opracowuje dokumentację projektową. Trwają czynności związane z  podziałem 

działki PKP. Zadanie zostanie zakończone do połowy 2021 roku.  

 

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 609 000,00 zł zgodnie  

z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została 

wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
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 Drogi, chodniki, parkingi - Budżet Obywatelski 2020 

                                                                                                                       Plan 272 000,00 zł 

W ramach zadania przewidziano do wykonania na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów 

inwestycje z  zakresu opracowania dokumentacji oraz budowy obiektów na terenie miasta. 

Zadanie objęło m. in. poniższe inwestycje: 

 

1)  Budowa miejsc parkingowych na ul. Hallera, za budynkiem wielorodzinnym przy  

       ul. 17 Stycznia  29 

Plan 99 755,00 zł 
Zadanie realizowane było w formule ,,zaprojektuj i wybuduj.” Przedsięwzięcie 

przewidywało opracowanie dokumentacji oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. 

W ramach zadania powstało 16 miejsc postojowych (w tym 1 dla niepełnosprawnych) wraz  

z drogą manewrową. Zagospodarowano również teren przyległy poprzez wykonanie nasadzeń 

zieleni oraz zamontowano 2 kosze na odpady. 

 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki  

w kwocie 98 400,00 zł. 

 

 
 

2)  Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w północnej części  bloku nr 

13 

Plan 92 250,00 zł 
Inwestycja realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj.” W ramach realizacji zadania 

została  opracowana dokumentacja techniczna oraz wykonane roboty budowlane związane  

z budową 30 miejsc postojowych.  Zostało wykonane również utwardzenie terenu pod 

kontenery na odpady oraz uzupełniono ubytki w istniejącej drodze manewrowej. 

 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki  

w kwocie 92 250,00 zł. 
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3)  Opracowanie projektów modernizacji ulic Rycerskiej i Zagłoby, w tym: 

 

a. Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rycerskiej  

Plan 44 500,00 zł 
Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 

ulicy Rycerskiej. Zadanie przewidywało budowę chodników i kanalizacji deszczowej oraz 

przebudowę oświetlenia i jezdni. W związku z wprowadzeniem na etapie realizacji zadania 

zmiany warunków technicznych dla budowy kanalizacji deszczowej, zakończenie zadania 

zostało przesunięte na 2021r.  

 

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 44 034,00 zł zgodnie  

z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została 

wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

 

b. Opracowanie projektu modernizacji ulicy Zagłoby 

Plan 27 500,00 zł 

Przedmiotem inwestycji było opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 

ulicy Zagłoby. Zadanie przewidywało  budowę chodników i kanalizacji deszczowej oraz 

przebudowę oświetlenia i jezdni. W związku z wprowadzeniem na etapie realizacji zadania 

zmiany warunków technicznych dla budowy kanalizacji deszczowej, zakończenie zadania 

zostało przesunięte na 2021r. 

 

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 27 500,00 zł zgodnie  

z Uchwałą Nr295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została 

wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

 

 

 



26 

 

4)  Opracowanie dokumentacji technicznej budowy miejsc postojowych w pasie 

drogowym ul. Gwardii Ludowej WRN 

Plan 7 995,00 zł 

W ramach realizacji zadania została opracowana dokumentacja projektowa przebudowy 

pasa drogowego ulicy Gwardii Ludowej WRN. Projekt zakładał budowę 30 miejsc 

postojowych  (w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych), chodnika oraz wykonanie nasadzeń 

zieleni. 

 

Zadanie zostało zakończone i odebrane w grudniu 2020 r.  oraz rozliczone w styczniu 2021r.  

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 7 995,00 zł zgodnie  

z Uchwałą Nr295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została 

wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  

 

 Drogi, chodniki, parkingi - Budżet Obywatelski 2020 

Plan 199 254,00 zł 
W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji dla potrzeb budowy  

i przebudowy dróg i ich elementów, co jest niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. 

Zadanie objęło m.in. poniższe inwestycje: 

 

1) Opracowanie projektu przebudowy ulicy Kmicica. 

                                                                                                                          Plan 15 000,00 zł 
Zadanie miało na celu opracowanie dokumentacji technicznej kompleksowej 

modernizacji ul. Kmicica, obejmującej budowę kanalizacji deszczowej, chodników, jezdni  

i nowego oświetlenia. W grudniu 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację 

usługi. Wykonawca opracował koncepcję zagospodarowania terenu, na podstawie której 

opracowuje obecnie dokumentację techniczną. Planowany termin zakończenia zadania to 

kwiecień 2021r. 

 

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 15 000,00 zł zgodnie  

z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została 

wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

 

2) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mleczarskiej i Mazowieckiej  

Plan 38 130,00 zł 

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej budowy sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Mleczarskiej i Mazowieckiej w Ciechanowie. Opracowana 

dokumentacja posłuży do wybudowania w/w sygnalizacji celem poprawy bezpieczeństwa 

użytkowników ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa nastąpi poprzez usprawnienie 

ruchu drogowego w obszarze skrzyżowania oraz poprawę komunikacji z SOFIDEL Poland Sp. 

z o. o. 

 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki                      

w kwocie 38 130,00 zł. 
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3) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy 

Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej  

Plan 146 124,00 zł 

Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic 

Skłodowskiej, Nizinnej  i  Zagrodowej w Ciechanowie wraz z budową chodników i kanalizacji 

deszczowej. W projekcie uwzględniono również przebudowę istniejącej infrastruktury 

kolidującej z zaprojektowanym układem drogowym. 

 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.  

Na zadaniu  poniesiono wydatki w kwocie 146 124,00 zł. 

 

 Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych - ul. Dygasińskiego, 

Bartołda,  Andersena i Opinogórskiej 

Plan 239 000,00 zł 
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulic 

Dygasińskiego, Bartołda, Andersana i Opinogórskiej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalających 

na wykonanie robót budowlanych. 

Zadnie w zakresie dokumentacji technicznej na potrzeby przebudowy ulic 

Dygasińskiego, Bartołda, oraz Opinogórskiej zostało zakończone i rozliczone. Termin 

wykonania dokumentacji dla ul. Andersena został przesunięty na 2021r. z uwagi na konieczność 

rozwiązania kwestii nieuregulowanego stanu prawnego części nieruchomości objętych 

projektem.  

 

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 210 000,00 zł. Kwota 

29 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 

2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego. 

 

 Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Granicznej i Widnej  

                                                                                                              Plan 226 301,00 zł  

  W ramach  zadania została opracowana dokumentacja techniczna przebudowy  

ul. Granicznej na odcinku od ul. Płockiej do ul. Widnej oraz ul. Widnej od ul. Granicznej do ul. 

Przytorowej, w zakresie koniecznym do rozpoczęcia robót budowlanych. Projekt zakłada 

wymianę nawierzchni, budowę chodników, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i zjazdów.  

 

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 226 301,00 zł.  

 

 Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - 

kąpielisko Krubin – III etap                                                                                                            

                                                                                                                        Plan 207 000,00 zł 
Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego. Inwestycja stanowi kontynuację 

działań w ramach  I i II etapu rewitalizacji i zagospodarowania terenu kąpieliska Krubin.  

Przedsięwzięcie zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przy ciągu pieszym 

zamontowano elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, a na terenie plaży zestaw 

zabawowy dla dzieci. Na potrzeby osób korzystających z kąpieliska w okresie letnim był 

udostępniany  kontener sanitarny.  

Ponadto zostało wybudowane oświetlenie - 5 słupów z oprawami typu LED oraz 

zamontowano 2 kamery monitorujące teren z podłączeniem do miejskiej sieci monitoringu 
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wizyjnego.  W ramach inwestycji na zbiorniku wodnym zostały zamontowane dwa drewniane 

pomosty widokowe. 

 

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 92 181,83 zł.  

Kwota 112 935,79 zł zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

17 grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. Środki niewygasające dotyczyły budowy oświetlenia oraz 

monitoringu kąpieliska i zostały rozliczone w styczniu 2021 r. 

 

 
 

 

 Zagospodarowanie terenu ,,Kanały”-  etap I  

Plan 272 000,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja ma na celu opracowanie dokumentacji 

technicznej obejmującej zagospodarowanie terenu położonego pomiędzy ulicami 

Kraszewskiego, Kargoszyńską i Gostkowską. Projekt zakłada budowę amfiteatru, ciągów 

komunikacyjnych, wykonanie alejek wokół akwenu wodnego z bezpiecznymi zejściami 

(schodkami) w kierunku zbiornika wodnego, budowę parkingu ze stanowiskami postojowymi 

dla samochodów osobowych oraz wymianę istniejącej kładki. Na terenie zostanie 

zamontowane oświetlenie oraz elementy małej architektury.  

 

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 255 718,00 zł zgodnie  

z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została 

wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

 

 Park przy ul. Augustiańskiej 

                                                                                                                        Plan 1 630 000,00 zł 

Zadanie w trakcie realizacji. Celem inwestycji jest zagospodarowanie istniejącego terenu 

przy ul. Augustiańskiej poprzez utworzenie parku miejskiego wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. Zadanie przewiduje stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego oraz sieci 

ścieżek pieszo - rowerowych wewnątrz parku na podstawie opracowanej koncepcji 

zagospodarowania terenu. Na terenie objętym zadaniem została przewidziana również miejska 

przestrzeń zielona pełniąca funkcje ekologiczne oraz wypoczynkowe i rekreacyjne.  
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Zamówienie obejmuje w szczególności: 

- opracowanie dokumentacji technicznej, 

- budowę ciągów komunikacyjnych/alei parkowych, 

- budowę oświetlenia elektrycznego i solarnego typu LED,  

- budowę drogi publicznej klasy dojazdowej, 

- budowę miejsc postojowych - 47 szt., 

- montaż małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, pergole, tablice 

z regulaminem. 

Park będzie przestrzenią publiczną dostępną dla każdego. W parku pojawią się 

nasadzenia drzew liściastych i iglastych oraz krzewów ozdobnych i bylin.  Na pozostałym 

terenie zostanie wykonana nawierzchnia trawiasta.   

 

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 9 225,00 zł.  Kwota 

1 607 918,87 zł zgodnie z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 

grudnia 2020 r. została wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają  

z upływem roku budżetowego. Na zadanie miasto pozyskało 200 tys. zł dofinansowania od 

samorządu Województwa Mazowieckiego. 

 

 Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta  

Plan 320 000,00 zł 
W ramach realizacji inwestycji przewidziano do wykonania na terenie Gminy Miejskiej 

Ciechanów zadania z zakresu budowy i przebudowy oświetlenia ulicznego oraz opracowania 

dokumentacji technicznych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych w tym zakresie. 

Zadanie objęło m. in. poniższe inwestycje: 

 

1) Wymianę 3 słupów oświetleniowych w ul. Zamkowej 

                                                                                                                         Plan 17 220,00 zł 
W ramach zadania polegającego na modernizacji istniejącego oświetlenia w ulicy 

Zamkowej  zostały wymienione stare słupy betonowe na słupy aluminiowe ze źródłami światła 

typu LED. Wymiana słupów możliwa była dzięki przeprowadzonym przez ENERGA-Operator 

S.A. pracom modernizacyjnym związanym ze skablowaniem napowietrznej linii Nn.  

 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki  

w kwocie 17 220,00 zł. 

 

2)    Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia w części ulic Błękitnej 

i Złotej  

Plan 80 000,00 zł 
Zadanie inwestycyjne obejmowało opracowanie dokumentacji technicznej i budowę 

oświetlenia w zamieszkałej części ulicy Błękitnej i Złotej. W ramach zadania zamontowano 11 

słupów oświetleniowych – 7 na ul. Błękitnej oraz 4 na ul. Złotej.  Słupy wyposażono w oprawy 

ze źródłem światła typu  LED.  

 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki  

w kwocie 75 153,00 zł. 
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3)     Budowę oświetlenia ulicy Gruduskiej 

Plan 222 780,00 zł 
Zadanie realizowano w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 616 - ul. Gruduska na 

podstawie opracowanej dokumentacji technicznej. W ramach realizacji inwestycji, wykonawca 

dokonał demontażu istniejącego oświetlenia i zamontował nowe słupy wraz  

z energooszczędnymi oprawami typu LED – 24 szt. Przebudowy oświetlenia dokonano  

z uwagi na likwidację przez Energa Operator S.A. napowietrznej abonenckiej linii kablowej 

wraz ze słupami, na których zawieszone były stare oprawy oświetleniowe. Realizacja 

inwestycji wymagała współpracy z MZDW w Warszawie oraz koordynacji robót z wykonawcą 

realizującym przebudowę ul. Gruduskiej. 

 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki  

w kwocie 211 263,41zł. 

 

 Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2020 

Plan 587 300,00 zł 
Zadanie budżetowe dotyczy realizacji  przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu 

obywatelskiego, związanych z modernizacją i rozbudową istniejących placów zabaw oraz 

zagospodarowaniem terenów. Zadanie objęło poniższe inwestycje: 

 

1)   Rozbudowa placu zabaw o boisko wielofunkcyjne na Bielinie 

                                                                                                                        Plan 100 000,00 zł 
W ramach realizacji zadania została zakupiona działka o pow. 10 arów, stanowiąca 

nieruchomość gruntową przewidzianą pod budowę boiska wielofunkcyjnego. Zakupiono 

również część wyposażenia boiska: bramki piłkarskie, zestaw do koszykówki oraz 

piłkochwyty. Ze względu na porę zimową odstąpiono od montażu urządzeń. Wskazane 

elementy zostaną zamontowane w okresie wiosennym, po przygotowaniu terenu przez autora 

projektu.  

 

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 88 873,22 zł. 

 

2)   Urządzenia integracyjne na ciechanowskich osiedlach służące rekreacji także osobom  

z niepełnosprawnościami 

Plan 199 260,00 zł 
Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach realizacji 

inwestycji opracowano dokumentację techniczną pozwalającą na montaż urządzeń 

zabawowych. Projekt zakładał rozbudowę istniejących placów zabaw na 11 osiedlach  

w Ciechanowie, poprzez dostawę i montaż urządzeń zabawowych integracyjnych: huśtawek 

dla osób niepełnosprawnych – 2 szt., bujaków - 8 szt., karuzeli – 2 szt., piaskownic 

dwupoziomowych – 11 szt. Na każdym placu zabaw ustawiono tablicę z regulaminem.  

 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki  

w kwocie 199 259,95 zł. 
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3)   Kącik rekreacyjno - zabawowy oraz sportowy na Zachodzie 

Plan 109 000,00 zł 
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego z istniejącego placu zabaw zdemontowano 

wyeksploatowane urządzenia i zamontowano nowe urządzenia zabawowe: pomost tunelowy  

z wejściem wspinaczkowym, pomost ruchomy z dwoma trapami, mini wyspę autko, 

piaskownicę zadaszoną z torem do gry w kapsle, huśtawkę podwójną bocianie gniazdo,  

huśtawkę „ważkę” na sprężynach,  tablicę do gry w kółko i krzyżyk, bujak integracyjny dla 

osób niepełnosprawnych. W strefach bezpiecznych urządzeń zastosowano nawierzchnię 

piaszczystą. Poza urządzeniami zabawowymi zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej 

(wyciąg górny z pylonem, rowerek, orbitrek z pylonem, wioślarz) oraz wykonano nowe boisko 

do koszykówki o wymiarach  8m x10m z nawierzchnią poliuretanową. Zamontowano elementy 

małej architektury. 

 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki  

w kwocie 108 965,70 zł. 

 

4)   Rozbudowa ogólnomiejskiego placu zabaw pomiędzy ul. Karola Szwanke i Jana   

  Reutta  

Plan 88 635,00 zł 
W ramach realizacji zadania dokonano rozbudowy istniejącego placu zabaw. Wykonano 

nawierzchnię piaszczystą, na której zamontowano 5 urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy 

- statek, piaskownica zadaszona, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka 

bocianie gniazdo), a także dwie ławki i kosz na śmieci. Nową część placu zabaw ogrodzono 

elementami panelowymi.   

 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki  

w kwocie 88 572,30 zł. 
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5)   Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wesołej 

Plan 90 405,00 zł 
W ramach zadania na istniejącym placu zabaw wykonana została nawierzchnia 

poliuretanowa typu EPDM na podbudowie z kruszywa. Dodatkowo ułożony został drenaż 

umożliwiający właściwą infiltrację wody w grunt zasadniczy. 

 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki  

w kwocie 90 405,00 zł. 

 

 Park Nauki Torus – zakup eksponatów 

                                                                                                                       Plan 121 000,00 zł 
W ramach realizacji zadania, do Parku Nauki Torus zostały zakupione nowe eksponaty 

będące uzupełnieniem obecnej wystawy edukacyjnej. Zakupiono telegraf oraz mash machine.  

 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki  

w kwocie 93 674,67 zł. 

 

 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i rozbudowy budynku  po 

młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-

gospodarczych 

 Plan 312 060,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej 

przebudowy i rozbudowy dawnego budynku młyna celem nadania mu nowych funkcji 

kulturalno-społeczno-gospodarczych wraz z projektem rozbiórki budynków gospodarczych  

i garażowych. W budynku, po jego rozbudowie planuje się m.in. utworzenie restauracji  

z tarasem zewnętrznym, pomieszczeń dla startupów, sali konferencyjnej. Budynek zostanie 

zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, w sposób 

uwzględniający ukształtowanie terenu oraz otoczenie obiektu.  

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 29 580,60 zł dotyczące 

wzmocnienia konstrukcji budynku młyna.  Kwota 236 160,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr 

295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została wprowadzona do 

wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

 

 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej  

2 w Ciechanowie  i nadanie mu nowych funkcji społecznych 

Plan 180 000,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycja obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej 

przebudowy budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie wraz z nadaniem mu nowych 

funkcji społecznych. W budynku, po jego przebudowie planuje się m. in. utworzenie baru 

mlecznego z pełną kuchnią oraz przestrzeni dla organizacji pozarządowych związanych  

z przeciwdziałaniem uzależnieniom i problemom społecznym.  

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków.  Kwota 146 370,00 zł zgodnie  

z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została 

wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.  
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 Zakupy inwestycyjne - zadania edukacyjne dla dzieci i młodzieży - Budżet 

Obywatelski 2020 

                                                                                                                   Plan 50 000,00 zł 

Zadanie miało na celu dokonanie zakupu narzędzi i sprzętów dla potrzeb wsparcia zajęć 

modelarskich dla dzieci i młodzieży. Zakupiono m. in. tokarkę, frezarkę, spawarkę, drukarkę 

3D, imadła, szlifierki oraz zestawy modelarskie o tematyce wojennej. Wszystkie zakupione 

elementy służyć będą uczestnikom zajęć do rozwijania zainteresowań technicznych poprzez 

nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami ręcznymi i mechanicznymi oraz 

obróbki materiałów. Ponadto, uczestnicy zajęć dowiedzą się jak tworzyć druki przestrzenne. 

 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki  

w kwocie 49 980,74 zł. 

 

 Drewniany budynek mieszkalny–konserwacja zabytkowych elementów drewnianych 

Plan 95 940,00 zł 

Zadanie dotyczyło konserwacji drewnianych elementów, pochodzących z demontażu 

zabytkowego budynku mieszkalnego, poddanego rozbiórce w ramach realizacji inwestycji 

związanej z przebudową placu przed dworcem kolejowym. Przedmiotowe elementy zostały 

przygotowane do ponownego wbudowania.  

Zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych w formie dotacji celowej na 

podstawie umowy zawartej z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków  

w Warszawie na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków. Wysokość dofinansowania wynosiła 80 000,00 zł.  

 

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki  

w kwocie 95 940,00 zł. 

 

C. Zakup usług pozostałych - środki przekazane przez jednostki samorządu 

terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  

z zakresu zarządzania drogami publicznymi krajowymi 

 

 

W ramach realizacji inwestycji przewidziano do wykonania na terenie Gminy Miejskiej 

Ciechanów zadania z zakresu opracowania dokumentacji dla potrzeb budowy i przebudowy 

dróg krajowych i wojewódzkich, co jest niezbędne do rozpoczęcia robót budowlanych. Zadanie 

objęło m. in. poniższe inwestycje: 

 

 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu ulicy Przasnyskiej 

Plan 35 000,00 zł 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ciągu 

ulicy Przasnyskiej o dł. ok. 770 mb. Gmina Miejska Ciechanów opracowała i przesłała  

Województwu Mazowieckiemu projekt umowy dotyczący udzielenia pomocy rzeczowej oraz 

określenia ramowych zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji 

przedmiotowego zadania. 

Umowa przewiduje w szczególności opracowanie dokumentacji przez wykonawcę 

wyłonionego przez Gminę Miejską Ciechanów, a następnie przekazanie jej Województwu 

Mazowieckiemu, celem zrealizowania robót budowlanych. 
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Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 97,40 zł. za zakup mapy do 

celów opiniodawczych. 

 

 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 615 (ulica 17 Stycznia)  

Plan 35 000,00 zł 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji 

świetlnej na skrzyżowaniu ulic Henryka Sienkiewicza z ul. 17 Stycznia w Ciechanowie. 

Opracowana dokumentacja posłuży do wykonania przez Województwo Mazowieckie 

przebudowy w/w sygnalizacji, celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu 

drogowego. Poprawa bezpieczeństwa nastąpi poprzez przeprowadzenie ruchu rowerowego  

i połączenie ścieżki rowerowej w ulicy Sienkiewicza ze ścieżką zlokalizowaną w DW nr 615. 

Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin opracowania dokumentacji to początek czerwca 

2021 r.   

Do dnia 31.012.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. Kwota 29 520,00 zł zgodnie  

z Uchwałą Nr 295/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 grudnia 2020 r. została 

wprowadzona do wydatków budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

 

 Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów-

Mława na odcinku od ronda Kaprala Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną  

w miejscowości Chruszczewo. 

Plan 35 000,00 zł 

Planowana kwota stanowić będzie pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy 

Ciechanów na realizację inwestycji związanej z budową chodnika i ścieżki rowerowej w ciągu 

drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów-Mława na odcinku od ronda Kaprala Józefa Grzesia  

w Ciechanowie do skrzyżowania z ul. Słoneczną w miejscowości Chruszczewo. Uwzględniając 

fakt, że część inwestycji przebiegać będzie na terenie Miasta zasadnym jest udzielenie Gminie 

Ciechanów wsparcia w realizacji zadania. Udzielenie przez Miasto dotacji celowej możliwe 

jest w oparciu o art. 10 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym.  

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu nie poniesiono wydatków. 

 

D. Inwestycje – zakup usług pozostałych 

 

Plan 2 000,00 zł 

Zadanie dotyczy wydatków bieżących związanych z przygotowaniem i realizacją zadań 

inwestycyjnych. W ramach zadania  regulowane są opłaty wynikające z umów 

przyłączeniowych dla inwestycji będących w fazie projektowania (ul. Bartołda, Dygasińskiego, 

Andersena i sygnalizacji -ul. Mazowiecka/Mleczarska) 

 

Do dnia 31.12.2020 r. na zadaniu poniesiono wydatki w kwocie 551,04 zł. 
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E. Inwestycje realizowane przez jednostki organizacyjne gminy w związku  

z uzyskanym przez gminę dofinansowaniem 

 

1) Dodatkowe środki finansowe na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior +  

w Ciechanowie 

 

Miasto w 2020 roku (Porozumienie NR 62/MII/2020 z dnia 12.05.2020 r.) pozyskało 

dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR+” na lata 2015-2020 Edycja 

2020 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania  Dziennego Domu „Senior+” Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Zadanie polegało na zapewnieniu funkcjonowania Dziennego Domu Senior +  

w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie. W 2019 roku miasto 

pozyskało środki na remont i wyposażenie pomieszczeń na poddaszu obiektu.  

Środki dofinansowania częściowo pokryły koszty bieżącej działalności, w tym: 

a) koszty realizacji zadań: 

 Zakup posiłków (obiadów dwudaniowych dla uczestników 5.601 szt.), 

 Zakup prasy i czasopism, pism senioralnych, krzyżówek, 

 Usługi kulturalno  -oświatowe (zakup biletów do muzeum, opłata przewodnika), 

 Zakup materiałów na potrzeby terapii zajęciowej(materiały do różnych form terapii, art. 

dekoracyjne i zdobnicze, głośnik Karaoke), 

 Zakup artykułów żywnościowych i spożywczych na potrzeby organizacji imprez 

okolicznościowych i spotkań integracyjnych (min. walentynkowy bal karnawałowy, 

tłusty czwartek, dzień kobiet i mężczyzn ). 

b) koszty administracyjne: 

 Usługi i zakupy związane z bieżącym utrzymaniem placówki (opłaty za media, zakup 

artykułów czystości, materiałów biurowych, środków dezynfekcyjnych), 

 Wynagrodzenie fizjoterapeuty –usługi,  

 Wynagrodzenie pielęgniarki- umowa zlecenie,  

 Wynagrodzenie opiekuna ½ etatu,  

 Pokrycie kosztów wynagrodzenia  kierownika. 

 

Inwestycję realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie.  

Projekt został zrealizowany w 2020 roku, rozliczony w styczniu 2021 r. 

Kwota dofinansowania:  108 000,00 zł 

Wkład własny:   162 000,00 zł 
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2) Remont natrysków na krytej pływalni w Ciechanowie – I etap 

 

Projekt pn. „Remont natrysków na krytej pływalni w Ciechanowie – I etap” obejmował: 

- wymianę na nową instalacji wodnej natrysków czasowych; 

- wymianę izolacji ścian i podłóg; 

- wymianę płytek ceramicznych ścian i podłóg; 

- wymianę urządzeń sanitarnych, przycisków i wylewek głównych; 

- wymianę mieszaczy wody natrysków; 

- wymianę drzwi i ościeżnic; 

- malowanie ścian i sufitów; 

- wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne. 

 

Przeprowadzony remont zaplecza natryskowego  poprawił warunki higieniczno – 

sanitarne, zwiększył bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich osób korzystających z basenu. 

Przede wszystkim obiekt spełnia obecnie standardy sanitarne obowiązujące w Polsce. 

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 

Sportowej MAZOWSZE 2020” w wysokości 90.000,00 zł.  

 

Wkład własny wyniósł: 110.390,02 zł 

Projekt realizowany był  przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
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3.3. Realizacja budżetu obywatelskiego  

 

W 2019 roku do Urzędu Miasta wpłynęło 38 propozycji zadań do Budżetu 

Obywatelskiego. Było wśród nich 16 projektów ogólnomiejskich (10 twardych i 6 

miękkich) oraz 22 projekty osiedlowe.  

Projekty zostały poddane analizie merytorycznej i formalno-prawnej. W jej wyniku 

pozytywnie zweryfikowano 30 zadań. Głosowaniu zostało poddanych 18 projektów 

osiedlowych i 12 ogólnomiejskich. Wśród projektów ogólnomiejskich znalazło się 6 

„twardych” i 6 „miękkich”.  

 

Po przeprowadzeniu głosowania do realizacji wybrano 10 projektów osiedlowych oraz 

9 projektów ogólnomiejskich: 6 „twardych” i  3 „miękkie”.  
 

A. Projekty osiedlowe 

 

ALEKSANDRÓWKA II 

 

Nowe oblicze placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 5 (ul. Gwardii Ludowej 12). 
Istniejący przy przedszkolu plac zabaw doposażony został w nowe urządzenia. Zamontowano 

m.in. zestaw sprawnościowy, bujak, zestaw dla maluchów oraz elementy edukacyjne: kółko  

i krzyżyk, sklepik, stolik do gry w szachy. Koszt: 99 036,50 zł. 

 

BLOKI 

 

Budowa miejsc parkingowych na ul. Hallera, za budynkiem wielorodzinnym przy ul. 17 

Stycznia 29. 
Zadanie realizowane było w formule ,,zaprojektuj i wybuduj.” Przedsięwzięcie przewidywało 

opracowanie dokumentacji oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych. W ramach 

zadania powstało 16 miejsc postojowych (w tym 1 dla niepełnosprawnych) wraz z drogą 

manewrową. Zagospodarowano również teren przyległy poprzez wykonanie nasadzeń zieleni 

oraz zamontowano 2 kosze na odpady. Koszt 98 400,00 zł. 

 

KWIATOWE 

 

Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wesołej. 
W ramach zadania na istniejącym placu zabaw wykonana została nawierzchnia poliuretanowa 

typu EPDM na podbudowie z kruszywa. Dodatkowo ułożony został drenaż umożliwiający 

właściwą infiltrację wody w grunt zasadniczy. Koszt 90 405,00 zł. 

 

PŁOŃSKA 

 

Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw pomiędzy ul. Karola Szwanke i Jana Reutta. 
W ramach realizacji zadania dokonano rozbudowy istniejącego placu zabaw. Wykonano 

nawierzchnię piaszczystą, na której zamontowano 5 urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy 

- statek, piaskownica zadaszona, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka 

bocianie gniazdo), a także dwie ławki i kosz na śmieci. Nową część placu zabaw ogrodzono 

elementami panelowymi.  Koszt 88 572,30 zł. 
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PODZAMCZE 

 

Opracowanie projektów modernizacji ul. Rycerskiej i Zagłoby. 
Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 

Rycerskiej i ulicy Zagłoby. Zadanie przewiduje budowę chodników i kanalizacji deszczowej 

oraz przebudowę oświetlenia i jezdni. W związku z w prowadzeniem na etapie realizacji 

zadania zmiany warunków technicznych dla budowy kanalizacji deszczowej, zakończenie 

zadania zostało przesunięte na 2021r. Plan 44 034,00 zł. 

 

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 

 

Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w północnej części bloku nr 13. 
Inwestycja realizowana w formule ,,zaprojektuj i wybuduj.” W ramach realizacji zadania 

została  opracowana dokumentacja techniczna oraz wykonane roboty budowlane związane  

z budową 30 miejsc postojowych.  Zostało wykonane również utwardzenie terenu pod 

kontenery na odpady oraz uzupełniono ubytki w istniejącej drodze manewrowej. Koszt 

92.250,00 zł. 

 

PRZEMYSŁOWE 

 

Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 8. 
W ramach zadania z placu zabaw usunięte zostały stare i zniszczone zabawki. Zamontowano  

w ich miejsce nowe urządzenia zabawowe, m.in. zestawu integracyjny, domek, sprężynowiec. 

Koszt: 94 290,57 zł. 
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SŁONECZNE 

 

Rozbudowa placu zabaw o boisko wielofunkcyjne na Bielinie. 
W ramach realizacji zadania została zakupiona działka o pow. 10 arów, przewidzianą pod 

budowę boiska wielofunkcyjnego. Zakupiono również część wyposażenia boiska: bramki 

piłkarskie, zestaw do koszykówki oraz piłkochwyty. Ze względu na porę zimową odstąpiono 

od montażu urządzeń. Wskazane elementy zostaną zamontowane w okresie wiosennym, po 

przygotowaniu terenu przez autora projektu. Koszt 88 873,22 zł. 

 

ŚRÓDMIEŚCIE 

 

Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. „Pluszowego Misia” (ul. Wyrzykowskiego 4). 
Zadanie dotyczyło wyposażenia placu zabaw w urządzenia spełniające również potrzeby dzieci 

niepełnosprawnych ruchowo. Przy przedszkolu zamontowano m.in. karuzelę, zjeżdżalnię, 

drabinki. Koszt: 99 760 zł.  

 

ZACHÓD 

 

Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie. 
Dzięki realizacji zadania inwestycyjnego z istniejącego placu zabaw zdemontowano 

wyeksploatowane urządzenia i zamontowano nowe urządzenia zabawowe: pomost tunelowy  

z wejściem wspinaczkowym, pomost ruchomy z dwoma trapami, mini wyspę autko, 

piaskownicę zadaszoną z torem do gry w kapsle, huśtawkę podwójną bocianie gniazdo,  

huśtawkę „ważkę” na sprężynach, tablicę do gry w kółko i krzyżyk, bujak integracyjny dla osób 

niepełnosprawnych. W strefach bezpiecznych urządzeń zastosowano nawierzchnię piaszczystą. 

Poza urządzeniami zabawowymi zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (wyciąg górny 

z pylonem, rowerek, orbitrek z pylonem, wioślarz) oraz wykonano nowe boisko do koszykówki 

o wymiarach  8m x 10m z nawierzchnią poliuretanową. Zamontowano elementy małej 

architektury. Koszt 108 965,70 zł. 

 



40 

 

 
 

B. Projekty ogólnomiejskie  

 

 PROJEKTY TWARDE 

 

1. Urządzenia integracyjne na ciechanowskich osiedlach służące rekreacji także osobom  

z niepełnosprawnościami. 
Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W ramach realizacji inwestycji 

opracowano dokumentację techniczną pozwalającą na montaż urządzeń zabawowych 

integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt zakładał rozbudowę istniejących 

placów zabaw na 11 osiedlach w Ciechanowie poprzez dostawę i montaż urządzeń 

zabawowych integracyjnych: huśtawek dla osób niepełnosprawnych – 2 szt., bujaków - 8 szt., 

karuzeli – 2 szt., piaskownic dwupoziomowych – 11 szt. Na każdym placu zabaw ustawiono 

tablicę z regulaminem. Koszt 199 259,95 zł. 

 

2. Wodne tory przeszkód na ciechanowskich kąpieliskach. 
Budowa na basenie odkrytym wodnego toru przeszkód. Koszt: 90 000 zł. 

 

3. Drzewa dla Ciechanowa. 
Zakup i posadzenie na miejskich działkach w różnych częściach Ciechanowa co najmniej 200 

drzew: lip, klonów, grabów i dębów. Koszt: 184 000 zł. 

 

4. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – 

Kąpieliska Krubin – III etap 
Przedsięwzięcie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Przy ciągu pieszym, 

zamontowano elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci, a na terenie plaży zestaw 

zabawowy dla dzieci. Na potrzeby osób korzystających z kąpieliska w okresie letnim jest 

udostępniany  kontener sanitarny. Ponadto zostało wybudowane oświetlenie - 5 słupów 

z oprawami typu LED oraz zamontowano 2 kamery monitorujące teren z podłączeniem do 

miejskiej sieci monitoringu wizyjnego.  W ramach inwestycji na zbiorniku wodnym zostały 

zamontowane dwa drewniane pomosty widokowe. Koszt 207 000,00 zł.  
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5. „Kwiecisty Ciechanów”. 
Założenie łąk kwietnych na terenie działek miejskich przy ul. Armii Krajowej i Mleczarskiej. 

Koszt: 100 000 zł. 

 

 
 

6. Wsparcie zajęć modelarskich dla dzieci i młodzieży. 
Zadanie miało na celu zakup narzędzi i sprzętów na potrzeby zajęć modelarskich dla dzieci  

i młodzieży. Zakupiono m. in. tokarkę, frezarkę, spawarkę, drukarkę 3D, imadła, szlifierki oraz 

zestawy modelarskie o tematyce wojennej. Wszystkie zakupione elementy służyć będą 

uczestnikom zajęć do rozwijania zainteresowań technicznych poprzez nabycie umiejętności  

w zakresie posługiwania się narzędziami ręcznymi i mechanicznymi oraz obróbki materiałów. 

Ponadto, uczestnicy zajęć dowiedzą się jak tworzyć druki przestrzenne. Koszt 49 980,74 zł. 
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 PROJEKTY MIĘKKIE 

 

1. Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi 

ZPRP. 
Dzięki realizacji zadania dofinansowane zostały zgrupowania szkoleniowe, udziału  

w turniejach przygotowawczych drużyny, udział zawodników w rozgrywkach oraz zakupiono 

odzież sportową. Wsparciem objęte były stowarzyszenia SCKS JURAND oraz Klubu UKS 

NIKE. Koszt: 30 000 zł. 

 

2. Bezpieczna ciechanowianka 5.0 – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet 

początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia. 
W ramach zadania została przeprowadzona kolejna edycja kursu samoobrony dla kobiet, 

którego celem było podniesienie sprawności fizycznej uczestniczek, poprawa stanu zdrowia 

oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i wiary we własne siły. Oprócz zajęć sportowych 

kurs obejmował zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologii, dietetyki oraz pierwszej 

pomocy. Koszt: 30 000 zł. 

 

 
 

 

3. Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów. 
Pokryte zostały koszty związanych z obowiązkowym uczestnictwem drużyn piłkarskich  

w rozgrywkach ligowych, promocją, zakupem strojów, piłek i akcesoriów do gry i treningów 

oraz obsługą administracyjną oraz opieką trenerów. Koszt: 30 000 zł. 
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IV. Informacje o stanie mienia komunalnego  
  

Znaczącą część zasobów w budynkach wielomieszkaniowych miasta stanowi 1766 lokali 

komunalnych znajdujących 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 2020 r. przedstawiają poniższe tabele: 

 

Wielkość zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Ciechanów 

L p  
Lata budowy 

 /rodzaj lokalu 

Ilość  

budynków 

Ilość 

mieszkań 

Powierzchnia 

użytkowa 

(m2) 

1 Wybudowane przed I i II Wojną Światową, w tym: 25 116 4683,51 

 lokale mieszkalne, komunalne 5 27 1195,31 

 lokale socjalne 16 77 2963,37 

 wspólnoty mieszkaniowe, w tym:  8 59 2524,05 

 własność Gminy we wspólnotach   45 1832,35 

 lokale wykupione   14 691,70 

2 1941 – 1950, w tym: 89 752 35894,35 

 lokale mieszkalne, komunalne 42 370 17976,31 

 lokale socjalne 5 43 1776,44 

 wspólnoty mieszkaniowe, w tym:  42 429 21838,74 

 własność Gminy we wspólnotach   339 16141,60 

 lokale wykupione   90 5697,14 

3 1951 – 1960, w tym: 14 114 4602,90 

 lokale mieszkalne, komunalne 0 0 0,00 

 lokale socjalne 0 0 0,00 

 wspólnoty mieszkaniowe, w tym:  14 239 9959,11 

 własność Gminy we wspólnotach   114 4602,90 

 lokale wykupione   125 5356,21 

4 1961 – 1970, w tym: 30 197 7653,24 

 lokale mieszkalne, komunalne 15 67 2305,11 

 lokale socjalne   0 0,00 

 wspólnoty mieszkaniowe, w tym:  15 375 15223,33 

 własność Gminy we wspólnotach   130 5348,13 

 lokale wykupione   245 9875,20 

5 1971 – 1980, w tym: 21 217 7944,63 

 lokale mieszkalne, komunalne 0 0 0,00 

 lokale socjalne 3 68 1748,30 

 wspólnoty mieszkaniowe, w tym:  18 446 19292,90 

 własność Gminy we wspólnotach   149 6196,33 

 lokale wykupione   297 13096,57 

6 1981 – 2008, w tym: 20 370 16510,30 

 lokale mieszkalne, komunalne 0 0 0,00 

 lokale socjalne 5 91 2809,56 

 wspólnoty mieszkaniowe, w tym:  15 554 27763,18 

 własność Gminy we wspólnotach   279 13700,74 

 lokale wykupione   275 14062,44 

  Stan na 31.12.2020 r., w tym: 199 1766 77288,93 
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L p  
Lata budowy 

 /rodzaj lokalu 

Ilość  

budynków 

Ilość 

mieszkań 

Powierzchnia 

użytkowa 

(m2) 

   lokale mieszkalne, komunalne 62 464 21476,73 

   lokale socjalne 29 279 9297,67 

   wspólnoty mieszkaniowe, w tym:  112 2102 96601,31 

   własność Gminy we wspólnotach   1056 47822,05 

   lokale wykupione   1046 48779,26 

 

Zasoby mieszkaniowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy - 

stan na dzień 31 grudnia 2020 r. 

 

Lp. Wyszczególnienie 2020 r. 

1. Liczba budynków ogółem 

w tym: 

- stanowiących własność Gminy (nie objęte wspólnotami mieszkaniowymi) 

- stanowiących współwłasność Gminy (w których występują wspólnoty 

mieszkaniowe) 

199 

 

87 

 

112 

2. Liczba lokali mieszkalnych i socjalnych ogółem 

w tym: 

- stanowiących własność Gminy 

- stanowiących własność osób fizycznych 

2812 

 

1766 

1046 

3. Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych ogółem (m2) 

w tym: 

- stanowiących własność Gminy 

- stanowiących własność osób fizycznych 

126 068,19 

 

77 288,93 

48 779,26 

4. Liczba budynków mieszkalnych z administracją sprawowaną przez: 

- jednostki Gminy: 

- inne jednostki, w tym osoby fizyczne 

199 

191 

8 

5. Liczba lokali socjalnych 279 

6. Powierzchnia użytkowa lokali socjalnych (m2) 9 297,67 

7. Liczba wspólnot mieszkaniowych, powstałych w budynkach komunalnych 109 
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Wykaz budynków stanowiących w całości własność Gminy Miejskiej Ciechanów 

L.p. Adres L.p. Adres 

1 17 Stycznia 19 32 Nadrzeczna 28 

2 17 Stycznia 21 33 Nadrzeczna 28A 

3 17 Stycznia 23 34 Narutowicza 6/12 

4 17 Stycznia 25 35 Nowozagumienna 13 

5 17 Stycznia 48 36 Okrzei 1 

6 17 Stycznia 50 37  Okrzei 5 

7 Augustiańska 6 38 Okrzei 12 

8 Augustiańska 8 39 Okrzei 13 

9 Augustiańska 10 40 Okrzei 16 

10 Augustiańska 12 41 Okrzei 22 

11 Augustiańska 14 42 Parkowa 37 

12 Augustiańska 16 43 Parkowa 37A 

13 Augustiańska 18 44 Plac Piłsudskiego 1 

14 Augustiańska 20 45 Powstańców Warszawskich 7 

15 Augustiańska 22 46 Sienkiewicza 7 

16 Augustiańska 24 47 Sienkiewicza 17/19 

17 Augustiańska 26 48 Sienkiewicza 34/36 

18 Fabryczna 32 49 Sienkiewicza 35 

19 Graniczna 43 50 Sienkiewicza 38/40 

20 Hallera 13/15 51 Sienkiewicza 46/48 

21 Hallera 19 52 Sienkiewicza 47 

22 Hallera 21 53 Sienkiewicza 53/55 

23 Hallera 5 54 Sienkiewicza 56 

24 Hallera 9 55 Sienkiewicza 57/59 

25 Moniuszki 1/3 56 Sienkiewicza 74 

26 Moniuszki 13 57 Ściegiennego 5 

27  Moniuszki 16 58 Ściegiennego 7 

28 Moniuszki 2/4 59 Wojska Polskiego 28 

29 Moniuszki 5/7 60 Wyzwolenia 7 

30 Moniuszki 8 61 Wyzwolenia 13 

31 Moniuszki 9/11 62 Wyzwolenia 17 
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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 budynki, które 

ze względu na stan techniczny, zostały wyłączone z użytkowania, tj. budynek przy  

ul. Sienkiewicza 23C, ul. 3 Maja 8, natomiast budynek przy ul. 3 Maja 10 został rozebrany. 

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- wyłączony z użytkowania w 2019 r. 2 70,41 

2 Ceramiczna 3 5 216,35 

3 Ceramiczna 6A 12 452,47 

4 Dobra 18 6 234,37 

5 Grodzka 3A 8 345,73 

6 Komunalna 7 6 137,60 

7 Komunalna 7A 32 1269,40 

8 Komunalna 7B 48 1271,20 

9 Kraszewskiego 4 4 116,40 

10 Księcia Konrada II 5 7 301,13 

11 Małgorzacka 14 2 130,69 

12 Nadrzeczna 8 3 97,98 

13 Nadrzeczna 9 i 9A 4 167,16 

14 Niechodzka 3 16 611,72 

15 Niechodzka 3 A 14 637,09 

16 Orylska 3 4 153,85 
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L.p. Adres 
Ilość 

lokali 
Pow. Użytkowa 

17 Osada Fabryczna 14 1 37,00 

18 Płońska 59/1 i 59/2 13 440,67 

19 Powstańców Wielkopolskich 12a 1 20,80 

20 Sienkiewicza 146 4 143,42 

21 Sienkiewicza 23C- wyłączony z użytkowania 2 83,08 

22 Szumna 2A 3 95,96 

23 Wojska Polskiego 12 10 404,33 

24 Wojska Polskiego 28A 20 500,00 

25 Wojska Polskiego 28B 20 498,30 

26 Wojska Polskiego 28C 28 750,00 

27 Wyspiańskiego 44B 4 110,56 

Razem 279 9297,67 

 

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  2020 roku 

 

Lp. 
 

STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

wynikający z: 

 

 

DANE 

 

 
RZECZOWO (ha) FINANSOWO (zł) 

 Własności praw majątkowych: poz. 1. ,  

poz.2. 

  

1. Grunty komunalne 521,3254 177 719 953,86 

a) - pozostające w zasobie 504,6494 170 516 833,86 

b) - przekazane w trwały zarząd 16,6760 7 203 120,00 
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Lp. 
 

STAN MIENIA KOMUNALNEGO 

wynikający z: 

 

 

ZMIANY NA STANIE MIENIA w okresie  

1 roku  (w stosunku do 31.12.2018) 

 

 
RZECZOWO (ha ) FINANSOWO (zł) 

 Własności praw majątkowych: poz. 1. ,  

poz.2. 

  

1. Grunty komunalne                

+ 16,6760 

     

+ 1 158 385,48 

a)  pozostające w zasobie                

+ 16,6760 

     

+ 1 158 385,48 

b)  przekazane w trwały zarząd                --------         ------------ 

2. Budynki i budowle   

a)  lokale mieszkalne  

W roku  2020 Gmina Miejska Ciechanów stała 

się właścicielem lokalu mieszkalnego o pow. 

użytkowej 61,60 m2 i wartości 150.133,66 zł. 

Sprzedane zostały 2 lokale mieszkalne o pow. 

użytkowej 104,20 m2 i wartości łącznie z 

udziałem w gruncie –278 915,00 zł. 

 

b) Inne -  

 

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, położone we wsi Chrzanówek Gmina Opinogóra 

Górna o pow. 6,7091 ha i wartości 2 485 526,00 zł, położone we wsi Władysławowo, gm. 

Opinogóra Górna o powierzchni 0,6309 ha i wartości 331 594,00 zł oraz udział  

w nieruchomości położonej we wsi Strzegowo Osada o powierzchni 1,6975 ha i wartości 

7 314,75 zł. 

 Na dzień 31.12.2020 r. powierzchnia gruntów pozostających  w użytkowaniu 

wieczystym wynosi 130,3705 ha. W roku 2020 wydane zostały zaświadczenia  

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o łącznej 

powierzchni 21,4891 ha.  

 Powierzchnia ewidencyjna miasta, zgodnie z ewidencją gruntów m. Ciechanów wynosi: 

32,78 km2. 
  

INFORMACJA O STANIE LOKALI UŻYTKOWYCH / BUDYNKÓW przekazanych  

w użytkowanie w formie użyczenia bądź nieużytkowanych, stanowiących mienie Gminy 

Miejskiej Ciechanów na dzień 31 grudnia 2020 roku 

1. Lokale/ budynki nieużytkowane: 

 budynek przy ul. Fabrycznej 2 (działka nr 30-1733), była funkcja handlowa; w 2020 r. 

zlecone opracowanie dokumentacji technicznej dla rewitalizacji budynku, celem 

nadania mu w przyszłości nowych funkcji użytkowych; 

 budynek po starym młynie przy ul. Nadrzecznej 17 (działka nr 10-35), w 2020 r. 

zlecone opracowanie dokumentacji technicznej dla rewitalizacji budynku, celem 

nadania mu w przyszłości nowych funkcji użytkowych; 
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 budynek przy ul. Powstańców Warszawskich 22 – miasto jest w trakcie rozmów  

z potencjalnym podmiotem, który może zagospodarować budynek bez angażowania 

środków miasta;  

 lokale w budynku przy ul. 17 Stycznia 30 (działka nr 30-1190), była funkcja 

administracyjna, w zasobie; 

 budynek przy ul. 3 Maja 8 – w styczniu 2020 r. na zlecenie TBS została opracowana 

ekspertyza budynku, która zostanie przekazana do nadzoru budowlanego. 

 

2. Lokale/budynki przekazane w użytkowanie w formie użyczenia: 

 umowa użyczenia dla COEK Studio budynku przy ul. Warszawskiej 18 (działka nr 10-

304/2), po rewitalizacji pełni funkcję klubokawiarni i galerii artystycznej; swoją 

siedzibę ma w nim Klub Seniora, Klub Młodego Odkrywcy, Pracownia Dokumentacji 

Dziejów Miasta; 

 umowa użyczenia dla COEK Studio budynku przy ul. 17 Stycznia 56A –  

z przeznaczeniem na cele kulturalno – edukacyjne – obowiązująca do 01.09.2022 r.; 

 umowa użyczenia dla MOPS w Ciechanowie części budynku przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 1A (266,66 m2) z przeznaczeniem na Placówkę Wsparcia Dziennego – 

umowa na czas nieokreślony; 

 umowa użyczenia dla Województwa Mazowieckiego – części budynku przy ul. Wodnej 

1 – od dnia 01.09.2016 r. do 31.08.2022 r. (660 m2); 

 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), okres obowiązywania 

umowy użyczenia  do 19.02.2023 r. (pow. 396,78m2); 

 umowa użyczenia dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie, lokal  

w budynku przy ul. Kicińskiego 21/23 (funkcja usług oświaty), obowiązuje do 

31.11.2022r., 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 01.07.2005r.  

na czas nieokreślony, powierzchnia użytkowa 115 m2, administratorem budynku jest  

TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie; 
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 umowa użyczenia dla PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie – budynek na działce nr 431, pow. 

157 m2 – ul. 3 Maja – park, obowiązująca do 05.09.2021 r. 

 umowa użyczenia lokalu na górze w budynku przy ul. Warszawskiej 10 (działki nr 10- 

295/2, 301/2) dla Stowarzyszenia OMEGA FLEX – Wojciech Kęsicki (studio 

nagraniowe) budynek na nieruchomości gruntowej, której Gmina Miejska Ciechanów 

jest współwłaścicielem 645/1000 części. 

 umowa użyczenia dla Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie, 

nieruchomość zabudowana przy ul. 17 Stycznia 6, działka nr 61 o pow. 775 m2. Umowa 

obowiązuje do 10.06.2034 r. 

 umowa użyczenia dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej budynku garażowego o 

powierzchni 84 m2  przy ul. Wyzwolenia 5, działka nr 1449. Umowa obowiązuje do 

10.03.2024 r. 

 

INFORMACJA O STANIE GRUNTÓW przekazanych w dzierżawę, użyczenie 

stanowiących mienie Gminy Miejskiej Ciechanów na dzień 31 grudnia 2019 roku. 

1. Grunty przekazane w dzierżawę o powierzchni  0,5631 ha, w tym: 

 na cele usługowo-handlowe (pod pawilony handlowe, ogródki gastronomiczne), 

parkingi, pod tymczasowe garaże, wynajem garaży przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich  –  miesięczny dochód  brutto 26 281,36 zł; 

 na własny użytek dzierżawcy (ogródki kwiatowe, warzywne, zbiorniki wodne) – roczny 

dochód brutto 7 114,25 zł; 

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

10 378,00zł. 

3.  Grunty przekazane w ramach umów użyczenia: 

- umowy użyczenia gruntu pod ogródki działkowe przy ul. Augustiańskiej – działka nr 

4/67 o powierzchni 1,3933 ha, obowiązują do 31.12.2023r.; 

- umowa użyczenia dla ŚDS Typu AiB w Ciechanowie – cz. działki nr 429 o powierzchni 

738 m2 – Park Jarosława Dąbrowskiego, obowiązująca do 31.10.2026r. 

- umowa użyczenia STO w Ciechanowie dz. 304/8 o pow. 494m2 – ul. 

Sygietyńskiego/Wyspiańskiego – obowiązująca do 31.12.2028 r. 

- umowa użyczenia dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, działki nr 

1460/5 i 1460/8 o powierzchni 1506 m2 – parking samochodowy przy ul. H. Sienkiewicza. 

Umowa obowiązuje do 31.12.2030 r. 

- umowa użyczenia część działki nr 4/86 o powierzchni 367 m2 – ogródek warzywny  przy 

ul. Cukrowniczej. Umowa obowiązuje do 31.01.2031 r. 

 

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.  Osoby fizyczne: 

     - 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: 
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    - 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. 
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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, 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 



53 

 

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. 

  

Poniżej przedstawiono w sposób hasłowy najważniejsze kierunki i obszary rozwoju 

Ciechanowa w najbliższej przyszłości. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Poniższe zestawienie przedstawia w układzie tabelarycznym zrealizowane w 2020 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 finansowania 

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 

 

1. MPZP Bloki I – część A. 

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 B; 

2. MPZP Płocka; 

3. MPZP Zagumienna – 

Powstańców Wielkopolskich; 

4. MPZM Bloki II; 

5. MPZP Andersa. 

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 2016 roku włączono do 

warmińsko – mazurskiej 

specjalnej strefy ekonomicznej 

5 działek gminnych  o 

powierzchni 4,24 ha. Na 

stronie internetowej znajdują 

się informacje nt. 

proponowanych działek. 

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 

Od 2019 roku obowiązuje 

Uchwała Nr 70/V/2019 Rady 

Miasta Ciechanów z dnia 28 

lutego 2019 r. - w sprawie 

zwolnień od podatku od 

nieruchomości w ramach 

pomocy de minimis na 

wspieranie nowych inwestycji 

i tworzenie nowych miejsc 

pracy na terenie Miasta 

Ciechanów. 

W 2020 roku nie wpłynął 

żaden wniosek przedsiębiorcy. 

Na podstawie Uchwały Nr 

229/XXI/2020 Rady Miasta 

Ciechanów z 04.05.2020 r. w 

sprawie zwolnienia z podatku 

od nieruchomości: gruntów, 

budynków i budowli 

związanych z prowadzeniem 

działalności gospodarczej, 

wskazane grupy 

przedsiębiorców, których 

płynność finansowa uległa 

pogorszeniu w związku z 

ponoszeniem w związku z 

ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19 w 2020 r 

skorzystało: 

- 43 osoby fizyczne na łączną 

kwotę 33.705,00 zł; 

- 4 osoby prawne na łączną 

kwotę 21.034,00 zł. 

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. 
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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  

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 

W 2020 r. rozpoczęto prace 

rewitalizacyjne 7 

wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych  w dzielnicy 

BLOKI (dofinansowanie z 

EFRR) oraz zlecono 

opracowanie dokumentacji 

technicznych wraz z audytami 

energetycznymi dla kolejnych 

12 budynków (budżet gminy). 

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 

2019 r. – wyposażenie 

budynku, montaż ekspozycji, 

oddanie do użytkowania Parku 

Nauki Torus wraz z „wieżą 

ciśnień”. 

W 2020 r. do Parku Nauki 

Torus zostały zakupione nowe 

eksponaty będące 

uzupełnieniem obecnej 

wystawy edukacyjnej - telegraf 

oraz mash machine. Ponadto 

na budynku został wykonany 

trejaż. 

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 

2019 r.: 

- wyposażenie obiektu i 

uruchomienie zaplanowanych 

działalności. 

Zadanie zrealizowane. 

 

4. 

Ożywienie 

zmarginalizowanego 

obszaru pasażu im. 

M. Konopnickiej w 

centrum Ciechanowa 

poprzez przywrócenie 

wartości 

historycznych i 

kulturowych oraz 

Poprawa wizerunku 

miasta, promocja 

dziedzictwa 

kulturowego oraz 

wykorzystanie jego 

zasobów w promocji 

miasta, stworzenie 

nowej przestrzeni 

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. 
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nadanie nowych 

funkcji społeczno - 

gospodarczych 

publicznej, nadanie 

nowych funkcji użytk. 

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 

2020 r.: 

- prace porządkowe; 

- wybór wykonawcy na 

opracowanie dokumentacji 

technicznej obszaru – 

planowane zakończenie prac 

projektowych w 2021 r. 

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 

2019 r.: 

- pozyskane dofinansowanie z 

budżetu województwa 

mazowieckiego (200 tys. zł) na 

realizację zadania – Budowa 

Parku Miejskiego „Jeziorko” – 

II etap – zadanie zrealizowane 

i rozliczone. 

7. 

Opracowanie 

dokumentacji 

budynku Młyna  

w Ciechanowie –  

ul. Nadrzeczna 

Zakończenie prac 

przygotowawczych do 

rewitalizacji, 

pozwolenie na budowę 
2016-2017 Budżet gminy 

W 2020 r. 

- rozstrzygnięcie przetargu i 

wybór wykonawcy na 

opracowanie dokumentacji 

technicznej wraz z audytem 

energetycznym budynku. 

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 

projektu.  

2019 r. – funkcjonowanie 

Placówki Wsparcia Dziennego 

w ramach środków własnych 

gminy. 

2020 r. – w miejsce placówki 

powstał Punkt Wsparcia 

Dziecka i Rodziny. 

9. 

Aktualizacja 

Lokalnego Programu 

Rewitalizacji miasta 

Ciechanów 

Inwentaryzacja 

obszarów i 

opracowywanie, 

aktualizacja planów 

rewitalizacyjnych 

2016 
Budżet gminy, PT 

RPO WM 2014-2020 

2019 r. – aktualizacja 

dokumentu, podjęcie uchwały 

przez Radę Miasta, dalsza 

procedura w Urzędzie 

Marszałkowskim WM – wpis 

do wykazu programów – 

marzec 2020 r. 

10. 

Zagospodarowanie 

„Doliny rzeki 

Łydyni” 

Ożywienie i ochrona 

obszaru cennego 

przyrodniczo, nadanie 

nowych funkcji 

edukacyjno – 

rekreacyjnych 

 

2016-2019 Budżet gminy 

2020 r. – bieżące prace 

porządkowe i pielęgnacyjne. 
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l.p. Zadanie, lokalizacja 
Planowane rezultaty 

efekty 

Planowany 

termin 

realizacji 

Sposób finansowania 

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. 

2019 r. – zakończenie i 

rozliczenie projektu. 

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 

2019 r.: 

- oddano do użytkowania 

drogę gminną – Aleję Unii 

Europejskiej; 

- zakończenie i rozliczenie 

projektu. 

 

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 

Niechodzka) – 

opracowanie 

dokumentacji i 

realizacja 

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. 

4. 

Przebudowa ul. 

Sońskiej (partnerstwo 

z Powiatem 

Ciechanowskim), w 

tym chodniki, 

Udrożnienie sieci 

komunikacyjnej 

centrum miasta, 

poprawa warunków 

2016-

2017** 

Budżet gminy, budżet 

powiatu, PRGiPID 

2016-2019 

Zadanie zrealizowane w 2017 

roku, współfinansowane ze 

środków PRGiPID. 
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oświetlenie i ścieżka 

rowerowa– 

opracowanie 

dokumentacji i 

realizacja 

życia mieszkańców  

i wizerunku miasta 

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 r.:  budowa ul. 

Łukasiewicza. 

2020 r.:  przygotowanie 

dokumentów przetargowych  

na przebudowę ul. Okopowej, 

w 2021 r. realizacja. 

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 

Zadanie zrealizowane w 2020 

r. 

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 

Zadanie zrealizowane w 2018 

r. 

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 

2019 r.: wykonanie 

dokumentacji oraz uzyskanie 

pozwolenia na budowę. 

Mazowiecki Zarząd Dróg 

wyłonił wykonawcę zadania. 

2020 r. – zadanie zrealizowane 

w porozumieniu z 

Mazowieckim Zarządem Dróg. 

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. 

13. 

Opracowanie 

dokumentacji i 

budowa parkingów w 

mieście w 

Poprawa warunków 

życia mieszkańców 
2016-2020 

Budżet gminy, 

zarządcy 

nieruchomości 

2020 r.: 

– na działce miasta właściciel 

Niepublicznego Przedszkola 

Academy of Smurfs 
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porozumieniu z 

innymi zarządcami 

nieruchomości 

wybudował 10 miejsc 

postojowych; 

- teren przy dworcu PKP –  

miasto wyłoniło wykonawcę 

zadania w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”  -  

zadanie w tracie realizacji. 

14. 

Budowa nowych i 

wymiana istniejących 

wiat przystankowych 

komunikacji miejskiej 

Realizacja obowiązku 

ustawowego, poprawa 

wizerunku miasta 
2016-2020 Budżet gminy 

2020 r.: zamontowano 4 wiaty 

przystankowe komunikacji 

miejskiej: 

– ul. Leśna – 4 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  

2020 r: 

Budowa ścieżek rowerowych: 

- ul. Leśna – 0,87 km  

Budowa chodników: 

- ul. Leśna - 1,64 km; 

- ul. Wesoła i Różana – 2,2 km  

 Łączna długość 

wybudowanych chodników – 

3,84 km. 

Rozbudowa i budowa dróg: 

- ul. Leśna – 0,87 km;  

- ul. Wesoła i Różana – 1,38 

km; 

Opracowanie dokumentacji: 

- ul. Kmicica – w trakcie 

- ul. Skłodowskiej, Nizinnej, 

Zagrodowej – zrealizowana; 

- ul. Rycerska i ul. Zagłoby – 

w trakcie realizacji 

- ul. Dygasińskiego, Bartołda,, 

Opinogórska -  zakończone; 

- ul. Andersena – w trakcie; 

- ul. Graniczna i Widna –

zrealizowane. 

17. 

Zakup 5 nowych 

autobusów dla 

świadczenia usług 

komunikacji miejskiej 

Poprawa jakości 

świadczonych usług 

komunikacji miejskiej 

poprzez posiadanie 

autobusów z silnikiem 

zgodnym z 

obowiązująca normą 

EURO, wycofywanie 

wyeksploatowanych 

autobusów. 

2016-2020 Budżet ZKM 

2020 r. - ZKM zakupił jeden 

nowy niskopodłogowy autobus 

klasy MINI z silnikiem EURO 

VI.  

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 

2016-2018 Budżet ZWIK 

Zadanie przesunięte do 

realizacji na lata 2019-2020. 

2019 r.: wykonano I etap sieci 

kanalizacji sanitarnej o śr. 

315mm, L=420 m; 

2020 r. - kontynuacja budowy, 

planowane zakończenie w I 

kwartale 2021 rok 
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na istniejącą 

przepompownię 

zlokalizowaną przy 

ulicy Tatarskiej. 

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. 

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 

2016-2017 Budżet ZWIK 

Zadanie zrealizowane w 2017 

r. 
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istniejącej prze-

pompowni ścieków. 

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 

r. 

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 ulicy 

Spokojnej do ul. 

Lelewela ] 

Inwestycja dotyczy 

brakującego odcinka 

sieci kanalizacji 

sanitarnej w ul. 

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. 

2016 Budżet ZWiK 

Zadanie zrealizowane w 2017 

r. 

25. 
Budowa odcinka sieci 

kanalizacji sanitarnej 

Inwestycja dotyczy 

brakującego odcinka 
2016-2017 Budżet ZWiK 

Zadanie zrealizowane w 2018 

r. 
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w: ul. Gruduskiej 

[odcinek długości 

około 470mb od ul. 

Bukietowej do granic 

miasta] 

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 

26. 

Budowa odcinków 

sieci wod-kan w roku 

2016 w ulicach: 

Różana, Św. 

Mateusza, Os. 

Jeziorko, w roku 2017 

w ulicach: Ułańska, 

Złota, Rowerowa, 

Plenerowa. Budowa 

sieci wodociągowej 

od ul. Pułtuskiej do 

budynku 

wielorodzinnego ul 

Powstańców 

Wielkopolskich 26, 

tereny inwestycyjne 

Budowa odcinków 

sieci wod-kan 

stanowiąca 

zapotrzebowanie 

poszczególnych grup 

mieszkańców, 

realizacja  na 

podstawie złożonych 

wniosków.   
2016-2017 Budżet ZWiK 

2016 r. – 2017 r. - zadanie 

zrealizowane w całości 

zgodnie z planem. 

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 

2016 Budżet ZWiK 

2016 r. – 2017 r. - zadanie 

zrealizowane w całości 

zgodnie z planem.   
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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 

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. 

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 

2017 Budżet ZWiK 

2019 r.: 

- wykonano przebudowę sieci 

wodociągowej DN 225m o 

długości 586m; 

W 2020 kontynuowano 

budowę.  

Wykonano przebudowę sieci 

wodociągowej DN 225m o 

długości 394mb.Kontynuacja 

zadania w 2021 roku. 

29. 
Przebudowa sieci 

wodociągowej w 

Inwestycja jest 

bezpośrednio 

2019-

2020** 

Budżet ZWiK, 

dofinansowanie ze 

2019 r.: zadanie zrealizowane 

w całości zgodnie z planem. 
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pasie drogowym drogi 

wojewódzkiej nr: 615 

ul. Mławskiej 

 [na odcinku od 

Ronda Pętli Miejskiej 

do granic miasta] 

związana z 

planowanym 

remontem drogi 

wojewódzkiej nr 615. 

Dodatkowo należy 

także uwzględnić 

wymianę sieci z 

powodu złego stanu 

technicznego 

istniejącej sieci 

wodociągowej. 

środków 

zewnętrznych 

 

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, 

dofinansowanie ze 

środków 

zewnętrznych 

Z powodu braku 

dofinansowania zadanie 

usunięto z planu. 

 

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, 

dofinansowanie ze 

środków 

zewnętrznych 

Zadanie zrealizowane w 

całości w 2020 roku. 

 

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 

awaryjnych odcinków 

sieci wodociągowej   

2019-

2020** 

Budżet ZWiK, 

dofinansowanie ze 

środków 

zewnętrznych 

Zadanie zostało przesunięte do 

wykonania na lata 2022-2024. 

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 

2019 r.: wykonana sieć 

wodociągowa DN 250 mm do 

projektowanych studni. 

Zadanie realizowane w 2020 

roku, planowane zakończenie 

w marcu 2021 roku. 

34. 

Modernizacja dużych 

zbiorników na wodę 

ul. Gostkowska 

Zakres modernizacji 

obejmuje wymianę 

rurociągu wraz z 

2018 Budżet ZWiK 

. 

Zadanie zostało przesunięte do 

wykonania na lata 2022-2024. 
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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 

 

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 

zgodnie z planem. 

36. 

Modernizacja filtrów 

Dyna Sand do II-

stopniowej filtracji 

SUW ul. Gostkowska 

Przystosowanie 

filtrów DS do filtracji 

dwustopniowej 

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 

2017 Budżet ZWiK 

Inwestycja została usunięta z 

planu. Wykonano 

doświadczenie pilotażowe, 

które pokazało brak zasadności 

wykonania tego zadania. 
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stosowania 

nadmanganianu potasu 

KMnO4 z procesu 

oczyszczania wody 

obniży koszty bez 

pogorszenia jakości 

wody 

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 stacji 

uzdatniania, a zatem i 

dla odbiorców 

2018 Budżet ZWiK 

Zadanie zostało przesunięte do 

wykonania na lata 2022-2024. 

 

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 zostało przesunięte do 

wykonania na lata 2022-2024. 

 

39. 

Modernizacja 

przewodów 

elektrycznych 

zasilających pompy 

Modernizacja 

przewodów 

zasilających pompy 

głębinowe zgodnie z 

pozwoleniem na 

2016-2017 Budżet ZWiK 

Zadanie realizowane w 2020 

roku, kontynuacja w 2021roku. 
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głębinowe ujęcie 

Gostkowo 

budowę znak 

UAN.7351-299/98 z 

uwzględnieniem 

bieżących potrzeb 

wydajności studni i 

zatwierdzonych 

zasobów 

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 

skrajnym przypadku 

może dojść do 

sytuacji, w której cała 

oczyszczalnia zostanie 

pozbawiona zasilania 

elektrycznego 

2016-2017 Budżet ZWiK 

Zadanie zrealizowane zgodnie 

z założeniami w 2016 r. 

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. 

2019 r.: wybrany wykonawca. 

Zadanie zrealizowane w 

całości w 2020 roku. 

 
** 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 

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 – 

aktualizacja przyjęta 

Uchwałą Rady Miasta nr 

47/IV/2019 z dnia 

31.01.2019 r. 

 

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 

2019 r.: wybór wykonawcy i 

montaż instalacji paneli 

fotowoltaicznych u 116 

mieszkańców i na 9 

budynkach użyteczności 

publicznej. 

2020 r.-zamontowano 88 

szt. pomp ciepła oraz 

1ładowarkę dla samochodów 

elektrycznych. 

 

3. 

Termomodernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej 

Osiągnięcie wskaźnika 

efektywności 

energetycznej powyżej 

25%, zmniejszenie emisji 

CO2 
2017-2020** 

Budżet gminy, 

RPO WM 

2014-2020 

2020 r. – zawarto umowę na 

opracowanie dokumentacji 

projektowo-technicznej 

przebudowy budynku po 

młynie przy ul. Nadrzecznej 

oraz budynku przy ul. 

Fabrycznej 2.  

 

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 

zinwentaryzowanej ilości 

ponad 136 tys. m2 

 

2016-2020 

Budżet gminy, 

WFOŚiGW w 

Warszawie 

2020 r. – 6.158 m2. 

5. 

Edukacja ekologiczna Wiedza mieszkańców w 

zakresie dotyczącym 

ochrony środowiska i 

gospodarki odpadami. 

2016-2020 

Budżet gminy, 

WFOŚiGW w 

Warszawie 

2020 r.: 

- wspieranie mieszkańców w 

punkcie wsparcia inicjatyw 

lokalnych – wypełnianie 

wniosków w ramach 

programu „Czyste 

powietrze” na wymianę 

kotłów, termomodernizację 

budynków, instalacje OZE; 
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- edukacja ekologiczna – 

media; 

- Straż Miejska – rozmowy z 

mieszkańcami, kontrole oraz 

działania akcyjne: „Palisz 

śmieci – trujesz siebie i 

innych”, „Czyste 

powietrze”. 

Dodatkowe akcje: 

–Akcja „Sprzątanie świata”- 

przekazano worki i 

rękawiczki do szkół; 

- spływ rzeką Łydynią, 

którego celem było 

sprzątanie rzeki; 

- zawieszono budki lęgowe 

dla ptaków w ilości 100 szt. 

- konkurs na najładniejszą 

posesję. 

 

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. 

2019 r.: 

- naprawa schodów od ul. 3 

Maja; 

- prace porządkowe, bieżące 

nasadzenia. 

2020 r.  

- naprawa krawężników. 

 

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 

2020 r.: 

- ul. Leśna; 

- ul. Wesoła i Różana. 

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. 
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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. – 2019 r.: 

- budowa kogeneracji 

gazowej jedna jednostka o 

mocy  1 MWe oraz druga 

jednostka o mocy 1,86 

MWe;  dokumentacja w 

opracowaniu, pozyskane 

zostały aportem tereny pod 

lokalizację inwestycji, 

planowana kontynuacja 

budowy nowych jednostek 

rozproszonych od roku 

2020, uzyskano 

dofinansowanie z  

NFOŚiGW  w ramach 

programu 1.6.1.  

W roku 2020 podpisano 

umowy na wykonanie 

projektów budowlanych oraz 

na etap wykonawczy. W 

chwili obecnej wykonawca 

rozpoczął pracy budowlane 

w ramach mniejszej 

jednostki 1 MWe.  W 

przypadku jednostki 1,86 

MWe trwa etap projektów 

wykonawczych.  

Na realizację inwestycji 

uzyskano finansowanie z  

NFOŚiGW w formie dotacji 

w ramach programu 1.6.1., 

w kwocie 16.053.083,05 zł 

oraz w formie pożyczki w 

kwocie 24.091.916,95 zł. 

Zakończenie planowane na 

2022 r. 

Zadanie zaniechane: 

- 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 

Poprawa efektywności 

energetycznej poprzez 

obniżenie strat ciepła na 

przesyle oraz zwiększenie 

2017-2020** 
Budżet PEC, 

NFOŚ 

Zadanie realizowane 

zgodnie z planem. 

W 2019 przygotowano 

dokumentację projektową na 
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cieplnych kanałowych,  

w tym odcinek od ul. 

Mleczarskiej do ul. 

Robotniczej oraz 

odcinek od ul. 

Robotniczej do ul.  

Niechodzkiej 

bezpieczeństwa 

dostarczania ciepła 

część zadań z zakresu 

modernizacji  sieci 

ciepłowniczej zawartej w 

strategii spółki na lata 2017-

2022 , złożono wniosek o 

dofinansowanie inwestycji w 

formie dotacji z NFOŚiGW 

z programu 1.5 w kwocie 9 

mln. Wniosek po ocenie 

merytorycznej. 

2020 r. - W trybie 

postępowania przetargowego 

wyłoniono wykonawcę robót 

na zadanie „Przebudowa 

sieci ciepłowniczej w ul. 

Robotniczej”. Prace mają się 

rozpocząć w marcu 2021r. 

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 2020 r. podłączono: 

- 3 istniejące budynki; 

- 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 zrealizowane w 

2019 roku – budżet PUK. 

15. 

Rozbudowa RZGOK II 

etap 

- boxy na surowce, 

- magazyn RDF, 

- plac rozdrabniania 

odpadów 

wielkogabarytowych, 

- myjnia kół 

samochodów i podwozi 

Uzyskanie powierzchni 

magazynowych na odpady. 

Mycie i dezynfekcja 

pojazdów wyjeżdżających 

z RZGOK w Woli 

Pawłowskiej 
2019-2020** 

Budżet 

PUK/środki 

zewnętrzne 

W 2019 roku zrealizowano 

zadania (budżet PUK): 

- boxy na surowce; 

- magazyn RDF. 

Pozostałe zadania 

planowane do realizacji pod 

warunkiem uzyskania 

dofinansowania. 

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  
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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 

2019 r.: pozyskanie 

dofinansowania z 

budżetu 

Województwa 

Mazowieckiego na 

budowę boiska 

wielofunkcyjnego 

przy Sz. P. nr 7. 

Realizacja, 

zakończenie i 

rozliczenie inwestycji. 

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  

 

 

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 

2019 r. 

- zakończenie budowy – 

oddanie do użytkowania 

48 mieszkań przy ul. K. 

Szwanke; 

- rozpoczęcie budowy 

budynku z 36 

mieszkaniami przy ul. K. 

Szwanke. 

2020 r.: 

Zadanie w trakcie 

realizacji, oddanie 
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budynku do użytkowania 

nastąpiło w I kwartale 

2021 r. Trwają 

przygotowania pod 

budowę kolejnych  dwóch 

bloków. 

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 

edukacyjno - 

rekreacyjnych 

2016-2019 

Budżet gminy, 

WFOŚiGW w 

Warszawie 

2019 r. – bieżące prace 

porządkowe i 

pielęgnacyjne. 

2020 r. – po raz pierwszy 

odbył się spływ rzeką 

Łydynią, którego celem 

było sprzątanie rzeki. 

3. 

Zagospodarowanie 

pasażu im. M. 

Konopnickiej  

Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej, 2016-2017 

Budżet gminy, 

RPO WM 2014-

2020 

Inwestycja zrealizowana 

w latach 2016-2017 przy 

współfinansowaniu ze 
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poprawa wizerunku 

miasta 

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 2019 r.: pozyskano 

dofinansowanie z budżetu 

Województwa 

Mazowieckiego, 

inwestycja zrealizowana i 

rozliczona. 

 

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 

2020 r.: 

- wybudowano w ul. 

Leśnej 0,87 km ścieżki 

rowerowej 

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 

Zakończona w 2018 roku 

inwestycja budowy bieżni 

lekkoatletycznej na 

stadionie miejskim – przy 

współfinansowaniu z 

MSiT. 

Opracowana 

dokumentacja techniczna 

budowy budynku 

zaplecza technicznego. 

2020 r.: 

- złożono wniosek o 

dofinansowanie do 

Ministerstwa Sportu na 

rozbudowę budynku 

zaplecza technicznego 

przy Stadionie Miejskim. 

– brak dofinansowania.; 

- pozyskano 

dofinansowanie z budżetu 

Województwa 

Mazowieckiego na 

remont natrysków na 

krytej pływalni, zadanie 

zrealizowane i rozliczone. 
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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  

 

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 

2020 r.: 

Budowa oświetlenia:  

- ul. Leśna – 4 szt.;   

- ul. Zamkowa – wymiana 

3 słupów; 

- ul. Błękitna – 7 słupów;  

- ul. Złota – 4 szt.;  

- ul. Gruduska – 24 szt. w 

porozumieniu z Miejskim 

Zarządem Dróg 

Wojewódzkich w 

Warszawie; 

- ul. Wesoła – 35 szt.;  

- ul. Różana – 20 szt.;  

- kąpielisko Krubin- 5 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 

2020 r.: 

- odbiór 10 kamer 

wykonanych na podstawie 

wniosków mieszkańców; 

-  dokumentacja i montaż 

2 kamer zlokalizowanych  

przy fontannie na ul. 

Warszawskiej. 

Kamery zostały wpięte do 

istniejącego systemu 

monitoringu wizyjnego. 

4.  

Modernizacja – remont 

Systemu Wczesnego 

Ostrzegania i 

Alarmowania ludności 

Wzrost bezpieczeństwa 

mieszkańców 2016-2020 

Budżet gminy 

RPO WM 2014-

2020 

Zadanie zrealizowane i 

rozliczone w 2018 r.  
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o zagrożeniach dla 

miasta Ciechanów 

5.  

Wyposażenie w 

niezbędny sprzęt, 

środki techniczne i 

umundurowanie 

formacji obrony 

cywilnej 

przewidzianych do 

realizacji działań 

ratowniczych na terenie 

Gminy Miejskiej 

Ciechanów, 

wyposażenie 

miejskiego magazynu 

obrony cywilnej w: 

sprzęt do 

zabezpieczenia 

ewakuacji ludności i 

mienia na wypadek 

masowego zagrożenia 

oraz w sprzęt 

przeciwpowodziowy 

Wzrost bezpieczeństwa 

mieszkańców 

2017-2020 Budżet gminy 

2020 r.: 

W związku z pandemią 

COVID-19 zakupiono 

maseczki ochronne, 

przyłbice, dozowniki i 

środki do dezynfekcji, 

termometry do pomiaru 

temperatury osób 

wchodzących do 

budynków Urzędu, 

laptopy do  pracy zdalnej 

oraz  wykonano 

zabudowę niektórych 

stanowisk obsługujących 

interesantów. 

 

 

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 

2020 r.: 

- realizacja działań w 

ramach konkursów na 

realizację zadań 

publicznych, 

- promocja wolontariatu. 

- Stowarzyszenie 

Ciechanowski 

Wolontariat organizowało 

działania na rzecz 

promocji wolontariatu w 

tym: 

- prowadzenie biura 

pośrednictwa pracy 

wolontariackiej w tym 

organizacja pracy 

wolontariuszy przy 

wsparciu osób 

przebywających na 

kwarantannach w 

związku z epidemią 

COVID 19 

- wsparcie 7 organizacji 

pozarządowych w 
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całorocznym prowadzeniu 

księgowości organizacji 

- organizację wystawy 

Galeria Wolontariatu, na 

której pokazano zdjęcia 

ok 60 wolontariuszy 

działających w lokalnych 

organizacjach 

pozarządowych oraz 

grupach nieformalnych. 

Wyróżnieni wolontariusze 

otrzymali nagrody i 

upominki.  

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 

Placówka utworzona przy 

współfinansowaniu 

środków EFS w ramach 

RPO WM 2014-2020. Od 

2019 r. prowadzona w 

oparciu o środki budżetu 

gminy.  

2020 r.: 

- placówka 

przekształcona w  Punkt 

Wsparcia Dziecka i 

Rodziny. 

 

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 

2020 r.: 

- 10 osób – roboty 

publiczne; 

- 1 osoba praktyki 

zawodowe; 

- 6 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 

2020 r.: 

- podpisano umowę w 

ramach programu 

„Senior+”  na 

zapewnienie 

funkcjonowania 

Dziennego Domu Opieki 

Senior+, kwota 

dofinansowania wynosiła 

108.000,00 zł. Zadanie 
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zrealizowano i 

rozliczono; 

- podpisano umowę z 

Marszałkiem Woj. Maz. 

na dofinansowanie 

projektu pn. „Pilotażowy 

program wdrożenia usług 

opiekuńczych w formie 

teleopieki”. Dotacja 

wynosiła 8.374,50 zł. 

 

6. 

Edukacja kulturalna i 

integracja społeczna 

mieszkańców 

Podniesienie poziomu 

życia mieszkańców, 

zwiększenie integracji 

mieszkańców, 

tożsamość lokalna 

2016-2020 Budżet gminy 

2020: 

Działalność COEK Studio 

oraz realizacja działań 

przez NGO w ramach 

konkursów na realizację 

zadań publicznych. 

W 2020 planowano 

szerokie działania 

edukacyjno-kulturalne 

świadczone w kamienicy 

przy ul. Warszawskiej 18. 

Pandemia ograniczyła 

bądź wyeliminowała 

większość działań. 

** 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 

2019 r.: montaż 

instalacji 

fotowoltaicznych na 

budynkach 

użyteczności 

publicznej: S.P. nr 3, 

S.P. nr 4, S.P. nr 7, MP 

nr 10, MOSiR. Brak 

możliwości 

technicznych dla 

montażu na budynku 

UM. 

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 

Wsparcie lokalnych 

organizacji 

pozarządowych, 

2016-2020 

Budżet 

gminy/pracow

nicy urzędu 

Zadanie realizowane 

zgodnie z planem. 
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Lokalnych „Rozwój 

przez projekty” 

lokalnych 

przedsiębiorców, 

jednostek 

organizacyjnych urzędu 

miasta przy aplikowaniu o 

środki zewnętrzne 

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 

promowanie dziedzictwa 

kult. 

2016-2020 

Budżet 

gminy/pracow

nicy urzędu 

Zadanie realizowane 

zgodnie z planem. 

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 

korespondencyjnej 

współpracy z  miastami 

partnerskimi . 

Planowanie dalszej 

współpraca o 

charakterze sportowym, 

kulturalnym, wymiana 

doświadczeń w 

zakresie 

funkcjonowania 

administracji lokalnej i 

komunalnej (targi, 

spotkania, zawody 

sportowe, kolonie dla 

dzieci, forum miast 

partnerskich).  

Pandemia covid 

uniemożliwiła 

współpracę osobistą w 

2020 roku. 

** Zadania do realizacji w czasie obowiązywania Planu pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego  
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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 przedstawiona w aktualnie sporządzanej Ocenie aktualności Studium  

i planów miejscowych miasta Ciechanów na lata 2016 - 2020.  

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: 

1. Wyznaczanie nowych obszarów rozwojowych dla funkcji zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i jednorodzinnej. 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). 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 
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5.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

 

Na terenie miasta obowiązują 42 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

które obejmują swym zasięgiem 960,65 ha, co stanowi 29,3 % 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. 

 

Granice terenów objętych obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego. 
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Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

  

Lp. Nazwa planu 

Uchwała RM dot. 

uchwalenia 
Opublikowana 

w Dzienniku 

Urzędowym 

/z dnia 

Powierzchnia 

Udział                      

w 

powierzchni 

miasta nr data 

1. 

Mpzp terenu 

mieszkaniowego 

„Płońska” 

75/VII/95 02.10.95 

Województwa 

Ciechanowskiego nr 22/95, 

poz. 110 - 24.11.1995r. 

1,62 ha 
0,05% 

2. 

Mpzp terenu 

mieszkaniowego 

„Przasnyska” 

74/VIII/95 02.10.95 

Województwa 

Ciechanowskiego nr 22/95, 

poz. 109 - 24.11.1995r. 

7,12 ha 

0,22% 

3. 

Zmiana mpzp 

„Przasnyska” dot. 

działki oznaczonej               

nr „20” 

85/X/97 27.11.97 

Województwa 

Ciechanowskiego nr 29/97, 

poz. 164 - 31.12.1997r. 

0,23 ha 

0,01% 

4. 

Mpzp „Zespół garaży 

przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich” 

95/X/95 30.11.95 

Województwa 

Ciechanowskiego nr 25/95, 

poz. 122 - 30.12.1995r. 

1 ha 

0,03% 

5. 

Mpzp terenu 

mieszkaniowego 

„Parkowa” 

38/IV/96 25.04.96 

Województwa 

Ciechanowskiego nr 14/96, 

poz. 49 - 03.06.1996r. 

0,6 ha 

0,02% 

6. 

Mpzp terenu 

mieszkaniowego 

„Graniczna” 

37/IV/96 25.04.96 

Województwa 

Ciechanowskiego nr 14/96, 

poz. 48 - 03.06.1996r. 

0,95 ha 

0,03% 

7. 

Zmiana mpozp miasta 

Ciechanowa –  dot. 

terenu przy ul. 

Gostkowskiej 

56/VII/96 26.09.96 

Województwa 

Ciechanowskiego nr 31/96, 

poz. 112 - 14.11.1996r. 

1,26 ha 

0,04% 

8. 

Zmiana mpzp 

„Batalionów 

Chłopskich I – ABCD” 

84/X/97 27.11.97 

Województwa 

Ciechanowskiego nr 29/97, 

poz. 163 - 31.12.1997r. 

0,56 ha 

0,02% 

9. 

Mpzp terenu 

mieszkaniowego 

„Batalionów 

Chłopskich II” 

54/V/98 18.06.98 

Województwa 

Ciechanowskiego nr 23/98, 

poz. 108 - 17.08.1998r. 

4,57 ha 

0,14% 

10. 

Zmiana mpozp  m. 

Ciechanowa – dot. 

terenu u zbiegu ul. 

Ściegiennego                        

i ul. Strażacka 

37/V/98 18.06.98 

Województwa 

Ciechanowskiego nr 20/98, 

poz.92 - 23.07.1998r. 

0,61 ha 

0,02% 

11. 

Mpzp terenu 

budownictwa 

mieszkaniowo – 

usługowego „Sady 

Gostkowskie II” 

36/V/99 27.05.99 

Województwa 

Mazowieckiego nr 69/99, 

poz. 2197 - 06.08.1999r. 

3,42 ha 

0,10% 

12. 
Mpzp dzielnicy 

„Bloki” 
103/X/99 30.11.99 

Województwa 

Mazowieckiego nr 2/00, 

poz. 11 - 10.01.2000r. 

73,1 ha 

2,23% 

13. 

Mpzp kompleksu 

zabudowy usługowo-

mieszkaniowej 

„Kargoszyńska” 

139/XI/00 30.11.00 

Województwa  

Mazowieckiego nr 58, poz. 

555 - 03.04.2001r. 

5,57 ha 

0,17% 

14. 

Mpzp terenu pomiędzy 

osiedlami „Jeziorko”                             

i „40-lecia” 

44/V/02 29.05.02 

Województwa 

Mazowieckiego nr 207, 

poz. 5145 - 05.08.2002r. 

14,94 ha 

0,46% 

15. 
Mpzp 

„Płocka” 
71/VI/03 27.03.03 

Województwa 

Mazowieckiego nr 167, 

poz. 4104 - 22.06.2003r. 

39,88 ha 

1,22% 
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16. 

Mpzp m. Ciechanowa 

dla 3 obszarów – ul. 

Komunalna, ul. Kolbe,                    

ul. Wesoła 

94/IX/03 26.06.03 

Województwa 

Mazowieckiego nr 197, 

poz. 5047 - 22.07.2003r. 

12,79 ha 

0,39% 

17. 

Mpzp terenu 

budownictwa 

mieszkaniowego i usług 

przy ul. Szwanke 

95/IX/03 26.06.03 

Województwa 

Mazowieckiego nr 224, 

poz.5855 - 18.08.2003r. 

6,4 ha 

0,20% 

18. Mpzp „Dolina Łydyni” 154/XVI/04 26.02.04 

Województwa 

Mazowieckiego nr 123, 

poz.3007 - 24.05.2004r. 

56,9 ha 

1,74% 

19. 
Mpzp „Różyckiego-

Płocka” 
387/XXXV/05 01.12.05 

Województwa 

Mazowieckiego nr 50, poz. 

1633 - 14.03.2006r. 

11,01 ha 

0,34% 

20. 
Mpzp „Dzielnica 

Przemysłowa II” 
106/XV/07 25.10.07 

Województwa 

Mazowieckiego nr 249, 

poz. 7305 - 03.12.2007r. 

76,42 ha 

2,33% 

21. Mpzp „Krubin II” 280/XXIX/08 30.12.08 

Województwa 

Mazowieckiego nr 26, poz. 

582 - 02.03.2009r. 

123,77 ha 

3,78% 

22. 
Mpzp „Powstańców 

Wielkopolskich” 
347/XXXVII/09 27.08.09 

Województwa 

Mazowieckiego nr 145, 

poz. 4431 - 19.09.2009r. 

44,49 ha 

1,36% 

23. 
Mpzp 

„Bogusławskiego” 
348/XXXVII/09 27.08.09 

Województwa 

Mazowieckiego nr 145, 

poz. 4432 - 19.09.2009r. 

2 ha 

0,06% 

24. 

Zmiana mpzp 

„Batalionów 

Chłopskich II” 

394/XLI/09 29.12.09 

Województwa 

Mazowieckiego nr 30, poz. 

432 - 11.02.2010r. 

0,17 ha 

0,01% 

25.  Mpzp „Jeziorko II” 455/XLIX/10 24.06.10 

Województwa 

Mazowieckiego nr 147, 

poz. 3492 - 04.08.2010r. 

14,14 ha 

0,43% 

26. Mpzp „Kącka” 456/XLIX/10 24.06.10 

Województwa 

Mazowieckiego nr 147, 

poz. 3493 - 04.08.2010r. 

5,84 ha 

0,18% 

27. 
Mpzp „Płońska-

Sońska” 
40/IV/11 27.01.11 

Województwa 

Mazowieckiego nr 28, poz. 

903 - 03.03.2011r. 

18,21 ha 

0,56% 

28. Mpzp „Wiejska” 97/IX/11 30.06.11 

Województwa 

Mazowieckiego nr 122, 

poz. 3885 - 12.07.2011r. 

16,55 ha 

0,50% 

29. 
Zmiana mpzp 

„Krubin II” 
221/XVIII/12 26.04.12 

Województwa 

Mazowieckiego pozycja 

5456 - 19.07.2012r. 

9,51 ha 

0,29% 

30. Mpzp „Łydynia” 202/XVI/12 23.02.12 

Województwa 

Mazowieckiego pozycja 

3871 - 07.05.2012r. 

184,58 ha 

5,63% 

31. Mpzp „Malinowa” 245/XX/12 28.06.12 

Województwa 

Mazowieckiego pozycja 

6629 02.10.2012r. 

23,82 ha 

0,73% 

32. Mpzp „Przasnyska II” 244/XX/12 28.06.12 

Województwa 

Mazowieckiego pozycja 

6633 - 17.10.2012 

18,76 ha 

0,57% 

33. Mpzp „Szczurzynek” 281/XXIV/2012 25.10.12 

Województwa 

Mazowieckiego pozycja 

1999 - 18.02.2013 

46,8 ha 

1,43% 

34. Mpzp „Mławska” 411/XXXV/2013 30.10.13 

Województwa 

Mazowieckiego pozycja 

11669 - 08.11.2013 

22,05 ha 

0,67% 

35. Mpzp „Orylska” 479/XL/2014 26.03.14 

Województwa 

Mazowieckiego pozycja 

6505 - 04.07.2014 

31,06 ha 

0,95% 
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36. 
Zmiana mpzp 

„Szczurzynek” 
550/XLVI/2014 24.09.14 

Województwa 

Mazowieckiego pozycja 

12031 - 30.12.2014 

0,86 ha 

0,03% 

37. Mpzp „Kolonijna” 575/XLIX/2014 13.11.14 

Województwa 

Mazowieckiego pozycja 

137 

08.01.2015 

44,51 ha 

1,36% 

38. 
Mpzp „Sady 

Gostkowskie III” 
574/XLIX/2014 13.11.14 

Województwa 

Mazowieckiego pozycja 

136 

08.01.2015 

6,39 ha 0,19%  

39. 
Mpzp przy ul. 

Sienkiewicza 
95/X/2015 27.08.15 

Województwa 

Mazowieckiego pozycja 

7588 - 15.09.2015 

0,76 ha 

0,02% 

40. 
Mpzp „Trakt 

Rzeczkowska” 
205/XVIII/2016 31.03.16 

Województwa 

Mazowieckiego pozycja 

5100 -03.06.2016 

1,28 ha 

0,04% 

41. Mpzp „Szwanke” 629/XLVI/2018 30.08.18 

Województwa 

Mazowieckiego pozycja 

9386 - 04.10.2018 

22,62 ha 

0,69% 

42. 
Mpzp BLOKI I – część 

A 
259/XXV/2020 24.09.20 

Województwa 

Mazowieckiego pozycja 

9916 – 30.09.2020 

4,5 ha 

0,14% 

razem 960,65ha 29,34% 

 

Zestawienie terenów wytypowanych do objęcia miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego ujęte zostało w obowiązującym Studium uwarunkowań i  kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechanów. W czasie 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. 

Ponadto w 2020 roku:  

- uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” – część A 

w Ciechanowie (Uchwała Nr 259/XXV/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 września 2020 

r. (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Mazowieckiego z dnia 30 września 2020 

roku, poz. 9916); 

- odstąpiono od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Dolina Łydyni” w Ciechanowie. Odstąpienie od sporządzenia tego planu 

związane jest z brakiem możliwości wprowadzenia zmian w zagospodarowaniu, które 

przewidywane były na etapie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu w 2012 roku 

(ograniczenia inwestycyjne związane z położeniem w zasięgu zespołu przyrodniczo-

krajobrazowego „Dolina Rzeki Łydyni” oraz w zasięgu obszaru szczególnego zagrożenia 

powodzią). 
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Granice terenów objętych sporządzanymi 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. 

Przedmiotowy 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. 

W 2019 roku rozpoczęto proces ostatniej aktualizacji dokumentu, polegający na 

przeniesieniu jednego z projektów z grupy projektów uzupełniających do grupy projektów 

głównych. Program został przyjęty Uchwałą nr 144/XIII/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

31.10.2019 r. i w I kwartale 2020 roku 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. 
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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 

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 przez 

MOPS. Placówka 

finansowana ze środków 

gminnych od IX. 2018 do 

2020. Od X. 2020 

funkcjonuje Punkt Wsparcia 

Dziecka i Rodziny. 

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.  

Wdrożono II edycję projektu 

– realizator – CUW. 

4. 4-GP-W 
NOWY ZAWÓD – NOWE MOŻLIWOŚCI 

DLA DOROSŁYCH 
2017-2019 

Projekt był 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 

2016-2017 

Projekt zrealizowany przy 

współfinansowaniu ze 

środków RPO WM 2014-

2020. 
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HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH 

ORAZ NADANIE NOWYCH FUNKCJI 

SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH 

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 zrealizowany przy 

współfinansowaniu ze 

środków RPO WM 2014-

2020. W 2019 roku budynek 

został oddany do 

użytkowania. 

9. 9-GP-Ś 

OŻYWIENIE SPOŁECZNO-

GOSPODARCZE UL. WARSZAWSKIEJ W 

CIECHANOWIE 

2016-2020 

Na ulicy Warszawskiej w 

ostatnich latach 

organizowane były m.in.: 

- targi produktów 

regionalnych, np. jarmarki 

wielkanocne sprzyjające 

promocji lokalnej 

działalności gospodarczej; 

- organizacja wystaw, zdjęć w 

gablotach promujących 

artystów oraz nawiązujących 

do wydarzeń lokalnych i 

krajowych (w 2020 roku 

wystawa poświęcona 

lokalnym wolontariuszom); 

- 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). 

W 2019 roku odbyły się 

pierwsze potańcówki 

zorganizowane przez 

Stowarzyszenie „Nasze 

Śródmieście”. Część 

zaplanowanych działań 

została ograniczona w 2020 r. 

ze względu na Covid-19. 

10. 10-GP-Ś 

NASZA WARSZAWSKA – BUDOWANIE 

TOŻSAMOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ 

WOLONTARIAT 

2017-2020 

W 2019 roku zakończono 

termomodernizację i 

modernizację kamienicy przy 

ul. Warszawskiej 18. 

Realizowane od tego roku 

działania aktywizowały różne 

środowiska (seniorów, 

młodzież, dzieci i ich 
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rodziców, środowiska 

naukowe), w tym w drodze 

działań wolontariatu. W 2020 

roku w gablotach przy ul. 

Warszawskiej została 

umieszczona wystawa 

poświęcona ciechanowskim 

wolontariuszom. 

11. 11-GP-Ś 

TERMOMODERNIZACJA HALI 

SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM NR 1 

(Sz. P. 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 wybudowano plac 

zabaw. 

Zmiany ustawowe 

spowodowały konieczność 

przekształcenia Gimnazjum 

w Szkołę Podstawową nr 1. 

12. 29-GP-Ś 

REWALORYZACJA BUDYNKU PO 

MŁYNIE PRZY ULICY NADRZECZNEJ W 

CIECHANOWIE I NADANIE MU 

NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNO - 

GOSPODARCZYCHCH 

2016-2022 

W 2019 roku podjęto decyzję 

o zmianę kwalifikacji 

projektu – z uzupełniającego 

na główny. W 2020 roku 

wybrano w konkursie 

koncepcję architektoniczną  

oraz podjęto procedury 

związane z opracowaniem 

dokumentacji technicznej. 

Projekty infrastrukturalno – społeczno – kulturalno – edukacyjne na podobszarze Bloki 

13. 12-GP-B 

REWITALIZACJA OBSZARÓW 

ZMARGINALIZOWANYCH W DZIELNICY 

BLOKI W CIECHANOWIE ZE 

SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 

BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ ORAZ 

ZAGOSPODAROWANIE WSPÓLNYCH 

PRZESTRZENI MIEJSKICH 

2016-2020 

1. W zakresie wspólnych 

przestrzeni zrealizowano dwa 

projekty obywatelskie 

porządkujące zieleń, tworząc 

przestrzeń sprzyjającą 

integracji oraz zapewniające 

miejsca parkingowe. W 2019 

roku został zrewitalizowany 

Plac Piłsudskiego. W 2020 

wybudowane miejsca 

parkingowe. 

2.  W odniesieniu do 

budynków użyteczności 

publicznej w 2019 roku 

zakończyła się rewitalizacja 

budynku „krzywej hali” ze 

zmianą jej funkcjonalności 

(placówki społeczne). 

14. 13-GP-B 
UTWORZENIE FILII PLACÓWKI 

WSPARCIA DZIENNEGO 
2020 

W budynku „Krzywej hali” 

zaplanowano w 2020 roku 

zajęcia integracyjno – 

edukacyjne ( w tym: j. 

angielski) dla dzieci 

podopiecznych MOPS. 

Covid-19 uniemożliwił 

większość zaplanowanych 

działań. Od X.2020 w tej 
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lokalizacji znajduje się Punkt 

Wsparcia Dziecka i Rodziny. 

15. 14-GP-B 
UTWORZENIE FILII KLUBU INTEGRACJI 

SPOŁECZNEJ 
2020 

Działania w ramach Filii KIS 

prowadzone przez partnera 

projektu – PCK. 

16. 15-GP-B 
REWALORYZACJA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH W DZIELNICY BLOKI 
2015-2020 

W 2019 roku została 

opracowana dokumentacja 

projektowa 7 budynków, w 

2020 roku nastąpiła 

realizacja, w I kwartale 2021 

r. odbiór prac budowlanych. 

17. 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 

Projekt zrealizowany i 

rozliczony w 2018 roku przy 

współfinansowaniu środków 

z RPO WM 2014-2020. 

18. 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. 

19. 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. 

20. 19-GP-B 

ROZWÓJ OFERTY ZAJĘĆ SPORTOWYCH 

DLA MIESZKAŃCÓW PODOBSZARU 

BLOKI W PRZEBUDOWANYM 

KOMPLEKSIE SPORTOWYM PRZY 

GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE 

2016-2017 

Gimnazjum przekształcone w 

Szkołę Podstawową nr 6. 

Projekt zrealizowany przy 

współfinansowaniu ze 

środków Ministerstwa Sportu 

i Turystyki. 

21. 20-GP-B 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 

UŻYTECZNOŚCI PUBLICZEJ – HOTEL 

OLIMPIJSKI W CIECHANOWIE 

- 

Zadanie nierealizowane ze 

względu na brak środków 

dofinansowania. Opracowana 

dokumentacja 

termomodernizacji budynku. 

22. 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 

23. 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. 

24. 23-GP-OF 
REWALORYZACJA BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH Z PRZEŁOMU XIX I XX 
- 

Spółdzielnia Mieszkaniowa 

Własnościowa Łydynia nie 
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WIEKU NA OSIEDLU OSADA 

FABRYCZNA W CIECHANOWIE WRAZ Z 

BUDOWĄ I MODERNIZACJĄ DRÓG 

WEWNĘTRZNYCH, CHODNIKÓW ORAZ 

PARKINGÓW 

podjęła się realizacji zadania 

ze względu na brak 

pozyskanych środków 

dofinansowania. 

25. 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 

26. 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 

zrewitalizowana. W 2019 

roku budynek Parku Nauki 

Torus został wyposażony i w 

III kwartale udostępniony 

odwiedzającym. 

27. 26-GP-OP 

OŻYWIENIE TERENU 

POPRZEMYSŁOWEGO „KRUBIN” W 

CIECHANOWIE POPRZEZ DZIAŁANIA 

INFRASTRUKTURALNO - SPOŁECZNE 

2016-2020 

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. 

5. Powstały ciągi pieszo – 

rowerowe dookoła 

największego zbiornika 

wodnego. 

6. Powstało sezonowe 

zaplecze sanitarne. 

7. Oświetlenie oraz 

monitoring. 

28. 27-GP-OP 
LATO W MIEŚCIE DLA MIESZKAŃCÓW 

PODOBSZARÓW REWITALIZACJI 
2018-2020 

W ramach „Lata w mieście” 

udostępniane są bezpłatnie 

kajaki i rowery wodne. 

Mieszkańcy korzystają z 

plaży oraz sportów 

plażowych, dzieci z urządzeń 

zabawowych.  

29. 28-GP-OP 

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPU DO ZAJĘĆ 

POZALEKCYJNYCH W RAMACH 

EKSPLORATORIUM MATEMATYKI I 

TECHNIKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z 

PODOBSZARÓW REWITALIZACJI 

2019-2020 

Park Nauki Torus realizuje 

szeroką ofertę zajęć dla dzieci 

i młodzieży. 
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Poniższa tabela przedstawia zestawienie uzupełniających projektów rewitalizacyjnych 

z informacją o stanie ich realizacji.  

 

L.p. 
Numer 

Projektu 
Tytuł projektu 

Okres 

realizacji 
Uwagi 

1. 2-UP-Ś 
PARKI MIEJSCEM INTEGRACJI W 

CIECHANOWIE 
2017-2020 

W latach 2017-2018 

wykonano 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 

wyrażonej zgody przez 

konserwatora zabytków. W 

2019 roku wybudowano „Park 

miejski Jeziorko”. W 2020 

roku opracowano 

dokumentację techniczną, 

rozpoczęto prace porządkowe 

i nasadzenia w celu 

utworzenia nowego parku 

miejskiego przy ul. 

Augustiańskiej. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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.  

5. 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. 

6. 7-UP-B 

ZAGOSPODAROWANIE ZBIORNIKA 

„KANAŁY” Z PRZYLEGAJĄCYM 

TERENEM NA KOMPLEKS SPORTOWO – 

REKREACYJNYM W CIECHANOWIE 

2017- 2020 

Coroczne porządkowanie 

terenu, uruchomienie w 

sezonie letnim kajaków. W 

2017 roku odnowiono basen 

odkryty, zmodernizowano 

niecki, zapewniono leżaki oraz 

małe zjeżdżalnie wodne. W 

2019 roku zainstalowano 

większe zjeżdżalnie  na 
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basenie odkrytym oraz 

zjeżdżalnię na krytej pływalni. 

W 2020 roku dokonano 

wyboru wykonawcy na 

opracowanie dokumentacji 

technicznej, w trakcie 

realizacji. 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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 

niepełnosprawnościami. 

 

 

5.5. Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Ciechanów na lata 

2021-2024 

 

Przedmiotem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Ciechanów na lata 

2021 – 2024, przyjętego Uchwałą Nr 312/XXIX/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 17 

grudnia 2020 roku, 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 
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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 

2003r.  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. 

 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków 

 

W 2020 roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie decyzją 

Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wpisał do rejestru zabytków 

budynek dawnego Stowarzyszenia Spożywców „Łydynia” wraz z elementami artykulacji 

architektonicznej elewacji, wzniesiony na początku XX wieku, zlokalizowany przy ul. 

Fabrycznej 2  (decyzja Nr 43/2020). 

 

Lista obiektów wpisanych do rejestru zabytków na terenie miasta Ciechanów liczy 

aktualnie 46 pozycji, w skład których wchodzą zarówno pojedyncze obiekty budowlane, jak  

i zespoły budowlane, założenie zieleni miejskiej, grodzisko i podgrodzie, zespół cmentarza.  

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 
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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 miasta Ciechanów została opracowana w 2013 r. i przyjęta 

Zarządzeniem nr 86/2013 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 16 grudnia 2013 r. Kolejnymi 

zarządzeniami (t.j.: Nr 199/2015 z dnia 07 grudnia 2015 roku, Nr 180/2016 z dnia 28 września 

2016 roku, oraz Nr 175/2017 z dnia 12 września 2017 r.), stanowiącymi zmianę pierwotnego 

zarządzenia, aktualizowano gminną ewidencję zabytków. W 2019 roku Gminna ewidencja 

zabytków miasta Ciechanów liczyła 373 karty. 

 

Rejestr zabytków ulega ciągłym zmianom, głównie z racji wpisywania nowych lub 

skreślania obiektów, które uległy zniszczeniu lub utraciły wartości zabytkowe. W związku  

z powyższym informacje zawarte w gminnej ewidencji zabytków szybko stają się nieaktualne. 

Z końcem 2019 roku przystąpiono do aktualizacji ewidencji zabytków, która w marcu 2020 r. 

uzyskała pozytywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Zgodnie z aktualną Gminną Ewidencją Zabytków Miasta Ciechanów, przyjętą Zarządzeniem 

Nr 49/2020 z dnia 10 marca 2020 r., w/w ewidencja liczy 375 kart. Do dnia dzisiejszego, liczba 

obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków nie uległa zmianie.   

 

W ramach realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta 

Ciechanów, w 2020 r. przeprowadzono, zakończono lub rozpoczęło renowacje/ 

modernizacje/ konserwacje/remonty następujących obiektów: 

 

1. Konserwacja zabytkowych elementów drewnianych z rozebranego budynku przy 

ul. Sienkiewicza; 

2. Dokumentacja techniczna budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej – w trakcie; 

3. Dokumentacja techniczna budynku przy ul. Fabrycznej 2 – w trakcie; 

4. Dokumentacja techniczna w zakresie rewitalizacji i termomodernizacji 12 

budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI – w trakcie. 

5. Rewitalizacja 7 wielorodzinnych budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki – 

zakończona w I kwartale 2021. 
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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 2020 r., poz. 1944 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 2020 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 (niektóre kursy do Pawłowa ), 

 linia nr 2 trasa Asnyka - Krubin (niektóre kursy do Ropel i Nasierowa Dolnego), 

 linia nr 3 trasa Gostków - Kolbe (niektóre kursy do Pęchcina), 

 linia nr 4 trasa Szpital - Kownaty Borowe,  

 linia nr 5 trasa Asnyka – Sokołówek (niektóre kursy 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,  

 linia K trasa Armii Krajowej - Ludowa,  

 linia M trasa Ciechanów - Opinogóra,  

oraz na liniach dodatkowych w Święto Zmarłych:  

 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 
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handlowych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. W 2020 r. Operator sprzedał 769 299 szt. 

biletów jednorazowych, 6 674 szt. biletów okresowych i 371 szt. innych biletów okresowych.                        

ZKM Sp. z o. o. korzysta z 275 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 115 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 2020 r. zostały kupione 4 szt. wiat przystankowych przez Urząd Miasta Ciechanów (WI). 

Obecnie na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów znajduje się 80 szt. wiat przystankowych. 

 
Wykaz taboru ZKM w Ciechanowie Sp. z o.o. oraz liczba miejsc w poszczególnych typach 

pojazdów– stan na 31.12.2020 rok. 

 

Lp.      Rodzaj pojazdu.      Numer 

rejestracyjny 

     Rok 

produkcji 

Silnik 

norma 

emisji  

spalin 

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 

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 
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29. Solaris Urbino WCI56868 2018       - 56 

30. IVECO 72 C URBY WCI 53110 2018 EURO VI 37 

31. IVECO 72 C URBY WCI 64380 2019 EURO VI 37 

 32.  KARSAN JEST WCI 66469      2019 EURO VI    22 

 

W 2020 roku ZKM w Ciechanowie zakupił jeden nowy niskopodłogowy autobus klasy 

MINI z silnikiem EURO VI spełniający najwyższe normy emisji spalin. Autobus jest 

przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych  na wózkach. 

 

W 2020 roku zostało przewiezionych 1.108 396 pasażerów. Do tej liczby należy dodać 

około 300 tysięcy pasażerów, którzy korzystają z przejazdów bezpłatnych na podstawie ulg 

przewozowych. 

W związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 18.03.2020 r. do 25.05.020 r., 

ograniczono kursy autobusów komunikacji miejskiej. Za wyjątkiem linii nr 11 (Ciechanów – 

Opinogóra – Regimin), pozostałe linie kursowały zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy. Zmiany 

w komunikacji miejskiej zostały wprowadzone w ramach działań profilaktycznych, mających 

uchronić jak najwięcej osób przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, jak również z uwagi 

na zalecenia pozostawania w domach a w związku z tym zmniejszone zapotrzebowanie 

mieszkańców na usługi komunikacji miejskiej.  Ze względu na epidemię koronawirusa w 2020 

roku nastąpił spadek ilości przewiezionych pasażerów. 

 

. 

5.7. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  

i kanalizacyjnych  
 

A. Działania modernizacyjne zrealizowane w 2020 r. ujęte w Wieloletnim planie 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

1. Wykonanie nowego układu zasilania studni głębinowych na ujęciu Gostkowo 

     

W ramach zadania wybudowano 295 mb linii napowietrznej średniego napięcia/napięcie  

zasilania 15 kV/ wraz ze  Stacją Transformatorową /SN/nn/. 

Zasilenie elektryczne doprowadzono do trzech nowo wybudowanych studni nr  22,23,24 

wykonując 1.195 mb linii kablowych niskiego napięcia oraz szafki sterujące. 

 

2. Montaż kraty rzadkiej o prześwicie s=20-30 mm w kanale otwartym z automatyką 

lokalną na Oczyszczalni ścieków 

     

W zadaniu tym  została zamontowana wstępna krata mechaniczna prętowa typ  KHZ-P 

1140 o prześwicie s=34 mm wraz z prasopłuczką  skratek typ PSW 250. Wstępna krata 

mechaniczna służy do oddzielania skratek od ścieków. Wyrzut skratek z kraty następuje do 

prasopłuczki, która przeznaczona jest do zmniejszania objętości skratek  wyseparowanych na 

kracie mechanicznej prętowej KHZ-P1140. Jest to urządzenie służące do płukania, 

odwadniania i prasowania  stałych nieczystości/chusteczki nawilżane, butelki, szmaty, korki, 

części     plastikowe/. 

 

3. Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 615 w ul.  

H. Sienkiewicza / na odcinku od ul.17 Stycznia do Ronda Pętli Miejskiej/ 
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W zadaniu tym  w ul. Sienkiewicza wykonano metodą przewiertu sterowanego sieć 

wodociągową o średnicy  PE 225 mm i długości  L=394,0 mb . 

 

4. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Cicha, Młynarska, Górna, 

Widna, Obozowa,  Partyzantów 

 

a) Wykonano metodą przewiertu sterowanego sieć kanalizacji sanitarnej w  ul. Cichej z rur   

o średnicy 200 mm i długości  L=141,0 mb wraz uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych   

o średnicy d=1000 mm -kpl. 1 i studni rewizyjnych PE o średnicy d=425 mm-kpl. 5. 

 

b) Wykonano metodą przewiertu sterowanego sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Obozowej z rur  

o średnicy 200 mm i długości  L=301,0 mb wraz uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych PE 

o średnicy d=800 mm -kpl. 2 i studni rewizyjnych PE o średnicy d=315 mm-kpl. 20. 

 

c) Wykonano w ul. Widnej sieć  kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy 200 mm i długości 

L=123,50mb  z uzbrojeniem w  postaci studni rewizyjnych o średnicy d=1200 mm-kpl 1  

i  studni rewizyjnych PE d=800 mm- kpl 7. 

 

d)  Wykonano metodą przewiertu sterowanego sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Młynarskiej  

z rur  o średnicy 200 mm i długości  L=295,0 mb wraz uzbrojeniem w  postaci studni 

rewizyjnych PE o średnicy d=800 mm -kpl. 3, studni rewizyjnych PE o średnicy d=600 mm -

kpl. 1 i  studni rewizyjnych PE o średnicy d=425 mm-kpl. 12. 

 

5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Osiedlu Jeziorko II/ ul. św. Franciszka, 

św. Antoniego, św. Krzysztofa, św. Mateusza, św. Jadwigi  

     

W zadaniu tym wykonano odcinek sieci wodociągową o średnicy PE 160 mm i długości   

L=131,0 mb wraz z hydrantem p.poż- 1 kpl   w ul.św. Krzysztofa,  odcinek  sieci wodociągowej 

o średnicy PE 160 mm i długości L=140,0 mb i  hydrant p.poż- 2 kpl. w ul.św. Mateusza , oraz 

sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 315 mm i długości L=122,mb  z uzbrojeniem  w postaci 

studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm-kpl. 4 w ul. św. Franciszka. 

 

6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Bielińskiej 

 

W zadaniu tym wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 160 mm i długości L=155,5 

mb  wraz z niezbędnym uzbrojeniem /  hydrant p.poż- 2 kpl/ oraz sieć kanalizacji sanitarnej  

o średnicy 200 mm i długości L=143,50,mb z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych 

żelbetowych o średnicy 1000 mm-kpl. 5. 

 

7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Przasnyskiej 

 

W zadaniu tym wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 110 mm i długości L=141,5 

mb  wraz z niezbędnym uzbrojeniem /  hydrant p.poż- 2 kpl/ oraz sieć kanalizacji sanitarnej  

o średnicy 200 mm i długości L=142,50,mb  z uzbrojeniem  w postaci studni rewizyjnych PE 

średnicy 1000 mm-kpl. 2 ,studni rewizyjnych PE o średnicy 800 mm-kpl. 2, studni rewizyjnych 

PE o średnicy 600 mm-kpl. 1  i studni rewizyjnych PE o średnicy 425 mm-kpl. 2. 
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8. Budowa sieci wodociągowej ul. Malinowej 

 

W zadaniu tym wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 110 mm i długości L=127,0 

mb  wraz z niezbędnym uzbrojeniem /  hydrant p.poż- 2 kpl/. 

 

9. Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kasprzaka 

 

W zadaniu tym wykonano metodą przewietru sterowanego i wykopu otwartego sieć 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 200 mm i długości L=804,0 mb wraz  

z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnych betonowych o  średnicy 1200 mm-kpl. 8, studni 

rewizyjnych PE o średnicy 600 mm-kpl. 6, studni rewizyjnych PE o średnicy 425 mm-kpl. 11 

oraz rurociąg tłoczny z rur PE 110 mm o długości L= 678,0 mb i  przepompownię ścieków. 

   

10. Budowa sieci wodociągowej ul. Sławika 

 

W zadaniu tym wykonano metodą przewiertu sterowanego sieć wodociągową o średnicy 

PE 160 mm i długości   L=132,0 mb  wraz z niezbędnym uzbrojeniem / hydrant p.poż- 1 kpl/. 

 

11. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Biegasa 

     

W zadaniu tym wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 160 mm i długości L=121,5 

mb  wraz z niezbędnym uzbrojeniem /  hydrant p.poż- 1 kpl/ oraz sieci kanalizacji sanitarnej  

o średnicy 200 mm i długości L=98,5,mb  z uzbrojeniem  w postaci studni rewizyjnych 

betonowych o średnicy 1200 mm-kpl. 5.  

 

12. Budowa sieci wodociągowej ul. Kasprzaka 

 

W zadaniu tym wykonano sieć wodociągową o średnicy PE 110 mm i długości L=158,0 

mb  wraz z niezbędnym uzbrojeniem /  hydrant p.poż- 1 kpl/. 

 

13. Budowa sieci wodociągowej ul. Szczęsnego 

 

W zadaniu tym wykonano odcinek sieci wodociągową o średnicy PE 315 mm i długości 

L=30,0 mb  wraz z niezbędnym uzbrojeniem /  hydrant p.poż- 1 kpl/. 

 

 

B.  Zadania wykonane na wnioski mieszkańców nie objęte Wieloletnim planem 

rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

1. Budowa studni wodomierzowej w ul. Pułtuskiej/ granica miasta i gminy 

 

Wybudowano studnię wodomierzowa z kręgów betonowych d=1500 mm –kpl 1. 

 

2. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Powstańców Wielkopolskich  

 

Wykonano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur o średnicy 200 mm i długości 

L=32,0mb  z uzbrojeniem w postaci studni rewizyjnej o średnicy 1000mm-kpl. 1. 
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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 25.02.2016r. 

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, 

- 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 ma możliwość ubiegania się o dofinansowanie szeregu 

działań ujętych w planie, w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.  
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Poniższa tabela przedstawia analizę stanu realizacji zaplanowanych przedsięwzięć/ zadań 

w 2020 roku, ujętych w obowiązującym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta 

Ciechanów. 
 

Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł w 

2020 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2020 r. 

1 

Działania z zakresu 

planowania 

przestrzennego 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 - 

1. W 2020 r.  uchwalono MPZP 

„Bloki I” – część A 

2 

Zielone 

zamówienia 

publiczne 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 - 

Liczba zrealizowanych zielonych 

zamówień publicznych: 

1. Instalacja OZE – montaż instalacji 

paneli fotowoltaicznych u 

mieszkańców oraz na obiektach 

użyteczności publicznej – 2020 - 

2021 r. 

2. System weryfikacji segregacji 

odpadów – 2020 r. 

 

3 

Aktualizacja Planu 

Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 0,00  2018-2019 – aktualizacja dokumentu 

4 

Działania 

edukacyjne, w tym 

organizacja akcji 

społecznych 

związanych z 

ograniczeniem 

emisji,  

efektywnością 

energetyczną oraz 

wykorzystaniem 

odnawialnych 

źródeł energii 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 614,74 

1. Coroczne akcje społeczne - 

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 (614,74 zł). 

3. W 2020 r. miasto zorganizowało z 

inicjatywy mieszkańców spływ rzeką 

Łydynią, którego celem było 

sprzątanie rzeki. 

Straż Miejska przeprowadziła dwa 

działania akcyjne, składające się z 

części profilaktycznej i kontrolnej: 

„Palisz śmieci – trujesz siebie i 

innych” oraz „Czyste Powietrze”. 

Po okresie pilotażu na stałe został 

wprowadzony System Indywidualnej 

Segregacji Odpadów w Ciechanowie. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł w 

2020 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2020 r. 

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 1 604 882,01  

W ramach realizowanych inwestycji 

w 2020 r. wybudowano nowe 

oświetlenie m.in. na ulicach: Wesołej, 

Różanej, Parkowej, Gostkowskiej, 

Zamkowej, Gruduskiej, Błękitnej, 

Złotej, Leśnej oraz na kąpielisku 

Krubin.. 

Poniżej zestawienie danych: 

Miasto Ciechanów: 

Wybudowało:  

1) 2020 rok : 

– 197 lamp zasilanych z sieci – koszt: 

1 604 882,01 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 kompleksowych działań w 2020 

r. Bieżące prace modernizacyjne 

obiektów. 

8 

Wymiana 

energochłonnego 

oświetlenia  

w obiektach 

użyteczności 

publicznej 

Miasto 

Ciechanów, 

jednostki 

organizacyj-

ne, 

Starostwo 

Powiatowe 

w 

Ciechanowi

e 

2016 2023 28 200,00 

1) W budynkach użyteczności 

publicznej na bieżąco wymieniane 

jest oświetlenie energochłonne na 

energooszczędne 9brak możliwości 

wyodrębnienia przeznaczanych 

kwot). W 2020 roku w S.P nr 7 

wymieniono 178 szt. lamp wraz z 

instalacją za kwotę 28 200,00 zł. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł w 

2020 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2020 r. 

9 

Termomodernizacj

a i modernizacja 

budynków 

użyteczności 

publicznej oraz 

budynków 

mieszkalnych 

będących w 

zarządzie Gminy 

Miejskiej 

Ciechanów oraz 

TBS 

Miasto 

Ciechanów/

TBS 

2016 2023 131 642,98 

W 2020 roku:  

1) trwały prace termomodernizacyjne 

7 wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych w dzielnicy Bloki – 

odbiór prac i zakończenie inwestycji 

w 2021 r. – koszty zostaną wskazane 

po zakończeniu inwestycji 

 

TBS  Sp. z o.o. poddało 

termomodernizacji w 2020 roku  1 

budynek mieszkalny wielorodzinny 

przy ul. Płockiej 1B – 174,8 GJ/rok 

kwota: 131 642,98 zł. 

10 

Budowa dwóch 

energooszczędnych 

budynków 

mieszkalnych na 

łącznie co najmniej 

80 mieszkań wraz 

z możliwością 

zastosowania OZE 

Miasto 

Ciechanów/

TBS 

2016 2023 7 071 663,11 

Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w 2020 roku 

prowadziło budowę wielorodzinnego 

budynku przy ul. K.  Szwanke z 36 

mieszkaniami. Inwestycję 

zakończono w marcu 2021 r. Wkład 

własny: 1.972.010,08 zł.  Koszt 

działki: 533 000,00 zł, zaciągnięty 

kredyt: 5.845.000,00 zł. 

11 

Montaż 

odnawialnych 

źródeł energii na/w 

budynkach 

użyteczności 

publicznej 

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 0  

2020 rok: 

1) W ramach oszczędności 

projektowych ogłoszono 

postępowanie przetargowe na 

realizację II etapu projektu (instalacje 

fotowoltaiczne na dwóch obiektach 

publicznych) - dofinansowanie z 

EFRR w ramach RPO WM 2014-

2020  - zostanie wskazane po 

zakończeniu inwestycji w 2021 r. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł w 

2020 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2020 r. 

12 

Kompleksowe 

zarządzanie 

energią w 

budynkach 

publicznych  

Miasto 

Ciechanów 
2016 2023 0 

W 2020 roku w ramach opracowania 

dokumentacji technicznej obiektów 

zlecono opracowanie audytów 

energetycznych dla: 

1) budynku po młynie przy ul. 

Nadrzecznej; 

2) budynku przy ul. Fabrycznej; 

 

Koszty zostaną wskazane po 

rozliczeniu zadania w 2021 roku. 

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 258 300,00 

W 2020 roku ZKM w Ciechanowie 

zakupił jeden używany 

niskopodłogowy autobus klasy MINI 

z silnikiem EURO VI – 258 300,00 

zł. 

Wg danych ZKM Sp. z o.o. w 2020 

roku zostało przewiezionych 

1.108.396 pasażerów, mniej o 

772.285 osoby w porównaniu do 

2019 roku. 

 

14 

Budowa i 

rozbudowa ścieżek 

rowerowych 

Miasto 

Ciechanów, 

Starostwo 

Powiatowe 

2016 2023 935 000,00  

Na terenie miasta wybudowano w 

2020r.  ścieżkę rowerową: 

- ul. Leśna – 0,87 km 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 

wybudowało 1 km ścieżki rowerowej 

na trasie Opinogóra – Długołęka. 

Łącznie w 2020 r. 1,87 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 0,00  

W 2018 roku miasto oddało do 

użytkowania centrum przesiadkowe 

przy dworcu PKP z Park&Ride  na 

208 miejsc parkingowych. Zadanie 

dofinansowane ze środków unijnych.  
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł w 

2020 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2020 r. 

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: 

w 2020 r. – 86 osób. 

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 wybudowano nowe 

przyłącza gazowe do budynków osób 

fizycznych na terenie miasta 

Ciechanów: 

1. 2020 rok – 66 szt. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł w 

2020 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2020 r. 

20 

Rozwój i 

modernizacja 

Przedsiębiorstwa 

Energetyki 

Cieplnej w 

Ciechanowie 

PEC w 

Ciechanowi

e 

2016 2023 1 500 000,00 

PEC Sp. z o.o. w latach 2016-2019 

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. 

5. Modernizacja kotła wodnego WR-

25 Nr 3 na kocioł WR-12M w 

technologii ścian szczelnych wraz z 

instalacją odpylania spalin – 4,5 mln. 

– 2019 r. 

W 2020 r.  - Budowa instalacji 

odpylania w technologii filtra 

workowego dla kotła WR 25 Nr 2 – 

1.500.000,00 zł. 

21 

Rozwój 

rozproszonych 

źródeł energii – 

mikro instalacje 

fotowoltaiczne 

Mieszkańcy 2016 2023 0,00 

W 2019 roku w ramach projektu 

współfinansowanego z EFRR 116  

mieszkańcom Ciechanowa zostały 

zamontowane instalacje 

fotowoltaiczne przy 

współfinansowaniu z EFRR., w 2020 

roku przeprowadzono postępowanie 

przetargowe na montaż kolejnych 54 

instalacji fotowoltaicznych na 

budynkach mieszkalnych. Koszty 

realizacji powstaną w 2021 r. 

 

22 

Rozwój 

rozproszonych 

źródeł energii – 

kolektory 

słoneczne 

Mieszkańcy 2016 2023 bd 

Mieszkańcy montują kolektory 

słoneczne bez konieczności 

informowania UM.  

  

23 
Instalacje pomp 

ciepła 
Mieszkańcy 2016 2023 658 355,04 

W 2020 roku w ramach projektu 

współfinansowanego z EFRR -  63 

mieszkańcom Ciechanowa zakupiono 

i zamontowano powietrzne pompy 

ciepła. 
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Nr Działanie Realizator 

Okres realizacji 

w PGN Poniesiony 

koszt  w zł w 

2020 r. 
Rozpo-

częcie 

Zakoń

-czenie 
Zrealizowane działania -2020 r. 

24 

Termomodernizacj

a budynków 

mieszkalnych wraz 

z audytami 

energetycznymi 

Mieszkańcy, 

zarządcy 

wspólnot 

mieszkanio

wych  

i spółdzielni 

2016 2023 131 642,98  

Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o. w 2020 r.: 

- poddało termomodernizacji – 1 

budynek wielorodzinny  przy ul. 

Płockiej 1B wraz z audytem 

energetycznym. 

Spółdzielnie oraz osoby fizyczne 

prowadzą niezależne prace 

termomodernizacyjne. 

 

 

25 

Ograniczenie 

emisji z budynków 

mieszkalnych – 

wymiana kotłów 

Mieszkańcy 2016 2023 bd 

W 2020 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 15 osobom – 

2020 rok. 

Wg danych WFOŚiGW w Warszawie 

– 36 mieszkańców wymieniło kotły, 

korzystając z dofinansowania. 

26 

Budowa nowych 

przyłączy 

ciepłowniczych i 

węzłów cieplnych 

do budynków 

mieszkalnych i 

komunalnych 

Mieszkańcy, 

zarządcy 

budynków, 

PEC  

w 

Ciechanowi

e 

2016 2023 98 701,99 

Na koniec 2020 roku 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Sp. z o.o. w Ciechanowie posiadało 

346 zawartych umów na dostawę 

ciepła, w tym: 

- 140– spółdzielnie/wspólnoty, 

- 79 – odbiorcy indywidualni, 

- 127 – instytucje/przemysł  

TBS Sp. z o.o. przyłączył 1 budynek 

mieszkaniowy do sieci ciepłowniczej 

– koszt przyłącza i dokumentacji: 

98 701,99 zł. 

27 

Rozwój 

budownictwa 

pasywnego i 

energooszczędnego 

Mieszkańcy, 

inne 

jednostki 

2016 2023 bd 

Brak danych nt. ilości 

wybudowanych przez mieszkańców 

domów pasywnych czy 

energooszczędnych. 

 

28 

Rozwój 

budownictwa 

pasywnego i 

energooszczędnego 

Miasto 

Ciechanów 
2018 2023 -. 

W 2020 roku miasto podpisało  

umowę na budowę 

energooszczędnego przedszkola w 

technologii modułowej. Pozyskano 

środki z budżetu województwa 

mazowieckiego w kwocie: 4 mln. 

    
SUMA: 

12 419 002,85 
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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 elektromagnetyczne, 

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.   

Problem stanowią 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 Miejska Ciechanów 

została zaliczona do klasy C, tj. do obszarów, na których zostały przekroczone wartości 

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji.  

 

W 2020 r. wykonano w mieście wiele zadań ograniczających wielkości emisji pyłu 

PM10, benzo(a)piranu i PM2,5. Do takich zadań należało: 

 przyjęcie do eksploatacji nowego autobusu marki IVECO z silnikiem EURO 6 

 dla potrzeb zbiorowej komunikacji miejskiej, 

 budowa nowych sieci gazowych o długości 6522 mb oraz wykonanie 97 sztuk nowych 

przyłączy do sieci gazowych, 

 wykonanie 24 węzłów cieplnych oraz wykonanie 19 przyłączy ciepłowniczych, 

 modernizacja miejskich ulic z budową jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, a także 

dokonanie nowych nasadzeń zieleni oraz bieżące remonty nawierzchni wielu ulic, 

chodników i parkingów, 

 montaż powietrznych pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych (osoby fizyczne 

oraz budynki użyteczności publicznej). 

 

Można przyjąć, że po 2020 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. 
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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 

wzrastająca 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.  

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. 

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 



113 

 

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 Ciechanów zasilane jest z trzech ujęć wody zlokalizowanych na terenie miasta, 

gminy Ciechanów, Opinogóra Górna oraz Regimin. Ujęcie Gostkowo oraz Kalisz 

-Przedwojewo zasila SUW przy ul. Gostkowskiej (17 studni głębinowych), ujęcie Tysiąclecia 

zasila SUW Tysiąclecia (2 studnie głębinowe). Zgodnie z dokumentacją hydrogeologiczną 

oraz pozwoleniami wodnoprawnymi zasoby wody wynoszą 10 631 m3/d (wydajność 

średniodobowa). Z miejskiej sieci wodociągowej korzysta 99,5%. Własne ujęcia wody 

posiadają m.in. Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Sofidel Poland Sp.  

z o.o. i CEDROB S.A. 

Na terenie miasta funkcjonuje jedna oczyszczalnia ścieków, która została zaprojektowana 

i wybudowana na średniodobową przepustowość 12 tys. m3/dobę i obciążenie 60 000 RLM. 

Instalacja miejskiej oczyszczalni jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną  

z technologią osadu czynnego, ze zintegrowanym procesem podwyższonego usuwania azotu  

i fosforu. Usuwanie fosforu odbywa się wyłącznie na drodze biologicznej. 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. 

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. Biogaz wyprodukowany w Wydzielonych Komorach 

Fermentacyjnych zamkniętych jest używany do napędzania 500 kW jednostki kogeneracyjnej. 

Wytworzona w kogeneracji energia elektryczna zużywana jest na potrzeby własne, a okresowe 

nadwyżki przesyłane są do państwowej sieci energetycznej. 

 

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. 

  

Do końca 2020 roku system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Miejskiej Ciechanów obejmował właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. 
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Odpady komunalne są odbierane i zagospodarowywane przez spółkę miejską 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie w oparciu o umowę zawartą 

w 2018 r. i obejmującą świadczenie usługi w latach 2019 -2021. Odpady komunalne odbierane 

z terenu miasta zagospodarowywane są na instalacji komunalnej położonej w Woli 

Pawłowskiej, która jest własnością spółki miejskiej PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie.  

W 2020 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie  

i wynosiły:  

 13 zł od osoby - w przypadku, gdy odpady są zbierana i odbierane w sposób selektywny; 

 25 zł od osoby - w przypadku, gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny.  

Na mocy przepisów z dnia 19 lipca 2019 r. nowelizujących ustawę o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach rady gmin zostały zobowiązane do dostosowania obowiązujących 

uchwał do zmienionych przepisów w terminie do 31 grudnia 2020 r. Wobec powyższego 17 

grudnia 2020 r. Rada Miasta Ciechanów podjęła pakiet uchwał odpadowych. Uchwały weszły 

w życie od 1 stycznia 2020 r.  

Od 2013 roku na terenie miasta prowadzona jest segregacja odpadów. Segregacja 

prowadzona jest w dwóch systemach: systemie u „źródła”, czyli workowym oraz w systemie  

„w sąsiedztwie”, czyli pojemniki ustawione na terenie zabudowy wielorodzinnej.  

   

We wrześniu 2020 r. na terenie osiedla nr 5 „Płońska” uruchomiono System 

Indywidualnej Segregacji Odpadów T-MASTER ELMO w trzech punktach pojawiły się 

nowe pojemniki z estetycznymi, szczelnymi obudowami. Każde gniazdo to zestaw pojemników 

przeznaczonych do gromadzenia odpadów zmieszanych, papieru, tworzyw sztucznych i metali, 

szkła i bioodpadów. Ich konstrukcja uniemożliwia dostęp osób nieuprawnionych, co eliminuje 

podrzucanie odpadów w zabudowie wielorodzinnej.  Szczelne zamykanie to także brak dostępu 

dla gryzoni, ptaków, czy robaków, co wiąże się też z higieną. Ograniczone jest także do 

minimum rozprzestrzenianie się śmieci wokół, np. przy wietrznej pogodzie. Pojemniki 

wyposażone zostały w czujniki kontrolujące w czasie rzeczywistym poziom zapełnienia, co jest 

istotne z punktu widzenia podmiotu świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych. 

Każde gospodarstwo domowe (lokal użytkowy) posiada dostęp do pojemników za pomocą 

indywidualnych kodów QR. Klapy pojemników otwierają się automatycznie, odpady po 

wrzuceniu są ważone i przypisane do danego gospodarstwa domowego/lokalu usługowego.  

Systemem objęto 310 gospodarstw domowych w zabudowie wielorodzinnej (712 

mieszkańców) i 7 lokali użytkowych. Założenie Systemu jest takie, by dzięki indywidualnym 

kodom przypisanym do danego gospodarstwa (lokalu użytkowego), każdy w sposób 

odpowiedzialny prowadził segregację, tak by faktyczne działania były zgodne ze złożonymi 

deklaracjami.  

Elementem całego systemu jest urządzenie mobilne „IWO” służące do kontroli jakości 

oddawanych odpadów. Ponadto każdy punkt wyposażony jest w dwie kamery monitoringu.  

Koszt zadania to 300.000,00 zł. Wykonawca Systemu został wyłoniony w drodze 

przetargu nieograniczonego. System objęty jest 5 – letnią gwarancją.  

Realizacja zadania była poprzedzona programem pilotażowym na tymże osiedlu, który 

trwał od maja 2019 r. do końca sierpnia 2020 r.  

 

Na koniec 2020 roku 96,59 % mieszkańców Ciechanowa deklarowało selektywną 

zbiórkę odpadów komunalnych, w 2019 r. było to 96,22 % mieszkańców. Prawidłowa 

segregacja odpadów niesie ze sobą same korzyści, od ekonomicznych po ekologiczne  

i zdrowotne. Większa ilość pozyskanych surowców wtórnych prowadzi do zmniejszenia ilość 



115 

 

strumienia odpadów zmieszanych. Poza odbiorem odpadów z miejsca ich wytworzenia 

mieszkańcy Ciechanowa mogą bezpłatnie przekazywać segregowane  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 także, w wyznaczonych punktach, zbiórka baterii, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przeterminowanych leków, zużytych 

strzykawek i igieł.   

Odpady padłych zwierząt przekazywane są uprawnionym odbiorcom odpadów 

na podstawie zawartych umów. Odpady medyczne unieszkodliwiane są głównie termicznie. 

Jednym z głównych celów systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie we 

wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu 

i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje 

gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń.   

Informacje na temat osiągniętych poziomów za dany rok zawiera sprawozdanie 

prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

przekazane marszałkowi województwa i inspektorowi ochrony środowiska, sporządzone na 

podstawie sprawozdań przekazywanych m.in. przez podmiot odbierający odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości oraz podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK). 

Prezydenta Miasta Ciechanów zobowiązany jest do przekazania sprawozdania 

Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w terminie do 31 marca.  

 

W 2020 roku Gmina Miejska Ciechanów osiągnęła wszystkie wymagane poziomy, tj.  

 poziom ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji – 5,25%, 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów recyklingu – 65,64%, 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpadów komunalnych – 88,16%. 

 

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

r. realizowany jest „Program 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 Ciechanów pozyskuje dotacje celowe z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu. 

Miasto składa wniosek o dofinansowanie w imieniu osób fizycznych i wspólnot 

mieszkaniowych. W 2020 roku usunięto i przekazano do unieszkodliwienia 92,38 Mg  

wyrobów zawierających azbest z 56 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: 
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 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 60 ha. 

 

W ramach bieżących prac związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej nasadzono tysiące 

roślin jednorocznych, wieloletnich i cebulowych. Nasadzenia wykonano w donicach, gazonach, 

kwietnikach, na klombach. W parku im. Marii Konopnickiej wykonano kontur mapy Polski  

o powierzchni blisko 400 m2 obsadzony tawułą z wypełnieniem tysiącami białych  

i czerwonych begonii. 

 

Obszary zieleni w mieście stanowią, między innymi: 

 

 Park im. Jarosława Dąbrowskiego o powierzchni 2,151 ha 

 Park im. Marii Konopnickiej o powierzchni 3,278 ha 

 Park Miejski „Jeziorko” o powierzchni 2,600 ha 

 Skwer TON-u o powierzchni 0,1228 ha 

 Skwer przed Kościołem Nawiedzenia NMP („Klasztorek”) o powierzchni 0,5856 ha 

 Skwer 4 czerwca 1989 roku o powierzchni 0,59 ha 

 Skwer „Magiczny Zakątek” o powierzchni 0,27 ha 

 Skwer „Brzozowy Zakątek” o powierzchni 0,20 ha 

 Skwer prof. Władysława Bartoszewskiego o powierzchni 0,06 ha 

 Skwer na Placu Tadeusza Kościuszki o powierzchni 0,08 ha 

 Teren wokół kąpieliska miejskiego „Krubin” o powierzchni 9,38 ha 

 Teren zielony przy Placu Piłsudskiego o powierzchni 0,45 ha 

 Teren przy ul. Marii Dąbrowskiej  o powierzchni 2,51 ha 

 Tereny wzdłuż ul. Armii Krajowej o powierzchni ok. 5,0 ha 

 Teren przy ul. Siewnej o powierzchni 1,700 ha 

 Teren przy ul. Augustiańskiej o powierzchni 2,87 ha 

 Błonia przed zamkiem wraz z terenem przy ul. Parkowej o powierzchni 2,0 ha 

 Zieleń przyuliczna 
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W 2020 roku zrealizowano dwa projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego w obszarze 

zieleni miejskiej: 

 

 „Kwiecisty Ciechanów” 

W ramach przedmiotowego projektu 

założono ok 4 044 m2 łąk kwietnych przy                 

ul. Armii Krajowej (3 344 m2) i Mleczarskiej 

(700 m2) z kwotę 100 000,00 zł. Głównymi 

założeniami projektu jest poprawa wyglądu 

okolicy – łąki kwietne zamiast zaniedbanych 

i porośniętych chwastami trawników oraz 

ograniczenie kosztów związanych  

z utrzymaniem zieleni (głównie trawników) 

– łąka kwietna nie wymaga regularnego 

koszenia oraz podlewania. Rośliny łąkowe sprzyjają oczyszczaniu powietrza  

z zanieczyszczeń komunikacyjnych, ponieważ zatrzymują i wiążą szkodliwe pyły,  

a dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu łąki są odporne na susze. W czasie 

ulewnych deszczy absorbują 2 razy więcej wody niż trawnik. Bez wątpienia łąki 

kwietne wzbogaciły miejski ekosystem, stanowiąc pełne życia oazy bioróżnorodności. 

W skład łąki kwietnej wchodzą bardzo odporne rośliny, które nawet po wyschnięciu 

jesienią potrafią się odrodzić z nasion po deszczu. Wyschnięta, skoszona trawa nie ma 

takiej możliwości – trzeba na nowo użyźniać teren, dosiewać trawnik i go pielęgnować. 

Łąki kwietne są przyjazne dla alergików, ponieważ zastąpią trawy, które pylą i uczulają. 

Koszt zadania 100.000,00 zł. 

         

 „Drzewa dla Ciechanowa” 

Na miejskich działkach posadzono                         

200 drzew gat. dąb, klon, lipa i grab m.in. 

przy placach zabaw i wzdłuż ulic. Drzewa 

wzbogacą mikroklimat i miejską florę. 

Projekt został zrealizowany w ramach               

Budżetu Obywatelskiego. 

Kilkuletnie drzewa o obwodzie pnia co 

najmniej 14-15 cm zostały posadzone na 

działkach należących do miasta. Do 

nasadzeń wybrane zostały gatunki drzew, 

które dobrze znoszą warunki miejskie oraz nie są alergogenne.  

Za realizację projektu „Drzewa dla Ciechanowa” odpowiedzialne było 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. Wiosną 2021 roku drzewa zostaną 

wyposażone w hydrobufory – worki nawadniające, które umożliwiają stopniowe  

i regularne zaopatrywanie roślin w wodę. 

Drzewa w środowisku miejskim pełnią wielorakie funkcje, między innymi: 

poprawiają warunki klimatyczne i aerosanitarne, wzbogacają powietrze w tlen, tłumią 

hałas, zatrzymują wody opadowe, wydzielają substancje antybiotyczne oraz pełnią role 

estetyczne.  

Koszt zadania: 182 000,00 zł. 
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 Park Miejski przy ul. Augustiańskiej 

W czerwcu 2020 roku ogłoszony został przetarg na realizację zadania, który został 

podzielony na dwa etapy: 

1) Zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową 

parku miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowane w ramach 

zadania pn: ,,Park przy ul. Augustiańskiej” – zadanie zostało podzielone na 

dwie części. Pierwsza polegała na opracowaniu dokumentacji technicznej oraz 

uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Druga z kolei na 

wykonanie robót budowlanych objętych przedmiotem umowy.  
Celem inwestycji jest stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego poprzez 

utworzenie trzech wejść do parku od strony ul. Augustiańskiej oraz utworzenie 

nowych ciągów pieszo-rowerowych, które stworzą dobrą komunikację                                     

z sąsiedztwem oraz wygodną sieć ścieżek wewnątrz parku. Zamówienie obejmuje 

w szczególności:  

 przygotowanie podłoża, niwelację terenu ze spadkiem w stronę rzeki 

Łydyni,  

 uprzątnięcie terenu z gruzu, kamieni i śmieci, 

 wycinkę inwazyjnych gatunków roślin, 

 budowę ciągów komunikacyjnych,  

 budowę oświetlenia elektrycznego i solarnego typu LED, 

 budowę WLZ do zasilenia systemu nawadniania,  

 budowę alei parkowej jezdnej,  

 budowę miejsc postojowych, 

 rozbiórkę istniejącego chodnika i budowę nowego chodnika z kostki 

brukowej betonowej,  

 montaż małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, 

pergole, tablica z regulaminem). 

2) Rozwój zieleni miejskiej - Park miejski przy ulicy Augustiańskiej - II etap. 

Prace polegały na wykonaniu sytemu automatycznego nawodnienia oraz 

zagospodarowaniu terenu poprzez wykonanie nasadzeń roślinności (drzew, 

krzewów, traw, bylin) wraz z ich pielęgnacją przez cały okres gwarancji. Główne 

założenia projektu to:  

 stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego,  

 utworzenie 4 kolistych klombów, obsadzonych drzewami alejowymi, co 

stworzy ciekawy efekt wizualny w terenie. Każdy klomb będzie otaczała 

inna odmiana drzew liściastych - o różnym pokroju oraz kolorze liści. Na 

środku każdego z klombów zostały zaprojektowane pojedyncze drzewa 

soliterowe o pięknym pokroju (iglaste oraz liściaste), które będą 

jednocześnie stanowiły ważne punkty orientacyjne w terenie,  

 wyznaczenie kęp na trawniku z roślin kwitnących,  

 posadzenie alei z drzew wzdłuż dróg - istniejącej ul. Augustiańskiej oraz 

zaprojektowanej w miejscowym planie drogi,  

 posadzenie 14 drzew o charakterystycznym pokroju lub ozdobnych                           

z liści, które będą przyciągały wzrok oraz będą stanowić ciekawą 

kolekcję dendrologiczną parku,  

 utworzenie trawników na całym terenie,  
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 tło dla pojedynczych drzew soliterowych będą tworzyć gęste nasadzenia 

z drzew. 

Łącznie zostanie nasadzonych:  478 szt. drzew, 6421 szt. krzewów oraz 5832 szt. bylin  

i traw. Zadanie zostanie zakończone w I połowie 2021 roku. Miasto w 2020 roku pozyskało na 

jego realizację 200 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020. 

 

 Nowe zadrzewienia przy ul. Leśnej 

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Leśna                              

w Ciechanowie” nasadzono 47 szt. drzew gat. wiśnia piłkowana ‘Amanogawa’. Nowe 

nasadzenia zabezpieczono palikami oraz systematycznie podlewano. Ponadto 

urządzono ok. 1 000 m2 terenu zielonego. 

 

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.  

 

5.10. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Ciechanów 

 

W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście Ciechanów na lata 2019-

2023 (Uchwała nr 43/III/2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27.12.2018 r.) 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.: 

 

1. Zapewnienie dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do życia i rozwoju.   

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), realizacja wsparcia w ramach Karty Dużej 

Rodziny, realizację Programu Operacyjnego – Pomoc Żywnościowa FEAD 2014-2020 przez 

organizacje pozarządowe, Bank Żywności oraz MOPS. 

- 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, 

- realizacji 3-letniego Programu wspierania rodziny dla Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 

2020-2022 zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 
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2. Rozwój środowiskowego systemu wsparcia dla dziecka i rodziny realizowany był 

poprzez: 

- rozwój infrastruktury skierowanej na potrzeby organizacji czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży, 

-  prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego  dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniem 

i uzależnionych, 

-  budowanie systemu emocjonalnego wsparcia dla dzieci i młodzieży, 

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez  zajęcia wyrównawcze, 

pozalekcyjne. 

 

3. Wspieranie rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu poprzez: 

- wprowadzenie asystenta do rodzin niewydolnych wychowawczo, 

- organizację zastępczych form opieki nad dzieckiem i współfinansowania pobytu dzieci  

w pieczy zastępczej. 

 

CEL STRATEGICZNY II –Rozwój zintegrowanego systemu wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych  i wieku sędziwym   
 

Działania na rzecz poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością i starszych 

realizowane były poprzez: 

 

1. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych i osób starszych np.: 

- aktywizację i integrację lokalną w celu wykorzystania potencjału osób starszych  

i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym, 

- rozwijanie i promowanie oferty spędzania czasu w placówkach dziennego pobytu.   

 

2. Poprawę funkcjonowania osób starszych i niepełnosprawnych wymagających wsparcia, 

które polegały na: 

- organizowaniu i współfinansowaniu usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania osoby 

niesamodzielnej przez MOPS oraz PCK Oddział w Ciechanowie, 

- wdrożeniu pilotażowego  Programu usług opiekuńczych w formie teleopieki w ramach 

uzyskanej dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.  

- modernizacji oraz rozwoju infrastruktury dla seniorów , 

- organizacji wsparcia materialnego (zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki 

stałe i celowe), 

-    organizację pomocy wolontarystycznej,  

-  realizacji programów ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej., 

których celem jest wsparcie na rzecz seniorów, np.: „Program Wspieraj Seniora” lub lokalny 

projekt – „Pogotowie zakupowe” uruchomione w pierwszym miesiącu ogłoszonej epidemii 

COVID-19.   

 

3. Rozwijanie systemu opieki dla osób wymagających całodobowej pomocy poprzez 

kierowanie do placówek całodobowego pobytu. 

 

4. Prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu zwiększenie udziału najbliższej rodziny  

w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.  
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CEL STRATEGICZNY III – Podnoszenie aktywności zawodowej 

 

Podejmowane działania ukierunkowano na rozwój aktywnych form pomocy na rzecz 

osób bezrobotnych. W tym celu: 

- wykorzystywano dostępne metody pracy socjalnej np. kontrakt socjalny jako metoda 

pracy skierowana do osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

- promowano zatrudnienie subsydiowane, 

-współpracowano z instytucjami i organizacjami realizującymi projekty 

 współfinansowane  z EFS, aktywizujące osoby nieaktywne zawodowo, 

- promowano rozwój ekonomii społecznej i upowszechnianie wiedzy o źródłach 

 finansowania  jej podmiotów. 

 

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, w tym w szczególności podejmowano działania  

w zakresie: 

 

1. Przeciwdziałania uzależnieniom, poprzez: 

- prowadzenie kampanii profilaktyczno-edukacyjnych, min. na rzecz zapobiegania używania 

alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, 

- organizowanie i dofinansowanie działalności Placówki Wsparcia Dziennego  dla dzieci  

z rodzin zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych, 

- wzmacnianie istniejącego systemu pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom 

(pomoc terapeutyczna, psychologiczna, prawna, socjalna, medyczna), 

- prowadzenie działań mających na celu rozwój grup wsparcia dla osób współuzależnionych. 

 

2. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez stworzenie jednolitego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

- opracowanie i wdrażanie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy, 

- podnoszenie świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających ze stosowania 

przemocy, 

- podejmowanie działań interdyscyplinarnych przez instytucje wspierające na rzecz 

ograniczenia przemocy domowej przez powołany Zespół Interdyscyplinarny, 

-  rozpowszechnianie ulotek, plakatów i broszur dot. zjawiska  przemocy domowej na terenie 

miasta, 

-  rozwój poradnictwa specjalistycznego dla ofiar przemocy, 

-  współpracę z instytucjami w zakresie tworzenia i kierowanie sprawców przemocy do  

programów korekcyjno  - edukacyjnych, 

- współpracę z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w celu zapewnienia pobytu dla ofiar 

przemocy. 
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CEL STRATEGICZNY V– Aktywizacja środowisk zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

 

Podejmowano działania mające na celu zmniejszanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia 

społecznego poprzez: 

- zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego w formie kierowanych różnorodnych form   pomocy 

finansowej i rzeczowej, 

- zapobieganie problemom niedożywienia poprzez realizację programów rządowych, 

- wdrażanie programów Aktywności Lokalnej. 

 

CEL STRATEGICZNY VI – Rozwój zintegrowanego systemu przeciwdziałania 

bezdomności 

 

 Wspieranie osób bezdomnych opierało się na: 

1. Udzielaniu schronienia, i finansowaniu pobytu osób bezdomnych z terenu  Gminy 

Miejskiej Ciechanów oraz udzielaniu pomocy materialnej, 

2. Aktywizowaniu osób bezdomnych mających na celu wyjście z bezdomności,  

z wykorzystaniem metod pracy socjalnej, w szczególności kontraktów socjalnych oraz 

utrzymanie stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi zapewniającymi 

schronienie w zakresie tworzenia i realizacji indywidualnych programów wychodzenia  

z bezdomności, 

3. Prowadzeniu pracy socjalnej z osobami zagrożonymi bezdomnością, 

4. Podejmowaniu działań interdyscyplinanrnych w ramach współpracy  

z wolontariuszami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi  

w obszarze przeciwdziałania bezdomności. 

 

W 2020 r. ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie 

korzystało łącznie 39 osób bezdomnych, w tym 33 osób  bezdomnych, których ostatnim 

miejscem zamieszkania jest miasto Ciechanów. 

 

Formy pomocy kierowane do osób bezdomnych w 2020 roku 

lp. Rodzaj pomocy Liczba osób 

bezdomnych 

1 Zabezpieczenie miejsc w noclegowni, 
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w tym osoby spoza Ciechanowa 

 
1 

2 Schroniska dla Osób Bezdomnych: 

Stowarzyszenie MONAR w  Turowie 

Stowarzyszenie MONAR w  Dreglinie 

Fundacja „Leśne zacisze” w Sokołowym Kącie 

 

 

14 

3 Pomoc udzielana osobom przebywającym w miejscach 

niemieszkalnych 
5 

4 Osoby, które podjęły działania zmierzające do wyjścia z 

bezdomności w oparciu o kontrakt socjalny, Indywidualny 

Plan Wychodzenia z Bezdomności 

 

14 
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5 Osoby bezdomne, które w okresie sprawozdawczym utraciły 

status osoby bezdomnej 
4 

6 Osoby bezdomne, które zmarły 

 
4 

7 Osoby bezdomne, które nie były mieszkańcami miasta 

 
6 

8 Razem, 

 
39 

w tym osoby, które były mieszkańcami miasta Ciechanów 

 
33 

  

W stosunku do osób bezdomnych pracownicy socjalni prowadzili działania mające na 

celu zmniejszenie ilości osób przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta 

Ciechanowa. W tym zakresie prowadzono rozmowy z osobami bezdomnymi, podejmowano 

interwencje lub wspólnie z strażnikami miejskimi monitorowano miejsca, w których mogą 

przebywać osoby bezdomne. Z powodu panującej epidemii w 2020 roku zaobserwowano 

ograniczenie w przemieszczaniu się osób bezdomnych, z tego też powodu na terenie miasta 

przebywało mniej osób bezdomnych spoza Ciechanowa, ale zwiększył się czasookres 

przebywania osób w schroniskach i koszty z tym związane.  

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r., łącznie z pomocy w formie schronienia 

skorzystało 20 osób. W 2020 roku zmieniły się zasady odpłatności za pobyt w schroniskach dla 

osób bezdomnych, z tego też powodu zwiększył się udział świadczeniobiorców w kosztach 

odpłatności. Należy podkreślić, że z 14 osób przebywających w schroniskach dwie osoby 

pokrywały w 100 % odpłatność za swój pobyt a u 5 osób ustalona była częściowa odpłatność 

w schronisku. Pozostałe osoby nie posiadały dochodu i zgodnie z obowiązującymi przepisami 

były uprawnione do bezpłatnego korzystania z tej formy pomocy. 

 

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione przez Gminę Miejską Ciechanów 

związane z zabezpieczeniem potrzeb osób bezdomnych. 

 

Wydatki związane z organizacją pomocy osobom bezdomnym w 2020 r. 

lp. Rodzaj pomocy Poniesione koszty finansowe 

1.  Koszty zabezpieczenia miejsc w noclegowni 28.800,00 zł 

2.  Koszty pobytu w schronisku dla bezdomnych 100.536,68 zł 

3.  Zasiłki stałe 41.856,53 zł 

4.  Składki zdrowotne przy zasiłku stałym 3.767,09 zł 

5.  Posiłki w jadłodajni 3.569,00 zł 

6.  Zasiłki okresowe 16.534,18 zł 

7.  Zasiłki celowe 2.625,53 zł 

8.  Razem 197.689,01 zł 
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CEL STRATEGICZNY VII –Społeczeństwo obywatelskie jako czynnik integracji 

lokalnej 

 

Celem strategicznym jest kompleksowe uruchomienie zasobów środowiska lokalnego, 

inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich poprzez:, 

- promocję i tworzenie warunków do współpracy z organizacjami pozarządowymi, 

środowiskami lokalnymi i samorządowymi na rzecz rozwoju społecznego, 

-  rozwój wolontariatu na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. 

 

CEL STRATEGICZNY VIII –Rozwój służb społecznych oraz skuteczny system pomocy 

oparty na współpracy instytucjonalnej 

 

Działania w tym zakresie polegały na doskonaleniu metod i technik pracy socjalnej 

poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych na szkoleniach. Profesjonalizacja służb 

społecznych ukierunkowana jest na: 

- wzmocnienie wizerunku pracownika socjalnego poprzez dokształcanie pracowników 

instytucji pomocy społecznej oraz  wzmocnienie pracy socjalnej w terenie, 

- projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych  oraz narzędzi służących 

podniesieniu jakości świadczonych  usług społecznych, 

- wymianę doświadczeń zawodowych między instytucjami w ramach wspólnych zakresów  

działań.   

 

5.11. Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 

2020-2022 

 

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

i systemie pieczy zastępczej, Uchwałą nr 206/XVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 

lutego 2020 r.  przyjęto Program Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 

2020-2022. Koordynowanie i monitorowanie Programu powierzono Miejskiemu Ośrodkowi 

Pomocy Społecznej w Ciechanowie. 

Program obejmuje działania w następujących obszarach: 

 

Wspieranie prawidłowej funkcji rodziny poprzez zabezpieczenie potrzeb bytowych 

w ramach: 

 wsparcia finansowego z funduszu pomocy społecznej, 

 

Typ rodzin wychowujących małoletnie dzieci ze względu na liczbę osób w rodzinie 

Wyszczególnienie Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 

Rodziny z dziećmi ogółem 381 1361 

o liczbie dzieci 

1 

 

154 

 

388 

2 132 481 

3 59 273 

4 25 142 

5 9 62 

6 2 15 
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 wsparcie z systemu świadczeń rodzinnych, 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 i ich wsparcie 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 2020 roku,  

podejmowane były w stosunku do 169 rodzin, przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze. W 2020 roku pracownicy socjalni w rodzinach podejmowali 

interwencje, które dotyczyły sytuacji związanych z zaniedbaniami opiekuńczo-

wychowawczymi lub przeżywanym kryzysem rodzin z dziećmi zwłaszcza 

wynikających ze stanu epidemii oraz realizowaniem nauki w formie zdalnej.   

 

 

Wyszczególnienie 
Ilość rodzin Ilość osób  

w rodzinie 

Liczba rodzin z dziećmi przeżywających trudności 

opiekuńczo – wychowawcze w tym: 
169 620 

a) rodziny niepełne 46 247 

b) rodziny wielodzietne 77 247 

Liczba rodzin w stosunku do których Ośrodek 

wystąpił z wnioskiem o wgląd w sytuację dziecka 
3 16 

 

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 i innych instytucji  

i podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie, 

 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 2019 roku asystenci objęli 49 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.  
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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 ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w trakcie 

których dokonano oceny całokształtu sytuacji osobistej dzieci umieszczonych w pieczy 

oraz możliwości powrotu do rodziców biologicznych, 

- prowadzeniu pracy socjalnej z rodzinami biologicznymi dzieci umieszczonych  

w pieczy i przygotowywaniu opinii dla celów PCPR, 

 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. 

 

W 2020 roku w pieczy zastępczej (według nowych zasad umieszczania dzieci 

obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku) przebywało 56 dzieci z 39 rodzin. Dzieci przebywały 

w 31 rodzinach zastępczych i w 4-ch placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w tym również 

w Regionalnej Placówce Opiekuńczo -Terapeutycznej w Ignatkach. 

 

Dzieci przebywające w systemie pieczy zastępczej w 2020 roku, co do których  

Gmina Miejska Ciechanów ponosiła koszty 

Rodzina zastępcza/placówka Liczba 

rodzin/placówek 

Liczba 

dzieci 

Liczba rodzin 

biologicznych 

Rodzina zastępcza zawodowa 7 14 6 

Rodzina zastępcza niezawodowa 6 7 7 

Rodzina zastępcza spokrewniona 22 27 21 

Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 

4 8 7 

Razem 31  rodzin 

 4 placówki 

56 39 

 

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 48 dzieci i młodzieży z terenu miasta Ciechanów, w wieku 6-18 lat.  

W prowadzonej rekrutacji w pierwszej kolejności przyjmowane  były dzieci i młodzież 

pochodzące z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
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wychowawczych, zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym, z rodzin o niskim statusie 

ekonomiczno-społecznym. 

W styczniu 2020 roku podopieczni placówki dwukrotnie wystawili w PCKiSZ musical 

pt. „Kopciuszek” które obejrzeli mieszkańcy oraz dzieci ze szkół podstawowych. W lutym 

znany raper z Ciechanowa – Qebonafide przekazał dla placówki voucher w wysokości 

40.000,00 zł na zagraniczne wakacje a dzieci w podziękowaniu przygotowały występ taneczny. 

Voucher został zrealizowany w sierpniu 2020 roku. Dzieci z placówki wyjechały na trzydniową 

wycieczkę do Pragi.  

W okresie trwającej epidemii, zgodnie z zaleceniem Wojewody Mazowieckiego  

placówka zawiesiła swoją działalność na okresy wskazane w przesyłanych poleceniach. Od  

1 października  2020 roku działania w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych realizowane 

są na podstawie  art. 41 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości               

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w strukturach Urzędu Miasta Ciechanów.  

 

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, 

 wczesną diagnozę uczniów z problemami w nauce i wyrównywanie ich szans poprzez 

rozwój zespołów korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych, 

 wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, 

 organizowanie pomocy wolontarystycznej. 

 

Profilaktyka zdrowotna na rzecz poprawy jakości życia:  

- realizacja programów prozdrowotnych 

- prowadzenie profilaktyki uzależnień,  

- udzielenie kompleksowego wsparcia kobietom w ciąży i ich rodzinom, w ramach 

realizacji ustawy „Za życiem”. 

 

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. W celu zwiększenia kompetencji i umiejętności zawodowych asystentów 

rodziny i pracowników socjalnych, współpracowano z instytucjami szkoleniowymi,  

a w szczególności z Biurem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  

w Ciechanowie, w celu organizacji szkoleń. W 2020 roku pracownicy brali udział  

w następujących szkoleniach: 
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1. Superwizja grupowa  adresowana do członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup 

roboczych, 

2. Praca z osobą podejrzaną o stosowanie przemocy domowej, 

3. Prawidłowa diagnoza jako klucz do pomocy dziecku krzywdzonemu, 

4. Asystent rodziny- metodyka, uprawnienia i dokumentowanie pracy z rodziną,  

5. Procedura odebrana dziecka od rodziny, 

6. Prowadzenie treningu umiejętności społecznych. 

 

Wydatkowanie środków finansowych przez MOPS w 2020 roku na realizację zadań 

z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: 

 

Wydatki Gminy Miejskiej Ciechanów w 2020 roku na realizację zadań wynikających  

z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynosiły 2.232.196,06 złotych.  

Na wydatkowaną kwotę składały się: 

1. Środki finansowe z budżetu gminy – 806.676,06 zł. 

2. Środki finansowe z budżetu wojewody – 1.420.420,00 zł. 

3. Środki finansowe z Funduszu Pracy – 5.100,00 zł. 

Wydatki na realizację rządowego programu „Dobry Start” w 2020 roku wyniosły 1.420.420,00 

zł, w tym wydatki na świadczenia 1.374.300,00 zł i wydatki na koszty obsługi 46.120,00 zł. 

 

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej w 2020 roku. 

Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % 

852 Pomoc Społeczna 

85154 Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi –Placówka 

Wsparcia Dziennego 

77.000,00 71.598,94 92,99 

 

 

855 

Rodzina 

85504 Wspieranie rodziny – 

zatrudnienie asystenta rodziny 

167.108,00 167.100,16 99,99 

85504 Wspieranie rodziny – Placówka 

Wsparcia Dziennego 

214.192,00 203.218,03 94,88 

85504 Wspieranie rodziny – Rządowy 

Program „Dobry Start” 

1.420.420,00 1.420.420,00 100 

85508 Rodziny zastępcze 209.900,00 209.126,96 99,63 

 85510 Placówki opiekuńczo-

wychowawcze 

164.900,00 160.731,97 97,47 

  

Program Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Ciechanów na lata 2020-2022 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. 

Wczesne reagowanie jest elementem, który zapobiega pojawianiu się sytuacji kryzysowych 

w rodzinach i przeciwdziała umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. 
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5.12. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

 

Rok 2020 został zdominowany przez stan epidemii COVID – 19, co skutkowało 

wprowadzeniem wielu ograniczeń. Na okres 2 miesięcy zawieszone zostały dyżury 

interwencyjno – wspierające realizowane przez psychologów, prawników, terapeutów 

uzależnień. Zamknięcie szkół miało decydujący wpływ na liczbę zrealizowanych programów 

profilaktycznych, warsztatów i szkoleń dla kadry pedagogicznej. Poradnie Leczenia Uzależnień 

odnotowały również spadek pacjentów w porównaniu z rokiem poprzednim. 

 

Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w ramach Miejskiego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 r. zrealizowało 

następujące zadania:  

 pomoc psychologiczno - terapeutyczną w dni wolne od pracy, 

 bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną w godzinach popołudniowych, 

 profilaktyczną działalność w szkołach wśród dzieci i młodzieży, 

 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz dożywianie, 

 Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała swoje ustawowe 

zadania, 

 prowadzona była współpraca z Sądem, Prokuraturą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Strażą Miejską, Komendą Powiatową Policji oraz ruchem samopomocowym. 

 

OFERTA PSYCHOLOGICZNO -TERAPEUTYCZNA   W  SOBOTY   

 

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.11.2020 r. w Centrum Psychoterapii i Psychoedukacji 

TOT w Ciechanowie przy ul. Zamkowej 24 pełnili dyżury dla mieszkańców miasta Ciechanowa 

terapeuci uzależnień i psycholodzy zgodnie z umową zawartą z Gminą Miejską Ciechanów.  

Dyżury odbywały się w każdą sobotę od 900 do 1400. 

Łącznie w 2020 r. zrealizowano 67 konsultacji: 

 48 konsultacji – dotyczyło osób uzależnionych od alkoholu. Były to spotkania  

o charakterze terapeutycznym i informacyjno – motywacyjnym dla osób uzależnionych jak 

i dla ich rodzin.  

 12 konsultacji – było formą interwencji kryzysowej, po którą zwróciły się osoby 

doświadczające przemocy, żyjące w związkach z osobami uzależnionymi od alkoholu.  

 7 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 

800 do 1900. W godzinach od 800-1600 pomoc świadczona była przez pracowników Biura, a od 

godz. 1600 do 1900 prowadzone były specjalistyczne dyżury interwencyjno-wspierające. 

Codziennie czynny był również telefon zaufania, z którego korzystały osoby doświadczające 

przemocy, uzależnieni, oraz rodzice borykający się z problemami wychowawczymi swoich 

dzieci. 

 W 2020  roku  z pomocy poszczególnych specjalistów skorzystało: 

- 178 osób z pomocy psychologa dla dorosłych 
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- 65 osób z pomocy prawnej  

- 228 osób z pomocy terapeuty uzależnień   

- 223 dzieci i młodzieży oraz 150 rodziców z pomocy psychologicznej 

- 84 osoby z  oferty Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla rodzin z problemem  

uzależnień przy parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie. 

  

PROFILAKTYKA 

 

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej – to program profilaktyczny adresowany 

był do klas III szkoły podstawowej.  

Podczas zajęć dzieci były uczone, że mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób postrzegają 

i interpretują różne wydarzenia ze swojego życia. Od tych interpretacji zależy ich odporność na 

stres, poczucie siły i własnej wytrwałości.  Program uczył dzieci świadomego reagowania  

i podejmowania działań w trosce o zdrowie i dobre samopoczucie.  

Głównym celem programu było rozwijanie wśród uczniów umiejętności radzenia sobie 

ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości  

i wiary w siebie. Cele szczegółowe to: budowanie poczucia własnej wartości i prawidłowej 

samooceny na podstawie świadomości własnych uczuć i potrzeb, uczenie koncentracji  

i uważnego, świadomego podejścia do otaczającej rzeczywistości, do siebie i do innych, 

kształtowanie umiejętności nawiązywania i utrzymywania bliskich relacji z innymi, rozwijanie 

kompetencji poznawczych i kreatywności.  

Program obejmował 10 godzin zajęć z uczniami. 

W programie wzięło udział 48 uczniów klas III. 

 

Do wszystkich szkół na terenie miasta przesłane zostały scenariusze zajęć 

psychoedukacyjnych do realizacji na godzinach wychowawczych przez nauczycieli. Tematyka 

zajęć dotyczyła umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami dnia codziennego. 

Miasto przystąpiło również do Ogólnopolskiej Kampanii „Postaw na rodzinę”.  

W ramach Kampanii upowszechnione były materiały informacyjno – edukacyjne: 

„Koronawirus – zadbaj o siebie i swoich bliskich”, „Lubimy być razem – czas dla mamy i taty”, 

„Czas najlepszy prezent”, „Prawda o alkoholu”, Alkohol a COVID – 19”. Materiały przekazane 

zostały rodzicom dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, osobom 

dorosłym korzystającym z pomocy Biura oraz pedagogom szkolnym.  

Profilaktyka uzależnień realizowana była również w świetlicach szkolnych. Realizatorzy 

raz w miesiącu składali sprawozdania merytoryczne ze zrealizowanych zajęć.  

 

WYPOCZYNEK 

Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w 2020 roku dofinansowało 

programy profilaktyczne w czasie wypoczynku na: 

- obozie z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży  pn. „Zimowy Obóz COMBO” 

zorganizowanym przez „COEK Studio”. Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Uzależnień finansowało warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień. 

Udział w nich wzięło 50 dzieci, 

- letnim obozie organizowanym przez Akademię Piłkarską. 

Obóz odbył się w Puławach.   Wzięło w nim udział 28 uczestników w wieku 7-10 lat. 

- letnim wypoczynku z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży „Nadmorska Przygoda” 

w miejscowości Kąty  dla 32 osobowej grupy uczestników. 
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- obozie rekreacyjno-sportowy z programem profilaktycznym „Sport w walce z uzależnieniami 

i agresją” zorganizowany przez Ludowy Klub Sportowy MATSOGI Ciechanów. W obozie 

wzięło udział 28 osób w wieku    9-18 lat. 

Łącznie w czasie wypoczynku w programach profilaktycznych wzięło udział 138 osób.  

   

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE I SOCJOTERAPEUTYCZNE 

 

Świetlice szkolne. 
W 6 świetlicach szkolnych, działających na terenie szkół podstawowych zatrudnieni 

zostali dodatkowi wychowawcy. Świetlice szkolne zapewniają dzieciom opiekę po 

zakończonych zajęciach lekcyjnych, umożliwiają odrabianie lekcji oraz zapewniają spokój ich 

rodzicom, którzy pracują zawodowo. 

W świetlicach szkolnych w okresie sprawozdawczym zatrudniano 25 pedagogów, którzy 

poza zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi, zajmowali się profilaktyką uzależnień  

i promocją zdrowego stylu życia, a także profilaktyką przemocy i agresji rówieśniczej.  

 

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

ALKOHOLOWYCH 

 

W 2020 roku Komisja odbyła 18 posiedzeń. Członkowie Komisji w czterech miejscach 

na terenie miasta Ciechanowa dokonywali pomiaru odległości pomiędzy punktem sprzedaży 

alkoholu, a obiektami wskazanymi w uchwale Rady Miasta. Komisja wydała 26 postanowień 

w sprawie usytuowania punktów sprzedaży alkoholu w oparciu o przepisy uchwał Rady Miasta.  

Do Komisji wpłynęły 43 wnioski 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 8 osób podjęło leczenie dobrowolnie, natomiast do sądu 

skierowano 33 osoby. Na badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do biegłych 

sądowych psychologa i psychiatry Komisja skierowała 41 osób.   

Ponadto Komisja na posiedzeniach analizowała i oceniała oferty profilaktyczne wpływające  

w ciągu roku.  

 

5.13. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii  

 

ZADANIA i EFEKTY 

 

I. Zadania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych i NSP ( nowe substancje psychoaktywne). 

 

1. Koncerty profilaktyczne pt. „Możesz tylko stracić” w wykonaniu Arkadiusza 

Zawilińskiego. 

  

W okresie poprzedzającym wybuch pandemii, udało się zrealizować dwa koncerty 

profilaktyczne pt. „Możesz tylko stracić” w wykonaniu Arkadiusza Zawilińskiego. 

Program Arkadiusza Zawilińskiego składał się z bloków tematycznych dotyczących uzależnień 

od: alkoholu, narkotyków, papierosów i dopalaczy. Bloki były przeplatane odpowiednio 
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dobranymi utworami muzycznymi, które pozwalały w jeszcze lepszy sposób przyswoić  

i zapamiętać przedstawiane treści. Artysta w przystępny sposób przestrzegał młodzież przed 

zagrożeniami, jakie niosą ze sobą próby sięgania po używki. Artysta wskazywał na 

alternatywne zachowania takie, jak rozwijanie swoich zainteresowań, sport, muzyka, 

angażowanie się w wolontariat, realizacje celów, pasji życiowych, powołania bez 

jakichkolwiek „wspomagaczy”. Zwracał uwagę odbiorców na ustalenie priorytetów 

życiowych, zaplanowanie działań i ich realizacje według przyjętego planu. Wskazywał na 

potrzebę ruchu fizycznego, aktywności i radzenia sobie ze stresem. Artysta zrealizował również 

blok tematyczny poświęcony zagrożeniom związanych z Internetem, cyberprzestrzenią i złym 

wykorzystywaniem komputerów, telefonów komórkowych i tabletów. Skupiał się głównie na 

tzw. cyberprzemocy, złym języku, oczernianiu, hejtowaniu. Podkreślał, że czasami przemoc 

słowna bardziej boli i trudniej się goi. Pochodną wszystkich wyżej wymienionych zagrożeń 

może być przemoc i agresja w środowisku rówieśniczym, szkolnym i rodzinnym. W koncercie 

uczestniczyło 400 uczniów klas VII i VIII z ciechanowskich szkół podstawowych. 

 

 W 2020 r. w inicjatywach profilaktycznych, realizowanych w ramach Zadania I, 

uczestniczyło 400 młodych mieszkańców Ciechanowa.  

 

II. Rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania           

narkomanii. 

 

1. Program „Unplugged” 

  

W lutym bieżącego roku został zrealizowany program „Unplugged” posiadający 

rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Inicjatywa odbyła się w Szkole 

Podstawowej Nr 3 oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie. Inicjatywa była 

adresowana zarówno do uczniów jak i rodziców, którzy uczestniczyli w 2 – godzinnym 

szkoleniu w ramach w/w programu.  

Tematyka zajęć dla rodziców:  

 informacje na temat kwestii psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem, 

 informacje na temat narkotyków, używanie substancji psychoaktywnych,  jako element 

eksperymentalnych zachowań ryzykownych młodzieży, 

 wpływ i rola rodziny w okresie dojrzewania, 

 rozwój autonomii i tożsamości u nastolatków, 

 konflikt pokoleń i konieczny rozwój rodziny, 

 asertywność rodziców, wyznaczanie w rodzinie jasnych granic w zakresie używania 

substancji psychoaktywnych. 

W programie uczestniczyło 28 rodziców.  

 

2.  Szkolenie „Nauczyciel, jako funkcjonariusz publiczny, uwarunkowanie prawne, 

przywileje i obowiązki”. 

 

W dniu 12 października 2020 r. grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 3  

w Ciechanowie uczestniczyło w szkoleniu pt. „Nauczyciel, jako funkcjonariusz publiczny, 

uwarunkowanie prawne, przywileje i obowiązki”. Głównym celem inicjatywy było 

przybliżenie pracownikom szkoły uwarunkowań prawnych uznających nauczyciela, jako 

funkcjonariusza publicznego. Poznanie przepisów prawa, pozwalającego podejmować 



133 

 

interwencję wobec ucznia niewłaściwie się zachowującego bądź łamiącego prawo. Zapoznanie 

uczestników szkolenia ze sposobami podejmowania działań wobec uczniów. Algorytmy 

czynności wobec ucznia o złym zachowaniu bądź łamiącego prawo. Poszczególne bloki 

tematyczne szkolenia dotyczyły: zapoznania z aktami prawnymi dotyczącymi nauczycieli, ze 

szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych dotyczących funkcjonariusza publicznego, 

przekazania opieki nad małoletnim w trakcie odbywania nauki na terenie szkoły, co z tego 

wynika i jakie uprawnienia daje nauczycielom, zapoznania ze sposobami podejmowania 

interwencji wobec ucznia, metody i techniki podejmowania interwencji, przedstawienia 

algorytmów czynności podejmowanych wobec ucznia w różnych okolicznościach (złe 

zachowanie, agresja, przemoc, spożywania alkoholu, zażywanie narkotyków itp.). 

W szkoleniu uczestniczyło 59 nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie. 

Inicjatywa została zrealizowana w podziale na dwie grupy szkoleniowe.  

 

 W 2020 r. w szkoleniach realizowanych w ramach Zadania II uczestniczyło 87  osób. 

 

III. Profilaktyka (uniwersalna, selektywna, wskazująca). 

 

1. Program „Unplugged” 

 

W lutym bieżącego roku został zrealizowany program „Unplugged”, który posiada 

rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Inicjatywa odbyła się w Szkole 

Podstawowej Nr 3 oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie. Program został 

zrealizowany w formie dwóch 6 – godzinnych spotkań z uczniami. Główne cele programu 

obejmowały: ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych – tytoniu, 

alkoholu, narkotyków oraz ograniczenie rozwoju intensywności używania (przejścia od fazy 

używania  eksperymentalnego do fazy używania problemowego).  

Tematyka zajęć dla młodzieży:  

 konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim, 

 wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, 

zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci, 

 przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji 

psychoaktywnych wśród młodych ludzi, 

 wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów, 

 umiejętność komunikowania, umiejętność asertywnej obrony swoich racji oraz inne 

umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może 

skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich, 

 wiedza o narkotykach. 

W programie uczestniczyło 65 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz w Szkoły 

Podstawowej Nr 4 w Ciechanowie.  

 

2. Programu „Debata” 

  

W miesiącu wrześniu 2020 r. wśród uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 odbyły się zajęcia 

profilaktyczne w ramach programu „Debata”. W/w program znajduje się na liście programów 

rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwowa 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Program „Debata” jest przeznaczony dla 

młodzieży, u której w większości nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Spotkanie  
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z młodymi ludźmi służyło przyjrzeniu się przekonaniom normatywnym młodzieży i próbie ich 

modyfikacji. Przeprowadzona podczas programu ankieta umożliwiła postawienie wstępnej 

diagnozy na temat picia alkoholu przez młodych ludzi. Program został oparty na trzech 

strategiach:  

Korekta przekonań normatywnych – jest osią całego programu. Ta strategia jest 

realizowana przez przeprowadzenie ankiety i stopniowe odkrywanie jej wyników, co ujawnia 

faktyczne, a nie hipotetyczne zachowania destrukcyjne w grupie oraz postawy pro–

trzeźwościowe.  

Kształtowanie systemu wartości – następuje w momencie ukazania sprzeczności picia 

z rozwojem przyjaźni, miłości oraz ról kobiecych i męskich. 

Wiedza o realnych konsekwencjach – pojawia się w momencie analizy następstw 

używania narkotyków i alkoholu. Polega także na ukazaniu młodzieży niewidocznych strat 

rozwojowych dotyczących zwłaszcza kontaktów międzyludzkich: komunikacji, przyjaźni, 

miłości, bycia towarzyskim i umiejętności zabawy. 

Program „Debata” pozwala zmniejszyć ryzyko przedwczesnej inicjacji alkoholowej 

wśród młodzieży, uświadamia zagrożenia wynikające z korzystania ze środków zmieniających 

świadomość.  

Programem „Debata” objętych zostało 325 uczniów klas kl. VI-VIII Szkoły Podstawowej 

Nr 3 w Ciechanowie. 

  

 W 2020 r. w programach z zakresu profilaktyki uniwersalnej uczestniczyło ogółem 

390 uczniów. 

 

3. Poradnictwo psychologiczne 

 

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.  

W okresie największych obostrzeń poradnictwo psychologiczne realizowane było również  

w formie teleporad. W 2020 r. do psychologa zgłaszały się osoby w związku z następującymi 

trudnościami:  

 Wychowawcze (20,9 %). W/w trudności były związane z koniecznością reorganizacji życia 

rodzinnego w związku z nauczaniem w trybie on – line, kwarantanną lub izolacją członków 

rodziny.  

 Sytuacja okołorozwodowa (14,1%). W w/w sytuacji prowadzone były spotkania nie tylko 

z dzieckiem, ale obojgiem rozchodzących się rodziców, celem nakreślenia sytuacji dziecka 

w w/w okolicznościach. Prowadzona była edukacja rodziców w zakresie takich zjawisk jak: 

konflikt lojalnościowy, prawo do poprawnych relacji z obojgiem rodziców, prawo do 

pozytywnej reprezentacji poznawczej ojca i matki.  

 Problemy adaptacyjne (12,9%). Były to osoby wycofane społecznie, doświadczające 

trudności w relacjach interpersonalnych, zamknięte w sobie, o obniżonym nastroju, 

odmawiające chodzenia do szkoły i udziału w zajęciach on – line.  

 Przemoc i agresję w środowisku rówieśniczym (11,2%). W/w osoby były najczęściej 

kierowane do psychologa za pośrednictwem kuratorów sądowych i pedagogów szkolnych.  

 Problemem alkoholowym w rodzinie (9,6 %). Podczas spotkań podejmowano pracę nad 

reorganizacją poznawczej reprezentacji rodziny. Młodym ludziom dostarczano informacji 

na temat choroby alkoholowej, współuzależnienia, ról w jakie wchodzą dzieci w rodzinach 

z problemem alkoholowym. 
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 Autoagresja (9,5%). Młodzi ludzie najczęściej podejmowali czynności polegające na 

nacinaniu powłok skórnych. Rzadszym zjawiskiem było podejmowanie działań takich jak 

uderzanie głową lub pięścią o twarde powierzchnie, wyrywanie włosów.  

 Żałoba (9,0%). Najczęściej chodziło o śmierć rodzica i konieczność efektywnego 

przepracowania kolejnych faz żałoby.  

 Problemem przemocy w środowisku domowym (8,0%).  Podczas spotkań podejmowano 

m.in. pracę nad wypracowaniem strategii postępowania w sytuacji zagrożenia.   

 Do psychologa trafiali również młodzi ludzie w związku z eksperymentowaniem  

z narkotykami (1,6%).  

 

W 2020 r. z oferty psychologicznej skorzystały ogółem 373 osoby – 223 dzieci oraz 150 

rodziców.  

 

4. Współpraca 

  

W 2020 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 2020 r. przedstawiciele w/w grup zawodowych zmotywowali 

35,3% osób do skorzystania z oferty psychologicznej dostępnej w Biurze Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Pozostałe 64,7 % osób uzyskało informację 

o możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej za pośrednictwem osób wcześniej 

korzystających z w/w oferty pomocowej oraz za pośrednictwem informacji upowszechnianych 

w formie ulotek informacyjnych z ofertą pomocową Biura Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Uzależnień. W ramach współpracy utrzymywany był kontakt psychologa 

z przedstawicielami w/w instytucji celem: monitorowania funkcjonowania młodego człowieka 

w środowisku szkolnym (ocena zachowania, relacji rówieśniczych, motywacji szkolnej) lub 

monitorowania bieżącej sytuacji rodzinnej. Wymiana informacji przedstawicieli różnych 

instytucji, umożliwia wypracowanie spójnego i kompleksowego planu pomocy dziecku 

i rodzinie. 

  

W 2020 r. w ramach realizacji Zadania III, oddziaływaniami z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej objęte zostały 763 osoby. 

 

IV. Redukcja szkód, rehabilitacja i reintegracja społeczna. 

 

1. Dyżury specjalisty terapii uzależnienia i współuzależnienia 

  

W 2020 r. na terenie Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

specjalista terapii uzależnienia i współuzależnienia sprawował dyżur dla osób z problemem 

narkomanii a także członków ich rodzin. W większości przypadków problem polegał na 

eksperymentalnym używaniu substancji psychoaktywnych (13 osób). W ciągu minionego roku 

2 osoby zostały zdiagnozowane, jako uzależnione od narkotyków. W/w osoby za 

pośrednictwem Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień były bezpośrednio 

kierowane do ośrodków lecznictwa odwykowego działających pod patronatem Katolickiej 

Fundacji Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN. W 2020 r. ze spotkań z terapeutą 

systematycznie korzystały 3 osoby, którym udało się ukończyć terapię stacjonarną w związku 

z uzależnieniem od narkotyków. Spotkania miały w tym wypadku na celu wsparcie 
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w utrzymaniu abstynencji, pomoc w przeżywanych kryzysach oraz rozwiązywaniu bieżących 

problemów życiowych.  Z oferty terapeutycznej skorzystało również 21 członków rodzin osoby 

uzależnionej od narkotyków. W większości przypadków były to matki zgłaszające problem 

uzależnionego (najczęściej pełnoletniego) dziecka. Rzadziej po pomoc zgłaszały się żony 

uzależnionych mężów. W w/w przypadkach podejmowano pracę nad mechanizmami 

współuzależnienia zgłaszających się kobiet. Część spotkań miała charakter konsultacji 

informacyjno – edukacyjnych mających na celu podniesienie poziomu wiedzy osób, 

w rodzinach, których występuje problem uzależnienia.  

W 2020 r. specjalista terapii uzależnienia i współuzależnienia przyjął 39 osób. 

 

2. Narkotesty 

  

W 2020 r. nie dokonano zakupu nowych narkotestów z uwagi na ich zapas, który pozostał 

z roku ubiegłego. W 2020 r. 40 testów zostało przekazanych:  

 zainteresowanym osobom zgłaszającym się do BPiRPU - 15 szt.;  

 25 szt. narkotestów zostało wykorzystanych przez psychologa oraz terapeutę uzależnień 

podczas pracy z interesantami BPiRPU – kontrola abstynencji osób korzystających z oferty 

pomocowej. 

   

W 2020 r. w ramach realizacji Zadania IV, pomocą terapeutyczną objętych zostało 39 

osób. 

 

V. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie używania środków      

odurzających, substancji psychotropowych i NSP oraz postaw społecznych. 

  

Ostatnie badania diagnostyczne, na temat skali problemu uzależnień wśród młodzieży, 

prowadzone były w 2018 r. 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 miasta. Diagnoza była 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 

 

 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomani będzie kontynuacją zadań realizowanych 

w latach ubiegłych a także zadań wskazanych w Krajowym Programie Przeciwdziałania 

Narkomanii: 

 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. 

W 2021 r. zadania MPPN będą realizowane w miarę możliwości podyktowanych sytuacją 

związaną z  pandemią covid.  
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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 na 2020 r. 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) oraz społeczności lokalnej. 

Pandemia Covid-19 oraz wynikające z niej ograniczenia spowodowały, że sposób 

realizacji Programu uległ niezależnej od Realizatora zmianie: tradycyjne formy pracy  

w kontakcie bezpośrednim z interesantami/podopiecznymi uległy przymusowemu 

ograniczeniu na rzecz kontaktów odbywających się z wykorzystaniem środków 

umożliwiających porozumiewanie się na odległość. 

 

Diagnoza problemu: 

Prowadzone na przestrzeni lat ogólnopolskie badania na temat zjawiska przemocy 

domowej, jej genezy, przebiegu i skutków niezmiennie wskazują, że znaczna część populacji 

(tj. prawie ¼ wszystkich dorosłych Polaków) doświadczyła w swoim życiu co najmniej jednej  

z form przemocy, zaś pokrzywdzonymi zachowaniami agresywnymi są w dalszym ciągu 

zdecydowanie częściej kobiety niż mężczyźni.  

Czas pandemii okazał się szczególnie trudny dla rodzin uwikłanych w przemoc. 

Pozostawanie w domu wszystkich członków rodziny przez długi czas oraz izolacja  

od środowiska zewnętrznego wielokrotnie prowadziła bowiem do eskalacji napięć, konfliktów 

i agresji. Jednocześnie w wielu wypadkach poważnie ograniczona została, zarówno dla osób 

doświadczających przemocy, jak i wykazujących zachowania agresywne członków rodziny, 

możliwość uzyskania szybkiej, bezpośredniej, specjalistycznej pomocy, w tym przede 

wszystkim psychologicznej oraz terapeutycznej. W obliczu zaistniałych okoliczności 

priorytetem dla wszystkich służb, instytucji i organizacji działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy domowej było szczególnie uważne monitorowanie sytuacji rodzin 

doświadczających lub zagrożonych przemocą.   

Lokalne dane statystyczne potwierdzają ogólnopolskie wnioski dotyczące wpływu 

pandemii na wzrost zachowań agresywnych. O prawie 15% w stosunku do 2019 roku wzrosła 

liczba sporządzonych i przekazanych do Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie „Niebieskich Kart”, wzrosła także liczba konsultacji prowadzonych  

w 2020 r. za pośrednictwem telefonu zaufania (wzrost o ok. 22%). 

Naczelnym celem Programu było usprawnianie lokalnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz pomoc osobom uwikłanym w przemoc domową. 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:   

 

Pomoc i wsparcie dla osób dotkniętych przemocą domową 

Pomoc prawną dla mieszkańców Ciechanowa, dotkniętych/zagrożonych przemocą  

ze strony osób najbliższych świadczył pracownik Biura PiRPU, z wykształcenia prawnik. 

Przeprowadzono łącznie 156 konsultacji z zakresu prawa rodzinnego, obejmujące zarówno 

porady ustne, jak i sporządzanie pism procesowych (m.in. pozwy rozwodowe, alimentacyjne, 

o eksmisję, 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 33 konsultacje. 

 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 2020 r. dyżurujący 

funkcjonariusz KPP przeprowadził 8 konsultacji telefonicznych.  

Za pośrednictwem działającego w Biurze telefonu zaufania udzielano informacji  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie pandemii rozmowy te obejmowały 

nie tylko przekazywanie podstawowych informacji o przemocy, ale częściej niż w latach 

ubiegłych przyjmowały charakter rozmów wspierających, motywujących oraz ostrzegawczych.  

Łącznie przeprowadzono 116 konsultacji. 

W 2020 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 minionym przedstawiciel Biura PiRPU/członek MKRPA 

został powołany do udziału w 206 spotkaniach grup roboczych. Pracownicy Biura 

PiRPU/członkowie MKRPA uczestniczyli również we wszystkich posiedzeniach Zespołu 

Interdyscyplinarnego. W związku z pandemią Covid – 19 i wprowadzanymi okresowo 

obostrzeniami dla służb, urzędów i innych jednostek samorządu terytorialnego zarówno 

posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jak i spotkania grup roboczych odbywały się  

w formie mieszanej, przyjmując postać spotkań tradycyjnych (tj. w osobistym, bezpośrednim 

kontakcie członków Zespołu/grupy, osób pokrzywdzonych oraz osób podejrzewanych  

o stosowanie przemocy) na początku roku i w okresie wakacyjnym oraz posiedzeń zdalnych 

(tj. z wykorzystaniem środków umożliwiających porozumiewanie się na odległość) w czasie 

obostrzeń wynikających z pandemii. 

W 2020 r. żaden z mieszkańców Ciechanowa nie korzystał za pośrednictwem Biura 

PiRPU i MOPS w Ciechanowie z pomocy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie. 

Powyższe działania były nieodpłatne dla osób korzystających z ww. form wsparcia. 

Realizowano je 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. 
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Działania i efekty w zakresie celu szczegółowego 2: 

 

Współpraca lokalna w zakresie podejmowania działań wobec osób stosujących 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 

najbliższych. Łącznie odbyło się 265 spotkań grup roboczych, powołanych przez Zespół 

Interdyscyplinarny do pracy z konkretnymi rodzinami dotkniętymi problemem przemocy 

domowej. W 2020 r. do Zespołu wpłynęły 83 „Niebieskie Karty”. W procedurze pomocą objęto 

łącznie 116 rodzin z terenu miasta Ciechanowa (liczba obejmuje rodziny objęte procedurą 

„NK” w 2020 r. oraz rodziny objęte procedurą wszczętą w latach wcześniejszych, 

kontynuowaną w bieżącym roku).  

W ramach procedury „Niebieskie Karty” swoje działania podejmowała także Miejska 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 członkowie Komisji na mocy ustawowych uprawnień sporządzili 1 „Niebieską Kartę”, 

którą zgodnie z procedurą niezwłocznie przekazano Przewodniczącej Zespołu 

Interdyscyplinarnego.     

 wobec 24 osób podejrzewanych o stosowanie przemocy wobec członków rodziny  

na wniosek najbliższych, dzielnicowych KPP Ciechanów oraz MOPS w Ciechanowie 

wszczęto procedurę zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego pod nadzorem 

Sądu. 

Skazani za przestępstwo znęcania się nad najbliższymi, a także osoby wskazywane 

 w procedurze „Niebieskie Karty” jako podejrzewani o zachowania agresywne wobec 

członków rodziny, w szczególności uczestniczące w terapii leczenia uzależnienia  

od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz wszyscy nieradzący sobie  

z negatywnymi emocjami są adresatami programów korekcyjno – edukacyjnych, 

których głównym celem jest m.in. powstrzymanie dalszych zachowań przemocowych,  

nauka samokontroli oraz zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania 

konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Zgodnie z przepisami prawa opracowanie  

i realizacja tych programów jest zadaniem administracji rządowej zleconej powiatowi.  

W 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie nie realizowało programu korekcyjno – 

edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej, głównie z uwagi na nikłe zainteresowanie 

adresatów udziałem w zajęciach. 

 

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: 114 zatrzymań policyjnych, 

17 nakazów okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,  

3 zakazy kontaktowania się i 20 zakazów zbliżania się do pokrzywdzonego. Wobec  

4 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.  
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Działania i efekty w zakresie celu szczegółowego 3: 

 

Działania profilaktyczne oraz informacyjno – edukacyjne w zakresie przeciwdziałania 

przemocy domowej 

 

Prowadząc edukację dzieci i młodzieży, w dniach 5-8 października 2020 r. w Szkole 

Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie zrealizowano program profilaktyczny „Ja w konflikcie – 

trening rozwiązywania konfliktów interpersonalnych”, adresowany do uczniów klas IV – VI. 

Głównym celem Programu było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw wolnych  

od agresji i konfliktów, w tym nauka koncyliacyjnych sposobów rozwiązywania sytuacji 

spornych, prezentowanie właściwej komunikacji w szkole i w środowisku domowym  

oraz ukazanie bezpiecznych sposobów rozładowywania wewnętrznych napięć i stresów. 

Zajęcia prowadzono metodami aktywnymi, w schemacie gier edukacyjnych, w sposób 

umożliwiający dzieciom kreatywne doświadczanie i przeżywanie treści będących przedmiotem 

ćwiczeń. Najmłodsi byli zachęcani przez trenera do aktywnego udziału w zajęciach  

oraz do samodzielnego myślenia m.in. poprzez zastosowane formy i techniki zajęć, takie jak: 

burza mózgów, rysowanie i mapy myśli. W zajęciach wzięło udział łącznie 307 dzieci.  

Program zrealizowało warszawskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 

W ramach działań edukacyjnych kierowanych do ogółu społeczeństwa  

(osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób agresywnych wobec swoich najbliższych, 

a także świadków przemocy) Pani Renata Durda, superwizor cichanowskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego udzieliła wywiadu lokalnym mediom. 21 października 2020 r.  

była gościem Radia Rekord, 2 listopada 2020 r. wystąpiła na antenie Katolickiego Radia 

Diecezji Płockiej, udzieliła także wywiadu „Tygodnikowi Ciechanowskiemu”. W stacjach 

radiowych oraz w prasie Pani Renata Durda opowiadała m.in. o obowiązujących  

od 30 listopada 2020 r. zmianach w prawie, wprowadzających długo wyczekiwany środek 

szybkiej reakcji na zachowania agresywne członka rodziny w postaci nakazu 

natychmiastowego opuszczenia przez niego wspólnie zajmowanego mieszkania i zakazu 

zbliżania się do lokalu i jego bezpośredniego otoczenia, wydawanego przez funkcjonariuszy 

Policji, co do zasady bezpośrednio w miejscu zdarzenia. Jako certyfikowany specjalista  

z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej oraz praktyk z wieloletnim doświadczeniem 

Pani Renata Durda opowiadała także o szczególnych potrzebach osób doświadczających 

przemocy domowej w okresie pandemii oraz związanych z tym  nowych wyzwaniach stojących 

przed systemem przeciwdziałania przemocy w rodzinie jako całością działań, decyzji  

i aktywności służb, instytucji, organizacji pozarządowych oraz ogółu społeczeństwa.   

 

Przez cały rok Biuro PiRPU nieodpłatnie udostępniało materiały edukacyjne (broszury, 

ulotki, plakaty) dotyczące problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Łącznie 

rozpowszechniono ok. 455 egzemplarzy materiałów informacyjnych.  
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Działania i efekty w zakresie celu szczegółowego 4: 

 

Doskonalenie kompetencji zawodowych przedstawicieli lokalnych instytucji  

i podmiotów realizujących zadania z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
 

W dniach 5 – 6 marca 2020 r. w siedzibie Biura PiRPU obyły się warsztaty  

pn. „Praca z osobą podejrzewaną o stosowanie przemocy domowej”. Uczestnikami zajęć byli 

były osoby bezpośrednio pracujące w procedurze „Niebieskie Karty”: policjanci, kuratorzy 

sądowi, pedagodzy szkolni oraz członkowie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, 

łącznie 14 osób. Motywem przewodnim warsztatów były zachowania agresywne osób 

podejrzewanych o stosowanie przemocy domowej, ich geneza oraz bezpośrednie znaczenie  

dla funkcjonowania rodziny dotkniętej przemocą. Część zajęć poświęcono także roli samych 

uczestników warsztatów jako „pomagaczy”/interwentów w sytuacji przemocy domowej. 

Warsztaty przeprowadzono metodami aktywnymi, przyjmującymi formę zajęć indywidualnych 

oraz grupowych, połączonych z krótkimi komentarzami Realizatora. Zajęcia prowadziła  

Pani Beata Lutomska, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy  

w rodzinie, trener i mediator z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uwikłanymi  

w przemoc w rodzinie.  

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 minionym roku superwizje odbyły się w dniach 17 czerwca i 20 października. 

Miejscem obu spotkań była siedziba Biura PiRPU. Łącznie w superwizjach wzięło udział  

9 osób (policjanci, pracownicy socjalni, członkowie MKRPA, przedstawiciele oświaty  

i ochrony zdrowia). Podczas obydwu spotkań tematem wiodącym był wpływ pandemii Covid 

– 19 na wzrost przemocy domowej oraz faktyczne trudności w świadczeniu wsparcia 

pokrzywdzonym przemocą w okresie epidemii wirusa Sars-Cov-2. Jak co roku stałą częścią 

spotkań superwizyjnych było również omówienie najbardziej skomplikowanych przypadków, 

nad którymi aktualnie pracują grupy robocze. Obie superwizje przeprowadziła, certyfikowany 

superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierownik Ogólnopolskiego 

Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” Niebieska Linia” IPZ.  

Wszystkie inicjatywy szkoleniowe i edukacyjne odbyły się z zachowaniem rygorów 

bezpieczeństwa, obowiązujących w czasie pandemii. 

 

Wnioski końcowe z realizacji Programu: 

1. Zwiększenie dostępności nieodpłatnej pomocy psychologicznej dla osób uwikłanych  

w przemoc. 

2. Zapewnienie nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy  

w rodzinie. 

3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących w obszarze przeciwdziałania 

przemocy domowej według zapotrzebowania zgłaszanego przez przedstawicieli 

konkretnych służb i instytucji. 

4. Konieczność regularnych działań edukacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej 

przemocą. 
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5.15. Program Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z Podmiotami 

Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2020 rok 

 

Program współpracy to dokument programowy określający zasady polityki realizowanej 

przez organ administracji publicznej wobec sektora pozarządowego. Przyjmowanie rocznych 

programów współpracy z organizacjami pozarządowymi jest (zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) obowiązkiem 

każdej jednostki samorządu terytorialnego (art. 5a ust 1). 

W roku 2020, współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami pozarządowymi 

została określona w programie przyjętym Uchwałą Nr 154/XIV/2019 Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej 

Ciechanów na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w 

art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie.  

Projekt Programu Współpracy został wypracowany w procesach partycypacyjnych, 

w oparciu o wcześniejsze doświadczenia samorządu ze współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz na podstawie zgłoszonych przez nie wniosków i uwag. Dokument był 

konsultowany z organizacjami pozarządowymi zgodnie z przyjętymi procedurami tj. na 

podstawie uchwały nr 461/XLIX/10 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 czerwca 2010 roku  

w sprawie przyjęcia „Regulaminu konsultacji Programu Współpracy z organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3. Ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie”. Prezydent Miasta Ciechanów ogłoszeniem z dnia 2.09.2019 

roku zaprosił organizacje pozarządowe do udziału w konsultacjach społecznych Programu 

Współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów na 2020 rok. Organizacje zgłaszały uwagi 

i propozycje do programu oraz odbywały się spotkania konsultacyjne. Projekt programu był 

również analizowany przez komisje problemowe Rady Miasta, z uwzględnieniem wielkości 

środków finansowych zagwarantowanych w budżecie na 2020 rok. Sprawozdanie z przebiegu 

konsultacji publikowane jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ciechanów. 

Program Współpracy to dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące 

mechanizmów i narzędzi, za pomocą których Miasto Ciechanów umożliwia współtworzenie 

polityk publicznych. Program, w perspektywie rocznej szczegółowo określa cele, zasady, 

przedmiot, 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 na 

zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności  

i uczciwej konkurencji oraz transparentności. Służy temu realizacja przyjętych w programie 

procedur.  

Współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na płaszczyźnie finansowej odbywała się w 2020 roku poprzez wspieranie 

realizacji zadań publicznych przez uprawnione podmioty w trybie otwartego konkursu ofert. 

Oznacza to, że każdy z ubiegających się o przyznanie dotacji podmiotów zobowiązany był do 

określenia własnego, osobowego, rzeczowego lub finansowego wkładu własnego. 

W ogłoszeniach o konkursie nie określano poziomu zaangażowania finansowego ze strony 

podmiotu składającego ofertę. Przedmiotem zlecenia mogły być zadania własne gminy 

określone Ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieszczące się w katalogu 

zadań publicznych określonych Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
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Prezydent Miasta Ciechanów ogłoszeniem z dnia 29.11.2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert 

na realizację zadań w 2020 roku, wskazanych w Programie Współpracy jako zadania 

priorytetowe wskazując jednocześnie wysokość przeznaczonych środków. Za priorytetowe 

zadania publiczne Gminy Miejskiej Ciechanów w 2020 roku uznano:  

 

I. Z zakresu ochrony i promocji zdrowia: 

 (przeznaczona kwota: 65 000 zł, 65 000 zł w 2019 roku):  

1)  aktywizacja społeczna środowisk osób w wieku dojrzałym,  

2)  organizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.  

 

    II. Z zakresu oświaty, edukacji i wychowania: 

                   (przeznaczona kwota: 55 000 zł, 40 000 zł w 2019 roku): 

       1) realizacja programów edukacyjnych dla uczniów szkół miejskich o charakterze:     

          sportowo-rekreacyjnym,  

       2) realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz  

           popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  

          i nowoczesnych technik nauczania. 

 

  III.          Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 

                  (przeznaczona kwota: 720 000 zł, 720 000 zł w 2019 roku):  

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.  

 

   IV.          Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji: 

                   (przeznaczona kwota: 150 000 zł, 150 000 zł w 2019 roku)  

      1)  kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych, 

      2)  organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną  

                       w tym z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej, 

      3)  promocja dorobku artystycznego, 

                 4) podejmowanie działań sprzyjających integracji społeczności lokalnych  

                       i współpracy międzynarodowej. 

 

    V.          Z zakresu rozwoju sektora pozarządowego: 

                  (przeznaczona kwota: 14 000 zł, 15 000 zł w 2019 roku) 

     1)  organizowanie wydarzeń integrujących środowiska III sektora oraz promocja  

         wolontariatu. 

 

    VI.        Z zakresu pomocy społecznej: 

                 (przeznaczona kwota: 67 000 zł, 45 000 zł w 2019 r.)  

1) organizowanie pomocy środowiskom osób najuboższych, 

2) podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych. 

 

    VII.       Z zakresu wspierania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości. 

                (przeznaczona kwota: 6 000 zł, 7 000 zł w 2019 r.) 
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1) wspieranie rozwoju idei przedsiębiorczości. 

 

     VIII.   W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 

                 (przeznaczona kwota: 20 000 zł, 10 000 zł w 2019 r.) 

1) opieka nad zwierzętami, 

2) organizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej. 

 

 
 

Na realizację ww. zadań publicznych w 2020 roku przeznaczono ogółem 1 097 000 zł.   

Otwarte konkursy ofert zostały ogłoszone na zasadach i w trybie określonym w programie 

współpracy oraz Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. Informacje o konkursach ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej, na 

stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ciechanów. 

Ogłoszenie zawierało szczegółowe informacje o warunkach i trybie przeprowadzenia 

konkursu, wysokości środków finansowych przeznaczonych na finansowanie zleconych zadań 

publicznych, kryteriach oceny merytorycznej wraz określeniem wartości punktowych, miejscu 

i terminie składania ofert. 

W postępowaniach konkursowych oraz w trybie pozakonkursowym zlecono realizację 64 

zadań organizacjom pozarządowym na ogólną kwotę  1 072 005 zł .  

Z uwagi na stan epidemii w Polsce oraz w związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd 

realizacja zleconych zadań była utrudniona bądź niemożliwa do wykonania. Organizacje 

zrezygnowały z realizacji zadań nie podpisując umowy lub zwracały środki w całości bądź  

w części. Pozostałe stowarzyszenia po dokonaniu zmian i uzyskaniu akceptacji tut. organu 

zrealizowały ogółem 54 projekty i rozliczyły przyznane środki na łączną kwotę 969 330,86 zł. 

 

„Organizacja zajęć edukacyjnych o charakterze rekreacyjno- sportowym” 

1. UKS NIKE        8 000,00 zł 

2. UKS SPRING                 3 000,00 zł 

3. UKS OLIMPIKUS                  3 125,00 zł – zwrot 1875 zł 

4. Stowarzyszenie KRAVER                4 000,00 zł 

„Wypoczynek letni dzieci i młodzieży” 

1. Fundacja Lisowczyk     3 000,00 zł 
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„Realizacja przedsięwzięć z zakresu edukacji historycznej, kulturalnej oraz 

popularyzujących naukę z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i nowoczesnych 

technik nauczania.” 

1. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni  15 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku          16 631,65 zł, zwrot – 9 368,35 zł 

3. Stowarzyszenie Mazovia Proactiv      5 000,00 zł  

4. Ciechanowski Klub Karate Kyokushin     8 000,00 zł  

5. Towarzystwo Walki z Kalectwem      9 000,00 zł  

6. Polski Czerwony Krzyż       7 000,00 zł  

7. Fundacja Bank Żywności       2 971,11 zł, zwrot 2 028,89 zł 

8. Stowarzyszenie Autentyczni       5 000,00 zł  

„Podejmowanie działań na rzecz osób wykluczonych”. 

      1 . Towarzystwo Przyjaciół Dzieci    25 000,00 zł 

„Organizowanie pomocy środowiskom ludzi najuboższych”. 

1. Fundacja Bank Żywności     37 000,00 zł  

2. Polski Czerwony Krzyż      5 000,00 zł 

„Organizowanie wydarzeń integrujących środowiska III sektora oraz promocja 

wolontariatu”. 
 

       1. Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat   14 000,00 zł 

„Organizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej”. 

1. Fundacja Bank Żywności w Ciechanowie    3 103,49 zł – zwrot 896,51 zł 

2. Fundacja Łydynia        6 000,00 zł 

„Opieka nad zwierzętami”. 

1. Stowarzyszeniu Wolontariuszy Schroniska    6 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Pies i Spółka      3 049,61 zł – zwrot 950,39 zł 

„Kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych”.    

1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej   5 000,00 zł 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie    4 000,00 zł 

„Organizacja przedsięwzięć kulturalnych integrujących społeczność lokalną w tym z 

wykorzystaniem przestrzeni miejskiej”. 

1. Polski Czerwony Krzyż       6 000,00 zł 

2. Stowarzyszenie Autorów Polskich       1 950,00 zł 

3. Stowarzyszenie Psychoart                 17 000,00 zł 

4. Stowarzyszenie Promień Sztuki      7 000,00 zł 

5. Instytut Witkacego                   13 000,00 zł 

6. Związek Literatów na Mazowszu                 4 000,00 zł 

7. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni               12 000,00 zł 

8. Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO  20 000,00 zł 

„Upowszechnianie sportu szkolnego; szkolenie dzieci i młodzieży; organizacja 

rywalizacji sportowej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej”. 

1. Ciechanowski Szkolny Związek Sportowy 

 „Ziemia Ciechanowska”            22 000,00 zł 

„Szkolenie i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa dzieci i młodzieży w grach 

zespołowych i dyscyplinach indywidualnych”. 

1. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (taekwondo)  50 000,00 zł  

2. Miejskie Ognisko TKKF PROMYK (szachy)  4 000,00 zł 

3. Ludowy Klub Sportowy MATSOGI    50 000,00 zł 
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4. Ciechanowski Klub Bokserski    9 000,00 zł 

5. Ciechanowski Klub Karate KYOKUSHIN   15 000,00 zł 

6. Akademia Piłki Nożnej OLIMP    17 000,00 zł 

7. Akademia Piłkarska Ciechanów    9 000,00 zł  

8. Kolarski Klub Sportowy Ciechanów    48 000,00 zł 

9. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (kolarstwo)   8 000,00 zł 

10. Ciechanowski Klub Sportowy Jurand (piłka ręczna) 40 000,00 zł 

11. Uczniowski Klub Sportowy NIKE      62 000,00 zł  

12. Klub Pływacki Ciechanów      27 000,00 zł 

13. Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy ORKA     36 000,00 zł  

14. Klub Sportowy ZAMEK      22 000,00 zł 

15. Stowarzyszenie Mazovia Proactiv     35 000,00 zł 

16. Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy MAZOVIA  91 000,00 zł  

17. Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki    10 000,00 zł  

18. Stowarzyszenie Szachy Ciechanów    4 000,00 zł  

19. Miejski Klub Sportowy Ciechanów               100 000,00 zł 

„Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa sportów wodnych”. 

1. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe              28 000,00 zł  

„Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczność miasta”. 
 

           1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci       2 500,00 zł 

           2. Stowarzyszenie „KRAVER”     1 000,00 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 i trybem pozakonkursowym, gmina 

angażuje środki budżetu miasta w organizację ważnych wydarzeń kulturalnych, społecznych 

i sportowych w ramach ich współorganizowania.  

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii w kraju wydarzenia z zakresu kultury oraz 

o charakterze społecznym, planowane do realizacji wspólnie z III sektorem na pierwszą połowę 

roku zostały odwołane lub przeniesione na II półrocze. Sytuacja pandemiczna nie pozwoliła na 

realizację ww. przedsięwzięć również w II półroczu. Z uwagi na stan epidemii niemożliwa była 

organizacja wszelkich zbiórek publicznych w formie stacjonarnej (Wolontariat Pamięci,  

Fundacja Bank Żywności, Szlachetna Paczka). Ograniczona została działalność stowarzyszeń 

na rzecz seniorów, nie odbyły się Senioralia,  Ciechanowska Rada Seniorów zawiesiła swoją 

działalność. 

Tytułem współorganizacji imprez sportowych w 2020 roku wydatkowano kwotę 

w wysokości ok. 179 000 zł. To kwota wydatkowana na współorganizację imprez sportowych 

o dużym znaczeniu dla miasta poprzez bezpośrednie finansowanie wydatków (puchary, 

nagrody) lub na podstawie umów o współpracy zawartych ze stowarzyszeniami kultury 

fizycznej oraz projekty realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego: 
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Zawody pływackie, Morsowanie, Zawody na torze pumptrack, Wyścig Kolarski 

Mistrzostwa Mazowsza w kryterium ulicznym, X Turniej Karate Kyokushin o Puchar 

Prezydenta Miasta Ciechanów, XIV Międzynarodowy Turniej Taekwon-do Master Cup 2020, 

Mistrzostwa Mazowsza w lekkiej atletyce, Kurs samoobrony dla kobiet „Bezpieczna 

Ciechanowianka”, Wspomaganie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny 

seniorów, Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów. 

W związku z dynamicznie zmieniającymi się wytycznymi sanitarnymi i kolejnymi 

obostrzeniami wprowadzanymi przez rząd, organizacje zmuszone były do zmiany terminu, 

lokalizacji lub formuły zawodów. Zawody odbywały się bez udziału publiczności 

i z ograniczoną liczbą zawodników.  

Pozafinansowa współpraca Gminy Miejskiej Ciechanów z podmiotami realizującymi 

zadania publiczne polegała głównie na udzieleniu wsparcia w realizacji i rozliczeniu 

przyznanych dotacji w warunkach epidemii. 

Przedstawione wyżej formy współpracy Gminy Miejskiej Ciechanów z organizacjami 

pozarządowymi nie wyczerpują wszystkich możliwości współdziałania w różnych obszarach 

życia publicznego. Biorąc pod uwagę powyższe miasto stara się inicjować i wspierać działania 

mieszkańców w podejmowanych przez nich przedsięwzięciach co w dużej mierze przyczynia 

się do zwiększania aktywności obywatelskiej oraz powstawania nowych organizacji 

pozarządowych. 

Program Współpracy stanowi zatem istotny elementem lokalnej polityki społecznej 

i finansowej miasta, a tzw. Trzeci sektor jest bardzo ważnym partnerem Miasta w realizacji 

jego zadań statutowych. 
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5.16. Strategia rozwoju elektromobilności dla miasta Ciechanów na lata 

2020-2035 

 

W odpowiedzi na rozwijający się w ostatnich latach rynek elektromobilności oraz paliw 

alternatywnych, jak również prowadzoną przez Polskę i Unię Europejską politykę klimatyczno 

– transportową, Gmina Miejska Ciechanów w 2020 r. przyjęła nowy program strategiczny. 

W strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Ciechanów określono cele i kierunki rozwoju 

w zakresie polityki elektromobilności oraz zrównoważonego transportu i mobilności 

w mieście.  Program został przyjęty uchwałą nr 260/XXV/2020 Rady Miasta Ciechanów 

w dniu 24 września 2020 roku.  

Celem głównym strategii jest stopniowe wdrożenie rozwiązań z zakresu 

elektromobilności  oraz inteligentnego miasta (tzw. Smart City) co przełoży się na ograniczenie 

szkodliwej emisji zanieczyszczeń pochodzących z transportu. W strategii założono osiągnięcie 

do 2035 r. czterech celów strategicznych: 

a) Niskoemisyjna komunikacja miejska. Zakłada się wprowadzenie pojazdów nisko 

i zeroemisyjnych do obsługi zbiorowego transportu publicznego, co przyczyni się do 

utworzenia komunikacji przyjaznej środowisku, zintegrowanej z innymi formami 

transportu (centra park & ride oraz wypożyczalnie rowerów). 

b) Dostępna infrastruktura paliw alternatywnych. Do rozwoju elektromobilności zarówno 

w formie zbiorowej jak i indywidualnej, niezbędne jest zapewnienie stacji 

umożliwiających tankowanie paliwami alternatywnymi tj. energią elektryczną, CNG, 

LNG, wodorem). 

c) Elektromobilny i świadomy mieszkaniec. W ramach realizacji strategii zakłada się 

upowszechnienie pełnej wiedzy o elektromobilności obejmującej nie tylko czynniki 

pozytywne, ale również te, które mogą budzić społeczne wątpliwości (np. koszty 

eksploatacji czy utylizacji baterii akumulatorowych). 

d) Efektywny samorząd. W realizacji polityk miejskich zakłada się wykorzystywanie 

nowoczesnych technologii w obszarze infrastruktury miejskiej, dzięki czemu możliwe 

będzie sprawne zarzadzanie zasobami gminy w sposób korzystny ekonomicznie 

i środowiskowo.  

 

Powyższe cele są możliwe do osiągniecia poprzez realizację konkretnych zadań z zakresu 

elektromobilności. W strategii przyjęto 9 zadań, które mają charakter rekomendacji 

sprzyjający osiągnięciu zamierzonych celów (m.in. rozwój systemu informacji pasażerskiej, 

rozbudowa systemu monitoringu powietrza, rozbudowa systemu dróg rowerowych, obsługa 

komunikacji miejskiej pojazdami zero i nisko – emisyjnymi, modernizacja przystanków). 

Z uwagi na przyjęcie strategii pod koniec II kw. 2020 r. realizację większości zadań 

zaplanowano na lata 2021-2035.  Monitoring strategii będzie odbywał się w okresach 5 letnich. 
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VI. Realizacja uchwał rady miasta 
 

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 2020 r.  w sposób 

określony uchwałami. 

W 2020 roku Rada Miasta obradowała i podejmowała stosowne uchwały zgodnie 

z planem pracy rady przyjętym Uchwałą Nr 192/XV/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. 

Wypełniając dyspozycję zawartą w planie pracy w 2020 roku Rada Miasta obradowała na 11 

sesjach zwyczajnych, 3 sesji nadzwyczajnej i podjęła 120 uchwał. 

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. 

W podjętych przez Radę Miasta uchwałach organy nadzoru nie dopatrzyły się 

nieprawidłowości.  

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. 
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L.p. 
   Numer i data 

podjęcia 
Uchwała Sposób wykonania 

1.  

194/XVI/2020 z dnia 

30 stycznia 2020r. 

w sprawie ustalenia przebiegu i zaliczenia dróg 

do kategorii dróg gminnych. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja: 1562 z dnia 

04 lutego 2020.Drogi wymienione w 

uchwale (aleja Unii Europejskiej, ul. 

Towarowa i odcinek ul. Płońskiej) stały 

się drogami publicznymi gminnymi. 

2.  

195/XVI/2020 z dnia 

30 stycznia 2020r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja:1657 

z dnia 05 lutego 2020. 

Na podstawie uchwały dokonuje się 

zwrotu kosztów przewozu uczniów oraz 

rodziców z miejsca zamieszkania do 

przedszkola i szkoły oraz w kierunku 

powrotnym. 

3.  

196/XVI/2020 z dnia 

30 stycznia 2020r. 

w sprawie określenia Programu opieki nad 

bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Miejskiej Ciechanów w 2020r.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja:1563 

z dnia 04 lutego 2020. 

Program był realizowany w 2020r. 

poprzez wyłapywanie bezdomnych 

psów, opiekę w schronisku, kastrację i 

dokarmianie wolno żyjących kotów, 

znakowanie psów, dofinansowani 

kastracji kotek i suczek właścicielskich. 

4.  

197/XVI/2020 z dnia 

30 stycznia 2020r. 

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. 

Uchwała została wykonana. 

5.  

198/XVI/2020 z dnia 

30 stycznia 2020r.  

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. 

Uchwała została  wykonana. 

6.  

199/XVI/2020 z dnia 

30 stycznia 2020r. 

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. 

Uchwała została wykonana. 
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7.  

200/XVI/2020 z dnia 

30 stycznia 2020r. 

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. 

Uchwała została wykonana. 

8.  

201/XVI/2020 z dnia 

30 stycznia 2020r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr 107/X/2015 

Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 

2015 roku. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja:1578 

z dnia 05lutego 2020. 

Oznakowano rondo. 

 

9.  

202/XVI/2020 z dnia 

30 stycznia 2020r.  

 

w sprawie powołania zespołu do opracowania 

treści tablic upamiętniających Polaków 

zamordowanych w nocy z 16/17 stycznia 1945 

roku na dziedzińcu ciechanowskiego ratusza i 

na podwórzu domu przy ulicy Śląskiej 7.  

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała została wykonana. 

 

203/XVI/2020 z dnia 

30 stycznia 2020r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy 

Miejskiej Ciechanów. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja:1658 

z dnia 05 lutego 2020. 

Uchwała realizowana na bieżąco. 

10.  

204/XVI/2020 z dnia 

30 stycznia 2020r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor 

miejskiego Przedszkola nr 4 w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Skarga uznana za bezzasadną z przyczyn 

faktycznych i prawnych. 

11.  

205/XVI/2020 z dnia 

30 stycznia 2020r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Gminą Ojrzeń na powierzenie 

realizacji zadania publicznego dotyczącego 

możliwości korzystania przez mieszkańców 

Gminy Ojrzeń z usług Środowiskowego 

Domu Samopomocy Typu „A i B” w 

Ciechanowie. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Porozumienie nie zostało zawarte z 

powodu wycofania się Wójta Gminy 

Ojrzeń. 

 

12.  

206/XVII/2020 z dnia 

27 lutego2020r.  

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny na lata 2020-2022. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja:2728 

z dnia 02 marca 2020. 

Gminny Program Wspierania Rodziny na 

lata 2020-2022 realizowany zgodnie z 

założeniami. 

13.  

207/XVII/2020 z dnia 

27 lutego2020r.  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości w formie darowizny. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Wykonana - akt notarialny nr 3307/2020 

z 06.05.2020r. 
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14.  

208/XVII/2020 z dnia 

27 lutego2020r.  

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. 

Uchwała wykonana. 

15.  

209/XVII/2020 z dnia 

27 lutego2020r.  

w sprawie rozpatrzenia wniosku  o 

nienumerowanie uchwał, a tytułowanie ich 

pełną treścią oraz przed ich podjęciem  o 

przeprowadzanie konsultacji z mieszkańcami i 

uzależnienie podjęcia uchwał od wyników 

konsultacji. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Wniosek uznany za bezzasadny z 

przyczyn faktycznych i prawnych. 

16.  

210/XVII/2020 z dnia 

27 lutego2020r.  

w sprawie rozpatrzenia wniosku  o nagrywanie 

całości interwencji Straży Miejskiej, a nie tyko 

części jej przebiegu, lub jej nienagrywania. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Wniosek uznany za bezzasadny z 

przyczyn faktycznych i prawnych. 

17.  

211/XVII/2020 z dnia 

27 lutego2020r.  

w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Jacka 

Pietrzaka o przedłużenie umowy najmu w 

trybie bezprzetargowym działki nr 65/1 obręb 

Śródmieście (Plac Jana Pawła II) o 

powierzchni 20 m2 o okres kolejnych  trzech 

lat w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Wniosek uznany za bezzasadny z 

przyczyn faktycznych i prawnych. 

18.  

212/XVII/2020 z dnia 

27 lutego2020r.  

w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Jacka 

Pietrzaka o przedłużenie umowy najmu w 

trybie bezprzetargowym działki nr 65/1 obręb 

Śródmieście (Plac Jana Pawła II) o 

powierzchni 20 m2 o okres kolejnych  trzech 

miesięcy w trybie bezprzetargowym. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Wniosek uznany za bezzasadny z 

przyczyn faktycznych i prawnych. 

19.  

213XVIII/2020 z 

dnia 10 marca 2020r. 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.  

Ogłoszono w Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja:3801  z dnia 20 marca 2020 

20.  

214XVIII/2020 z 

dnia 10 marca 2020r. 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 

2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.  

Ogłoszono w Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja:3783    z dnia 20 marca 2020 
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21.  

215XVIII/2020 z 

dnia 10 marca 2020r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Województwa Mazowieckiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Pomoc rzeczowa, w postaci przekazania 

dokumentacji technicznej na budowę 

chodnika w ul. Przasnyskiej w 

Ciechanowie ( droga wojewódzka nr 

617) nie została udzielona. 

Nieprzekazanie dokumentacji wynika z 

przedłużającą się procedury zawierania z 

Województwem Mazowieckim umowy 

określającej ramowe zasad współpracy i 

wzajemnych zobowiązań dla realizacji 

zadania obejmującego budowę chodnika 

przedmiotowego.  Dokumentacja 

zostanie przekazana w późniejszym 

terminie, po podjęciu stosownej 

Uchwały przez Radę Miasta 

 

22.  

216XVIII/2020 z 

dnia 10 marca 2020r. 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla 

Województwa Mazowieckiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Pomoc rzeczowa, w postaci przekazania 

dokumentacji technicznej przebudowy 

sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu 

ulic Henryka Sienkiewicza i 17 Stycznia, 

nie została udzielona z uwagi na 

przedłużającą się procedurę uzgadniania 

koncepcji. Dokumentacja zostanie 

przekazana w 2021r. po podjęciu 

stosownej Uchwały przez Radę Miasta. 

23.  
217/XIX/2020 z dnia 

16 kwietnia2020r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Nikt nie przystąpił do przetargu 

24.  

218/XX/2020 z dnia 

30 kwietnia2020r. 

w sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta 

Ciechanów wotum zaufania. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Udzielono Prezydentowi Miasta wotum 

zaufania. 

25.  

219/XX/2020 z dnia 

30 kwietnia2020r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Miejskiej 

Ciechanów za 2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Sprawozdanie przyjęte przez 

RM 

26.  

220/XX/2020 z dnia 

30 kwietnia2020r. 

w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała została wykonana. 

Absolutorium udzielone 
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27.  

221/XX/2020 z dnia 

30 kwietnia2020r. 

w sprawie niedochodzenia należności 

przypadających Gminie Miejskiej Ciechanów 

oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu 

rekompensaty za koszty odzyskiwania 

należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 8 marca 2013r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia.  

Ogłoszono w Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 5089 z dnia 05 maja 2020. 

Uchwała obowiązuje od dnia wejścia w 

życie. Na jej podstawie gmina nie 

dochodzi rekompensaty za koszty 

odzyskiwania należności, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu 

nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

 

 

28.  

222/XX/2020 z dnia 

30 kwietnia2020r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 

dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, utrzymaniem i 

ochroną dróg. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Ogłoszono w Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja:5100 z dnia 5 maja 2020r. 

W decyzjach na zajęcie pasa drogowego 

naliczano zmniejszoną opłatę za 

sezonowe stoiska handlowo-usługowe, w 

tym ogródki kawiarniane – 0,01 zł/m2. 

 

29.  

223/XX/2020 z dnia 

30 kwietnia2020r. 

w sprawie zmiany 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. 

Uchwała w trakcie realizacji.  

30.  

224/XX/2020 z dnia 

30 kwietnia2020r. 

w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz 

wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej 

Ciechanów na 2020 rok. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja:5103 

z dnia 5 maja 2020r. 

Uchwała została zrealizowana.  

Jest to obowiązek wynikający z ustawy – 

Prawo wodne. Kąpielisko funkcjonowało 

w okresie wakacyjnym 2020r. 

31.  

225/XX/2020 z dnia 

30 kwietnia2020r. 

w  sprawie   wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Zrealizowana – akt notarialny nr 

6043/2020 z 12.08.2020r. 

32.  

226/XX/2020 z dnia 

30 kwietnia2020r. 

w  sprawie   wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Zrealizowana – akt notarialny nr 

8164/2020 z 16.10.2020r. 

33.  

227/XX/2020 z dnia 

30 kwietnia2020r. 

w sprawie rozpatrzenie wniosku Pana 

Czesława Gawryś o nadanie nazwy ulicy 

łączącej ulice: Zagumienną z Senator Janiny 

Fetlińskiej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała wykonana. 
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34.  

228/XX/2020 z dnia 

30 kwietnia2020r 

  w sprawie rozpatrzenia wniosku  o 

zabezpieczenie w budżecie gminy miejskiej 

Ciechanów  

na rok 2020, finansów na podjęcie działań 

ratujących stan piwnic w budynku po byłym 

Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa 

Publicznego przy ul. 11 Pułku Ułanów 

Legionowych 21 i ustalenie dokumentacji 

niezbędnej do przystąpienia do wykupu i 

utworzenia muzeum historycznego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Wniosek uznany za bezzasadny z 

przyczyn faktycznych i prawnych. 

35.  

229/XXI/2020 z dnia 

04 maja 2020r 

w sprawie zwolnienia z podatku od 

nieruchomości: gruntów, budynków i budowli 

związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, wskazane grupy 

przedsiębiorców, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z 

powodu COVID-19. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Ogłoszono w Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja:5229 z dnia 7 maja 2020r. 

Uchwała miała zastosowanie od 

1 kwietnia 2020 r. Na jej podstawie 

przedsiębiorcy będący podatnikami 

podatku od nieruchomości skorzystali ze 

zwolnienia z podatku od nieruchomości 

za II kwartał 2020 r. w związku z 

negatywnymi konsekwencjami 

ekonomicznymi z powodu COVID-19. 

36.  

230/XXII/2020 z dnia 

28 maja 2020r 

w sprawie rozpatrzenia  skargi  na Dyrektor 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Skarga uznana za bezzasadną z przyczyn 

faktycznych i prawnych. 

37.  

231/XXIII/2020 z 

dnia 25 czerwca 

2020r 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Ogłoszono w Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja:7140 z dnia 1lipca 2020r 

 

38.  

232/XXIII/2020 z 

dnia 25 czerwca 

2020r 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 

2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Ogłoszono w Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja:7141 z dnia 1 lipca 2020r 

 

39.  

233/XXIII/2020 z 

dnia 25 czerwca 

2020r 

w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa 

Gminy Miejskiej Ciechanów. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała została wykonana. 

40.  

234/XXIII/2020 z 

dnia 25 czerwca 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości lokalowej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

W trakcie realizacji 

41.  

235/XXIII/2020 z 

dnia 25 czerwca 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Zrealizowana w części dot. dz. 140/3-akt 

notarialny nr 3547/2020 z 08.10.2020r. 

42.  

236/XXIII/2020 z 

dnia 25 czerwca 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Zrealizowana – akt notarialny nr 

9760/2020 z 03.12.2020r. 

43.  

237/XXIII/2020 z 

dnia 25 czerwca 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Zrealizowana – akt notarialny nr 

9193/2020 z 18.11.2020r. 
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44.  

238/XXIII/2020 z 

dnia 25 czerwca 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

W trakcie realizacji 

45.  

239/XXIII/2020 z 

dnia 25 czerwca 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

udziałów w nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Zrealizowana - akt notarialny Rep. A 

182/2021 z dnia 18.01.2021 r. 

46.  

240/XXIII/2020 z 

dnia 25 czerwca 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Zrealizowana - akt notarialny Rep. A 

2736/2020 z dnia 19.08.2020  r. 

47.  

241/XXIII/2020 z 

dnia 25 czerwca 

2020r 

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców 

osiedla Kwiatowe w sprawie budowy wieży 

telefonii komórkowej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Petycja uznana za bezzasadną z przyczyn 

faktycznych i prawnych. 

48.  

242/XXIII/2020 z 

dnia 25 czerwca 

2020r 

w sprawie poparcia inicjatywy ustawodawczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała została wykonana. 

49.  

243/XXIII/2020 z 

dnia 25 czerwca 

2020r 

w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty 

Sutor w sprawie zmiany przepisów prawa 

miejscowego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Petycja uznana za bezzasadną z przyczyn 

faktycznych i prawnych. 

50.  

244/XXIV/2020 z 

dnia 27 sierpnia 

2020r 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 

zachowania integralności Województwa 

Mazowieckiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała została wykonana. 

51.  

245/XXIV/2020 z 

dnia 27 sierpnia 

2020r 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

403/XXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów z 

dnia  23 lutego 2017 r. w sprawie określenia 

kryteriów przyjęć obowiązujących w 

postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 

uzupełniającym do samorządowych 

przedszkoli, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów, 

wraz z liczbą punktów  możliwą do uzyskania 

za poszczególne kryteria oraz określenia 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 

tych kryteriów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja:8998z dnia 28 

sierpnia 2020r. 

Na podstawie uchwały przeprowadzono 

postępowanie rekrutacyjne do 

samorządowych przedszkoli. 

 

52.  

246/XXIV/2020 z 

dnia 27 sierpnia 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji 

53.  

247/XXIV/2020 z 

dnia 27 sierpnia 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji 

54.  

248/XXIV/2020 z 

dnia 27 sierpnia 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji 

55.  

249/XXIV/2020 z 

dnia 27 sierpnia 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Utraciła moc uchwałą Nr  

280/XXVII/2020 z dnia  27.08.2020r. 
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56.  

250/XXIV/2020 z 

dnia 27 sierpnia 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji 

57.  

251/XXIV/2020 z 

dnia 27 sierpnia 

2020r 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki 

paliwa. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja:8999 z dnia 

28 sierpnia 2020r. 

Na podstawie uchwały dokonuje się 

zwrotu kosztów przewozu uczniów oraz 

rodziców z miejsca zamieszkania do 

przedszkola i szkoły oraz w kierunku 

powrotnym. 

58.  

252/XXIV/2020 z 

dnia 27 sierpnia 

2020r 

w sprawie 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 z dniem 

podjęcia. Ogłoszono w Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja:9079z dnia 31 sierpnia 2020r. 

Od 1 stycznia 2021r. obowiązują nowe 

stawki w SPP, ponadto do strefy 

włączono parking na ul. Powstańców 

Wielkopolskich przy bm. nr 13 oraz 

wydłużono SPP na ul. Powstańców 

Wielkopolskich do godz. 18. 

59.  

253/XXIV/2020 z 

dnia 27 sierpnia 

2020r 

w sprawie zmiany Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych dla miasta Ciechanów  na 2020 

rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji do końca 

2020 r. 

60.  

254/XXIV/2020 z 

dnia 27 sierpnia 

2020r 

w sprawie rozpatrzenia anonimowej skargi na 

działanie dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7  

w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Skarga uznana za bezzasadną z przyczyn 

faktycznych i prawnych. 

61.  

255/XXIV/2020 z 

dnia 27 sierpnia 

2020r 

w sprawie 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 upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja: 9000 z dnia 

28 sierpnia 2020r. 

Uchwała została wykonana. 

62.  

256/XXV/2020 z 

dnia 24 września 

2020r 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

63.  

257/XXV/2020 z 

dnia 24 września 

2020r 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 

2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Ogłoszono w Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 9920 z dnia 30 września        

2020r 

64.  

258/XXV/2020 z 

dnia 24 września 

2020r 

w sprawie emisji obligacji komunalnych. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Podpisano umowę i 

wyemitowano obligacje na kwotę 4 mln. 

zł 
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65.  

259/XXV/2020 z 

dnia 24 września 

2020r 

w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „BLOKI I” 

– część A w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja: 9916 z dnia 

30 września        2020r. 

Uchwała została wykonana.  

66.  

260/XXV/2020 z 

dnia 24 września 

2020r 

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 

Elektromobilności dla miasta Ciechanów na 

lata 2020-2035. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Strategia Rozwoju Elektromobilności 

jest wdrażana zgodnie z jej zapisami. 

67.  

261/XXV/2020 z 

dnia 24 września 

2020r 

w sprawie określenia warunków udzielania 

bonifikat i wysokości stawek procentowych    

przy sprzedaży komunalnych lokali 

mieszkalnych. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Ogłoszono w Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 9918 z dnia 30 września        

2020r. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

68.  

262/XXV/2020 z 

dnia 24 września 

2020r 

w sprawie nadania nazwy rondu na terenie 

miasta Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja: 9917 z dnia 

30 września        2020r. 

Uchwała została wykonana. 

69.  

263/XXV/2020 z 

dnia 24 września 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia z Gminą Ciechanów na 

powierzenie realizacji zadania publicznego 

dotyczącego możliwości korzystania przez 

mieszkańców Gminy Ciechanów z usług 

Środowiskowego Domu Samopomocy Typu 

„A i B” w Ciechanowie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Porozumienie zostało zawarte na czas 

określony do dnia 07.10.2021 r. (do ŚDS 

zakwalifikowano dwóch uczestników z 

porozumienia międzygminnego). 

 

70.  

264/XXV/2020 z 

dnia 24 września 

2020r 

w sprawie zmiany Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych dla miasta Ciechanów  na 2020 

rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji do końca 

2020 r. 

71.  

265/XXV/2020 z 

dnia 24 września 

2020r 

w sprawie likwidacji Placówki Wparcia 

Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej 

pod nazwą  

„Świetlica  środowiskowa” 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja: 9919 z dnia 

30 września        2020r. 

Uchwała zrealizowana – Placówka 

Wsparcia Dziennego uległa likwidacji z 

dniem 30.09.2020r. 

72.  

266/XXV/2020 z 

dnia 24 września 

2020r 

w zmiany uchwały Nr 249/XXIV/2020 Rady 

Miasta Ciechanów z dnia 27 sierpnia 2020 roku 

o wyrażeniu zgody na zbycie nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

73.  

267/XXV/2020 z 

dnia 24 września 

2020r 

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na  

działanie Prezydenta Miasta Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Skarga uznana za bezzasadną z przyczyn 

faktycznych i prawnych. 

74.  

268/XXVII/2020 z 

dnia 29 października 

2020r 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 

planowanego wprowadzenie przez polski rząd 

tzw. podatku od deszczu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała została wykonana.  
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75.  

269/XXVII/2020 z 

dnia 29 października 

2020r 

w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta 

Ciechanów konsultacji społecznych 

dotyczących Budżetu Obywatelskiego. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja: 10814 z dnia        

2 listopada 2020r. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. W 

głosowaniu mieszkańcy wybrali projekty 

do realizacji. 

76.  

270/XXVII/2020 z 

dnia 29 października 

2020r 

w sprawie zmiany uchwały Nr 233/XX/2016 

Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016 r. 

w sprawie utworzenia Centrum Usług 

Wspólnych oraz nadania statutu. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Na podstawie uchwały, zgodnie z 

uporządkowanymi  regulacjami 

prawnymi  prowadzona jest działalność 

Centrum Usług Wspólnych. 

77.  

271/XXVII/2020 z 

dnia 29 października 

2020r 

w sprawie zawarcia porozumienia 

międzygminnego dotyczącego współdziałania 

Gmin przy realizacji zadania polegającego na 

wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Zawarto porozumienie z gminą 

Ciechanów i Opinogórą Górną w celu 

wyznaczenia aglomeracji Ciechanów 

78.  

272/XXVII/2020 z 

dnia 29 października 

2020r 

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. 

Uchwała została  wykonana. 

79.  

273/XXVII/2020 z 

dnia 29 października 

2020r 

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. 

Uchwała została wykonana. 

80.  

274/XXVII/2020 z 

dnia 29 października 

2020r 

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. 

Uchwała została wykonana. 

81.  

275/XXVII/2020 z 

dnia 29 października 

2020r 

w sprawie określenia wysokości stawek 

podatku od nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2021 

roku. 

Ogłoszono w Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 10832 z dnia 2 listopada 2020r. 

Uchwała ma zastosowanie od 2021 r., na 

jej podstawie zostały ustalone i określone 

zobowiązania w sprawie podatku od 

nieruchomości, łącznego zobowiązania 

pieniężnego na 2021 ok. 

82.  

276/XXVII/2020 z 

dnia 29 października 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji. 

83.  

277/XXVII/2020 z 

dnia 29 października 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji. 
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84.  

278/XXVII/2020 z 

dnia 29 października 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie 

prawa użytkowania wieczystego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 

Uchwała w trakcie realizacji. 

  

85.  

279/XXVII/2020 z 

dnia 29 października 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 

użytkowanie wieczyste udziału w 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

86.  

280/XXVII/2020 z 

dnia 29 października 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie 

prawa użytkowania wieczystego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

87.  

281/XXVIII/2020 z 

dnia 26 listopada 

2020r 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Ogłoszono w Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 

10832 z dnia 2 listopada 2020r 

88.  

282/XXVIII/2020 z 

dnia 26 listopada 

2020r 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 

2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Ogłoszono w Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 

10832 z dnia 2 listopada        2020r 

89.  

283/XXVIII/2020 z 

dnia 26 listopada 

2020r 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Ogłoszono wDz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 

10832 z dnia 2 listopada        2020r 

90.  

284/XXVIII/2020 z 

dnia 26 listopada 

2020r 

w sprawie uchwały Budżetowej Gminy 

Miejskiej Ciechanów na 2021 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Ogłoszono Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 

10832 z dnia 2 listopada        2020r 

91.  

285/XXVIII/2020 z 

dnia 26 listopada 

2020r 

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. 

Uchwała została wykonana. 

92.  

286/XXVIII/2020 z 

dnia 26 listopada 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

93.  

287/XXVIII/2020 z 

dnia 26 listopada 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Wnioskodawca zrezygnował z nabycia 

działki. 

94.  

288/XXVIII/2020 z 

dnia 26 listopada 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Uchwała w trakcie realizacji. 

95.  

289/XXVIII/2020 z 

dnia 26 listopada 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Wnioskodawca zrezygnował z nabycia 

działki 
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96.  

290/XXVIII/2020 z 

dnia 26 listopada 

2020r 

w sprawie przyjęcia programu współpracy 

Gminy Miejskiej Ciechanów na 2021 rok z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami określonymi w art. 3 ust 3   ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała jest w trakcie realizacji. Zostały 

rozstrzygnięte otwarte konkursy ofert na 

realizację zadań własnych gminy przez 

organizacje pozarządowe z zakresu 

kultury, sportu, ochrony i promocji 

zdrowia, ekologii, opieki nad 

zwierzętami, wspierania 

przedsiębiorczości oraz pomocy 

społecznej. Zadania są w trakcie 

realizacji. 

97.  

291/XXVIII/2020 z 

dnia 26 listopada 

2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez 

Gminę Miejską Ciechanów prawa  

użytkowania wieczystego nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

98.  

292/XXVIII/2020 z 

dnia 26 listopada 

2020r 

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 

zapowiadanych działań polskiego rządu, które 

ukierunkowane są na zawetowanie 

wieloletniego budżetu Unii Europejskiej na 

lata 2021-2027. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała została wykonana. 

99.  

293/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia Ogłoszono w z.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja:13048 

 z dnia 17 grudnia 2020r. 

100.  

294/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 

2020.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia Ogłoszono w Urz.Woj.Maz. 

Pozycja:13049 

 z dnia 17 grudnia 2020r. 

101.  
295/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie wydatków budżetu miasta, które nie 

wygasają z upływem roku budżetowego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

102.  

296/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja:13051 

 z dnia 17 grudnia 2020r. 

Informacja o zmianach w systemie 

gospodarowania odpadami została 

zamieszczona na stronie Urzędu Miasta. 

Uchwała została przekazana do Straży 

Miejskiej w/m oraz PUK Sp. z o.o. 

103.  

297/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za rok od nieruchomości, na 

której znajduje się domek letniskowy lub od 

innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu 

częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja:13052 

 z dnia 17 grudnia 2020r. 

Informacja o zmianach w systemie 

gospodarowania odpadami została 

zamieszczona na stronie Urzędu Miasta. 
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104.  

298/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy a 

powstają odpady komunalne. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja:13053 

 z dnia 17 grudnia 2020r. 

Poinformowano właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych o 

zmianach w systemie gospodarowania 

odpadami i konieczności podpisania 

indywidualnych umów na odbiór 

odpadów komunalnych. 

105.  

299/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja:13054 

 z dnia 17 grudnia 2020r. 

Informacja o zmianach w systemie 

gospodarowania odpadami została 

zamieszczona na stronie Urzędu Miasta. 

Uchwała została przekazana do 

podmiotu świadczącego usługę odbioru i 

zagospodarowania odpadów 

komunalnych, tj. PUK Sp. z o.o. 

106.  

300/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

powstałymi na terenie nieruchomości 

zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty 

oraz w sprawie częściowego zwolnienia z 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja:13055 

 z dnia 17 grudnia 2020r. 

Powiadomiono mieszkańców, którzy 

deklarowali nieselektywne gromadzenie 

odpadów o konieczności przedłożeniu 

nowej deklaracji.  

Poprzez dostępne poinformowano 

właścicieli nieruchomości o nowych 

ulgach.   

Zamieszczono aktualne informacje 

dotyczące systemu gospodarowania 

odpadami na stronie Urzędu Miasta 

Ciechanów oraz zaktualizowano i 

opublikowano na BIP karty interesanta. 

107.  

301/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

powstałymi na terenie nieruchomości 

zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty 

oraz w sprawie częściowego zwolnienia z 

opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja:13056 

 z dnia 17 grudnia 2020r. 

Zamieszczono aktualne informacje 

dotyczące systemu gospodarowania 

odpadami na stronie Urzędu Miasta 

Ciechanów oraz zaktualizowano i 

opublikowano na BIP karty interesanta. 

108.  

302/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy                   w Rodzinie 

dla miasta Ciechanów na 2021 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji do końca 

2021 r. 

109.  

303/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie Miejskiego   Programu   Profilaktyki   

i Rozwiązywania   Problemów  Alkoholowych 

na 2021 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji do końca 

2021 r. 
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110.  

304/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie Miejskiego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji do końca 

2021 r. 

111.  

305/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie 

miasta Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 

dni od dnia jej ogłoszenia w 

Dz.Urz.Woj.Maz. Pozycja:13057 

 z dnia 17 grudnia 2020r. 

Uchwała została wykonana. 

Oznakowano ulicę. 

112.  

306/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie zmiany uchwały Nr 

291/XXVIII/2020 Rady Miasta Ciechanów z 

dnia 26 listopada 2020 roku o wyrażeniu zgody 

na nabycie przez Gminę Miejską Ciechanów 

prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

113.  
307/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

Uchwała w trakcie realizacji. 

114.  

308/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

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. 

Uchwała została wykonana. 

115.  

309/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

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. 

Uchwała została wykonana. 

116.  

310/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

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. 

Uchwała została wykonana. 

117.  

311/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

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. 

Uchwała została  wykonana. 

118.  

312/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 

Opieki nad Zabytkami Miasta Ciechanów  na 

lata 2021-2024”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. Ogłoszono w Dz.Urz.Woj.Maz. 

Pozycja: 13058 

 z dnia 17 grudnia 2020r 

119.  
313/XXIX/2020 z 

dnia 17 grudnia 2020r 

w sprawie przyjęcia  planu pracy Rady Miasta 

Ciechanów i jej  Komisji na rok 2021. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 
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VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 
 

7.1. Współpraca z samorządem powiatowym i wojewódzkim 

 

Gmina Miejska Ciechanów współpracuje z samorządem powiatowym i wojewódzkim 

przy realizacji wspólnych inwestycji i programów, leżących w interesie społecznym 

i gospodarczym miasta. Poniżej wypisano zadania, dla realizacji których podpisano stosowne 

porozumienia/umowy, które były realizowane w 2020 roku. 

 

Współpraca ze szpitalem w realizacji miejskiego programu profilaktyki raka szyjki 

macicy 
Program został wprowadzony uchwałą nr 530/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ciechanów  

z dnia 30 listopada 2017 r.  Przewidziany jest na 4 lata. Jego adresatkami są 12-letnie mieszkanki 

Ciechanowa. W 2018 roku podpisana została umowa ze Specjalistycznym Szpitalem 

Wojewódzkim w Ciechanowie na realizację ww. świadczeń medycznych. Na jej podstawie 

Miasto w 2020 r. kontynuowało wdrażanie lokalnego programu szczepień przeciwko wirusowi 

brodawczaka ludzkiego (HPV), przyczyniającego się do zachorowań na raka szyjki macicy.  

W 2020 roku dobrowolnym badaniom i szczepieniom poddano 40 dziewczynek w wieku 12 lat 

Miasto pokryło koszty związane z przeprowadzeniem szczepień, w wysokości 20 478,70 zł 

 

Ogółem od początku funkcjonowania programu zaszczepiono 204 dziewczynki w wieku 12 

lat na łączną kwotę 80 053,10 zł 

 

 

7.2. Współpraca z samorządami gminnymi  
 

Gmina Miejska Ciechanów w 2020 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 i 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 11 859 851,01 zł, z czego dofinansowanie to  

7 974 148,80 zł. W latach 2019-2020 zainstalowano łącznie na terenie czterech gmin: 

- 354 instalacji  fotowoltaicznych, w tym 125 szt. na terenie miasta Ciechanów, 

- 1 ładowarkę do samochodów elektrycznych w Ciechanowie, 

- 128 szt. instalacji kolektorów słonecznych, 

- 88 szt. powietrznych pomp ciepła, w tym 63 szt. w Ciechanowie. 

 

W wyniku powstałych oszczędności wdrożono w 2021 roku II etap projektu zakładający 

montaż 84 instalacji fotowoltaicznych, w tym: 

- 56 szt. na terenie Ciechanowa (54 u osób fizycznych i 2 na budynkach użyteczności 

publicznej). 
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7.3.  Wsparcie finansowe dla jednostek powiatowych i wojewódzkich 
 

Miasto systematycznie udziela wsparcia Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu 

w Ciechanowie Współpraca z tą placówką, nie podlegającą miastu, a zlokalizowaną na jego 

terenie, przekłada się na działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców 

Ciechanowa. W 2020 roku wsparcie Szpitala dotyczyło głównie działań związanych 

z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii. 

 

Miasto przekazało ciechanowskiemu szpitalowi podstawowe środki ochrony osobistej 

personelu medycznego tj. maseczki typu FFP2 i chirurgiczne, fartuchy oraz czepki  ochronne 

o wartości 150 292,65 zł. 

 

 
 

Zarządy dwunastu osiedli w Ciechanowie zdecydowały o przekazaniu 53 430 zł 

z budżetów, którymi dysponują na swoją działalność w 2020 roku na walkę z pandemią 

koronawirusa. Na funkcjonowanie Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego, 

w szczególności na zakup indywidualnych środków ochrony oraz środków dezynfekcyjnych, 

o które zabiegał szpital. Zarządy Osiedli przekazały: 

 Osiedle nr 1 – „Powstańców Wielkopolskich" – 7 050 zł, 

 Osiedle nr 2 – „Aleksandrówka II" – 7 050 zł, 

 Osiedle nr 3 – „Aleksandrówka" – 6 900 zł, 

 Osiedle nr 4 – „Śródmieście" – 6 800 zł, 

 Osiedle nr 5 – „Płońska” – 2 500 zł, 

 Osiedle nr 6 – „Słoneczne“ – 2 000 zł, 

 Osiedle nr 7 – „Przemysłowe" – 2 500 zł, 

 Osiedle nr 8 – „Kwiatowe" – 2 000 zł, 

 Osiedle nr 9 – „Bloki" – 2 500 zł, 

 Osiedle nr 10 – „Kargoszyn" – 3 750 zł, 

 Osiedle nr 11 – „Podzamcze" – 6 330 zł, 

 Osiedle nr 12 – „Zachód" – 4 050 zł. 
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Kolejną forma wsparcia ze strony miasta dla ciechanowskiego szpitala było powstanie 

specjalnej strefy izolacji dla personelu medycznego w związku z pandemią koronawirusa. 

W części Hotelu Olimpijskiego, zarządzanego przez MOSiR, powstało izolatorium, na 

podstawie porozumienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie oraz 

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie dla osób oczekujących na wynik 

testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub chorych na COVID-19 z łagodnym przebiegiem 

choroby. Do dyspozycji pracowników szpitala oddane zostały 22 pokoje hotelowe, każdy 

z oddzielnym węzłem sanitarnym. W bezpieczny sposób wydzielono strefę izolacji, obejmującą 

wyłącznie pokoje na 1 i 2 piętrze budynku, do których można dostać się wyłącznie oddzielnym 

od głównego wejściem. 

Obsługę izolatorium oraz opiekę medyczną zapewniał Specjalistyczny Szpital 

Wojewódzki w Ciechanowie. Szpital zapewnił także: niezbędne środki higieniczne, pościel, 

wyżywienie dla przebywających w izolatorium oraz sprzątanie pomieszczeń. Koszty 

funkcjonowania samego obiektu pozostały po stronie MOSiR. 

Miastu podlega 5 spółek, które świadczą różnego rodzaju usługi użyteczności publicznej 

na rzecz mieszkańców: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o., 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., Zakład Wodociągów i Kanalizacji  

w Ciechanowie Sp. z o.o., Zarząd Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., 

Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie Sp. z o.o. Spółki przekazały 50 000 zł szpitalowi 

na zakup indywidualnych środków ochrony personelu medycznego oraz środków 

dezynfekcyjnych. 

 

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 2020 r. poz. 713 ze zm.) 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. 
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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 (niektóre kursy do Pawłowa)  

 linia nr 2 trasa Asnyka - Krubin (niektóre kursy do Ropel i Nasierowa Dolnego), 

 linia nr 3 trasa Gostków - Kolbe (niektóre kursy do Pęchcina), 

 linia nr 4 trasa Szpital - Kownaty Borowe,  

 linia nr 5 trasa Asnyka – Sokołówek (niektóre kursy do Bab) 

 linia nr 6 trasa Szpital - Szpital (niektóre kursy do Rutki Borki), 

 linia nr 11 trasa Opinogóra Górna – Regimin, 

W 2020 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz 

Gminy Ciechanów przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła 497 980,82 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,  

W 2020 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz Gminy 

Ojrzeń przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła 11 474,10 zł. 

 

 

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 11 trasa Opinogóra Górna - Regimin,  

W 2020 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz 

Gminy Opinogóra Górna przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła 138 158,90 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:  
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 linia nr 11 trasa Opinogóra Górna - Regimin,  

 linia nr 1 trasa Chruszczewo osiedle – Niestum (niektóre kursy do Pawłowa),  

W 2020 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz Gminy 

Regimin przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła  88.381,68 zł. 

 

Gmina Gołymin Ośrodek  

 

Organizacja publicznego transportu zbiorowego została powierzona Gminie Miejskiej 

Ciechanów przez Gminę Gołymin Ośrodek na podstawie umowy z dnia 08.10.2019 r. do 

Porozumienia Międzygminnego z dnia 02.11.2015 r.  

Linie komunikacyjne obsługujące przystanki w Gminie Gołymin Ośrodek to:  

 linia nr 2 trasa Asnyka - Krubin (niektóre kursy do Ropel i Nasierowa Dolnego).  

W 2020 r. kwota dopłaty budżetowej do komunikacji miejskiej organizowanej na rzecz Gminy 

Gołymin Ośrodek przez Gminę Miejską Ciechanów wyniosła  11.984,06 zł. 
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VIII. Część analityczna  

8.1. Oświata i edukacja 

 

 

STAN ORGANIZACJI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI 2019/2020 oraz 2020/2021 

 

 

 

Przedszkola samorządowe 

 

2019/2020      2020/2021 
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 Dzieci wg urodzenia 

  
  

 3
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i 

4
 l

a
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i 
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a
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i 

6
 l
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tk

i 

O
g

ó
łe

m
 

1 P-1 6 25 50 25 50 150 

2 P-3 7 42 53 44 30 169 

3 P-4 5 25 25 32 28 110 

4 P-5 5 25 45 30 25 125 

5 P-6 7 25 45 50 50 170 

6 P-8 4 25 45 7 22 99 

7 P-10 6 25 35 30 50 140 

Razem 40 192 298 218 255 963 
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Dzieci wg urodzenia 

  
  

 3
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i 

4
 l
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i 

5
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a
tk

i 

6
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a
tk

i 
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g
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m
 

1 P-1 6 25 50 50 25 150 

2 P-3 7 42 50 41 37 170 

3 P-4 5 25 30 25 35 115 

4 P-5 5 44 31 25 25 125 

5 P-6 7 45 75 25 25 170 

6 P-8 4 36 21 25 14 96 

7 P-10 6 31 42 60 6 141 

Razem 40 248 299 251 167 967 



Przedszkola niepubliczne 
 

L. p. 

 

 

PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNE 

2019/2020 

L
. 

o
d

d
z.

 

L
. 

d
zi

ec
i Dzieci wg urodzenia 

2 latki 
3 

latki 
4 latki 5 latki 6 latki 7 latki 

1 N. Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” 3 43 3 13 14 7 6 0 

2 N. Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” 1 37 0 4 9 16 5 3 

3 N. Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” 2 22 0 5 8 2 5 2 

4 Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy Las” 3 76 4 18 26 21 7 0 

5 N. Przedszkole  STO w Ciechanowie 2 17 0 0 1 4 12 0 

6 N. Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków” 3 63 5 22 15 13 6 2 

7 N. Przedszkole Dom Przedszkolaka „Montessori” 5 95 9 17 26 31 12 0 

8 N. Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Pan Czu” 1 5 0 2 2 1 0 0 

9 Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs” 5 129 12 26 45 27 19 0 

10 Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” 1 19 2 4 10 3 0 0 

11 N. Przedszkole Akademia Małych Odkrywców 3 51 1 10 15 16 8 1 

12 N. Przedszkole "Alpik" 3 54 11 14 13 7 5 4 

13. N. Przedszkole Terap.-Rehabil.  KINDERO 1 21 11 6 3 0 0 1 

Razem 32 632 58 141 187 148 85 13 

L. p. 

 

 

PRZEDSZKOLA  NIEPUBLICZNE 

2020/2021 
 L

. 
o

d
d

z.
 

L
. 

d
zi

ec
i Dzieci wg urodzenia 

2 latki 3 latki 4 latki 5 latki 6 latki 7 latki 

1 N. Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty” 3 45 0 0 13 11 14 7 

2 N. Przedszkole „Akademia Przedszkolaka” 2 45 1 3 15 14 12 0 

3 N. Integracyjne Przedszkole „Kolorowa Trampolina” 2 27 2 2 8 9 3 3 

4 Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy Las” 3 75 0 8 18 14 24 11 

5 N. Przedszkole  STO w Ciechanowie 2 33 0 0 2 3 12 16 

6 N. Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków” 3 52 0 5 9 22 14 2 

7 N. Przedszkole Dom Przedszkolaka „Montessori” 4 70 3 9 18 10 15 15 

8 N. Specjalistyczny Punkt Przedszkolny „Alpik” 1 20 0 2 7 7 3 1 

9 Językowe Przedszkole „The Academy of Smurfs” 5 121 2 8 25 26 45 15 

10 Niepubliczne Przedszkole „Tęcza” 1 20 0 7 5 8 0 0 

11 N. Przedszkole Akademia Małych Odkrywców 3 49 0 2 11 10 13 13 

12 N. Przedszkole "Alpik" 2 43 0 0 14 11 12 6 

13. N. Przedszkole Terap.-Rehabil.  KINDERO 1 40 0 17 17 4 2 0 

14. N. Przedszkole Muzyczne DO RE MI 2 27 0 4 13 10 0 0 

15. N. Terapeutyczna Szkoła Podstawowa 2 39 0 7 16 8 7 1 

Razem 36 706 8 74 191 167 176 90 

 

Wychowankowie przedszkoli samorządowych w szkołach samorządowych - rok szkolny 

2019/2020 oraz 2020/2021. 

 

Lp. Oddziały  przedszkolne 
L. wychowanków 

2019/2020 

L. oddziałów 

2019/2020 

L. wychowanków 

2020/2021 

L. oddziałów 

2020/2021 

1 SP-1 25 1 39 2 

2 SP-3 65 3 25 1 

3 SP-4 47 2 44 2 

4 SP-5 99 4 65 3 

5 SP-6 25 1 23 1 

6 SP-7 50 2 35 2 

Razem 311 13 231 11 
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Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym  2019/2020 
 

 

Liczba uczniów w szkołach samorządowych w roku szkolnym  2020/2021 

 

 

Liczba uczniów w szkołach niepublicznych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 

 

L.p. SZKOŁY NIEPUBLICZNE 2019/2020 Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1 Szkoła Podstawowa TWP 14 190 

2 Oddziały „0” w TWP 2 28 

3 Społeczna Szkoła Podstawowa STO 13 189 

4 Oddziały "0" w STO 1 13 

Razem 30 420 

 

L. p.  

ROK 

SZKOLNY 

2019/2020 

L
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w
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a
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w
 

 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

 

1. 

Szkoła Podstawowa 

nr 1 

7 144 59 48 37 0 0 0 0 0 

 

2. 

Szkoła Podstawowa 

nr 3 

38 889 103 93 113 53 163 154 95 103 

3. Szkoła Podstawowa 

nr 4 

31 728 74 96 81 30 158 110 98 81 

4. Szkoła Podstawowa 

nr 5 

30 645 65 60 75 27 131 143 73 71 

5. Szkoła Podstawowa 

nr 6 

17 408 52 64 37 25 72 51 56 51 

6. Szkoła Podstawowa 

nr 7 

30 612 82 60 46 43 104 111 76 84 

Razem 153 3426 435 421 389 178 628 569 398 390 

 

L. p.  

ROK 

SZKOLNY 

2020/2021 

L
ic
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d
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w
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n
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w
 

 

Liczba uczniów w oddziałach 

I II III IV V VI VII VIII 

 

1. 

Szkoła Podstawowa 

nr 1 

10 216 63 67 48 38 0 0 0 0 

 

2. 

Szkoła Podstawowa 

nr 3 

29 879 99 104 97 111 53 164 159 92 

3. Szkoła Podstawowa 

nr 4 

31 707 73 78 95 80 28 156 102 95 

4. Szkoła Podstawowa 

nr 5 

30 645 83 64 58 70 26 130 140 74 

5. Szkoła Podstawowa 

nr 6 

17 418 51 52 61 36 30 77 53 58 

6. Szkoła Podstawowa 

nr 7 

29 587 70 82 58 48 38 105 110 76 

Razem 146 3452 439 447 417 383 175 632 564 395 
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L.p. SZKOŁY NIEPUBLICZNE 2020/2021 Liczba oddziałów Liczba uczniów 

1 Szkoła Podstawowa TWP 16 227 

2 Oddziały „0” w TWP 2 36 

3 Społeczna Szkoła Podstawowa STO 15 208 

4 Oddziały "0" w STO 2 33 

5 
Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła 

Podstawowa 
2 8 

Razem 36 512 

 

KADRA PEDAGOGICZNA 2019/2020 oraz 2020/2021 

Liczba etatów nauczycieli według stopnia awansu zawodowego PRZEDSZKOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE 

2019/2020 

 

Stopień awansu zawodowego 

  

b
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m
ia

n
o

w
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y
 

d
y

p
lo
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o

w
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R
az

em
 (

et
at

y
) 

Miejskie Przedszkole Nr 1 1  1 3 9 14 

Miejskie Przedszkole Nr 3 
  5 2 8 15 

Miejskie Przedszkole Nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi 
 1 2 2 11 17 

Miejskie Przedszkole Nr 5 
   2 9 11 

Miejskie Przedszkole Nr 6 
  3 3 9 15 

Miejskie Przedszkole Nr 8 
    9 9 

Miejskie Przedszkole Nr 10 
 3 1  9 13 

R a z e m  1 4 12 12 64 94 

 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWE 

2020/2021 

 

Stopień awansu zawodowego 
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R
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em
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y
) 

Miejskie Przedszkole Nr 1 1  1 2 10 14 

Miejskie Przedszkole Nr 3   6 2 7 15 

Miejskie Przedszkole Nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi 
 2 2 3,5 11 18,5 

Miejskie Przedszkole Nr 5   1 2 8 11 

Miejskie Przedszkole Nr 6   3 2 10 14,5 

Miejskie Przedszkole Nr 8    1 8 9 

Miejskie Przedszkole Nr 10  2 3  8 13 

R a z e m  1 4 16 12,5 62 95 
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SZKOŁY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁY SAMORZĄDOWE 

2019/2020 

 

Stopień awansu zawodowego 

b
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o
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d
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o
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y
 

R
az

em
 (

et
at

y
) 

Szkoła Podstawowa nr 1 1   2 13 16 

Szkoła Podstawowa nr 3 
 2 2 5 66 75 

Szkoła Podstawowa nr 4 
 2 4 9 46 61 

Szkoła Podstawowa nr 5 
 4 7 4 51 66 

Szkoła Podstawowa nr 6 
  3 3 35 41 

Szkoła Podstawowa nr 7 
  7 10 67 84 

R a z e m  1 8 23 33 278 343 

SZKOŁY SAMORZĄDOWE 

2020/2021 

 

Stopień awansu zawodowego 

b
ra
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aż
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R
az

em
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y
) 

Szkoła Podstawowa nr 1 1  3 3 17 24 

Szkoła Podstawowa nr 3  3 2 3 71 79 

Szkoła Podstawowa nr 4  2 6 7 48 63 

Szkoła Podstawowa nr 5  1 12 3 53 69 

Szkoła Podstawowa nr 6  1 2 4 36 43 

Szkoła Podstawowa nr 7   3 9 73 85 

R a z e m  1 7 28 29 298 363 
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W 2020 r. zostały zrealizowane wymienione poniżej prace remontowe obiektów 

oświatowych:                                          

 Lp. Nazwa 

placówki 

                     Opis robót Środki 

finansowe 

   1. SP 1 remont i malowanie świetlicy i szatni uczniów 17 000,00 

   2. SP 3 - przebudowa kominów wentylacyjnych ponad dachem bloku 

dydaktycznego 

- montaż hydrantów p.poż. w bloku sportowym 

- wyposażenie  korytarzy  szatni i kuchni  w  oświetlenie p.poż. 

- uszczelnienie pokrycia dachowego przy wentylatorach 

dachowych hali sportowej 

55 000,00 

   3. SP 4 wymiana podłogi sali gimnastycznej na wykładzinę sportową z 

malowaniem ścian i sufitu oraz wymianą drzwi 

41 200,00 

 4. SP 5 - cyklinowanie i lakierowanie parkietu sali sportowej wraz z 

malowaniem ścian  

- remont sali zabaw dzieci 

65 000,00 

5. SP 6 remont schodów wejścia głównego 10 000,00 

 5. SP 7 - wymiana 178 sztuk lamp oświetleniowych na ledowe 

energooszczędne 

- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem 

w pomieszczeniach piwnicznych 

28 200,00 

 

 

6. MP 1 - usunięcie awarii wewnętrznej  instalacji wodociągowej w 

sanitariacie dzieci 

- oczyszczenie elewacji budynku 

12 222,00 

 

7. MP 3 - obłożenie schodów wewnętrznych płytkami ceramicznymi wraz 

z  wymianą balustrad  

- remont odcinka wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

40 000,00 

8. MP 4 - wymiana ogrodzenia na panelowe systemowe od strony starego 

młyna 

- remont łazienki oraz szatni personelu kuchennego 

40 276,00 

9. MP 5 odnowienie  elewacji budynku 10 000,00 

10. MP 6 wymiana drzwi zewnętrznych i oczyszczenie elewacji budynku 10 000,00 

11. MP 8 - wymiana podłogi w 2 salach zabaw dzieci wraz  z malowaniem 

ścian i sufitów 

- uszczelnienie pokrycia dachu 

28 300,00 

12. MP 10 - ułożenie paneli podłogowych w  2 salach zabaw dzieci 

usunięcie awarii drzwi p. pożarowych 

- remont łazienki dziecięcej z malowaniem pokoju biurowego 

35 000,00 
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Zrealizowane zadania inwestycyjne w jednostkach oświatowych: 

1. Dostawa i montaż metalowych szafek szatniowych szkolnych dla Szkoły Podstawowej nr 3               

- 14 6591zł 

2. Modernizacja placów zabaw przy Miejskich Przedszkolach: 

- Miejskie Przedszkole Nr 1 ul. Nadfosna  12 – 89 785 zł 

- Miejskie Przedszkole Nr 4 ul. Wyrzykowskiego 9 – 89 667 zł 

- Miejskie Przedszkole Nr 5 ul. Gwardii Ludowej WRN 12 – 68 765 zł 

- Miejskie Przedszkole Nr 8 ul. Graniczna 41D – 90 528 zł 

PARK NAUKI TORUS 

W 2020 r. Park Nauki Torus udostępniał odwiedzającym przestrzeń wystawową 

zlokalizowaną na poziomie -1 . W trzech salach zgromadzono 26 eksponatów z wystawy stałej. 

Wystawa stała złożona jest z czterech stref tematycznych tj. architektura, matematyki i fizyka, 

technika oraz iluzja. W strefie Architektury zwiedzający dowiadują się jak budowane są mosty, 

poznają sposób powstania hiperboloidy jednopowłokowej, która jest elementem podstawy 

wieży ciśnień oraz samodzielnie tworzą mapy hipsometryczne. W strefie techniki odwiedzający 

dowiadują się jak działają wieże ciśnień poznając prawa systemu naczyń połączonych, 

eksperymentują z maszynami prostymi (np. przekładnie, bloczki), sprawdzają efekty działania 

sprężonego powietrza. W strefie matematyki i fizyki znajdują się eksponaty dotyczące siły 

wyporu, twierdzenia Pitagorasa, równania Bernoulliego, działania feormagnetyków oraz 

elektrostatyczności  i indukcji. Ostatnia część wystawy stałej to eksponaty związane z iluzją 

takie jak pokój Amesa, duch Peppera, działanie luster fenickich oraz green screen. W 2020 r. 

wystawę stałą powiększono o dwa eksponaty ze strefy techniki: eksponat telegraf dzięki 

któremu zwiedzający poznają alfabet Morsa oraz urządzenie do samodzielnego tworzenia 

muzyki pn. Mash Machine.  
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Poza eksponatami z wystawy stałej w 2020 r. pojawiły się dwie wystawy czasowe. Na 

wiosnę w Parku Nauki Torus zagościła wystawa „The sound of science”.  Wystawa składała 

się z 7 interaktywnych stanowisk o tematyce związanej z muzyką i fizyką dźwięku. Na 

wystawie można było wsłuchać się w rytm bicia swojego serca i zbadać zależność między jego 

uderzeniami, a ruchem ciała. Zwiedzający dowiadywali się czym jest dźwięk, badali jego 

częstotliwość i natężenie. Na jednym z eksponatów doświadczano na czym polega 

przewodzenie kostne, czyli jak usłyszeć dźwięk, którego inni nie słyszą.  W urządzeniu  

o nazwie „echo” odwiedzający mogli modulować swój głos od piskliwego śpiewu po głęboki 

ryk. Doskonałą zabawą była także możliwość samodzielnego tworzenia muzyki poprzez grę na 

rurach, czy korzystanie z mikserów na profesjonalnym stanowisku djskim. W dźwiękoszczelnej 

kabinie można było porównać natężenie swojego głosu z innymi głośnymi dźwiękami takimi 

jak warkot motoru, odgłosy pracującej wiertarki czy dźwięk jaki powoduje przelot samolotu. 

Na wystawie zagościły również dwa metalowe dzwony rurowe, prezentujące efekt nałożenia 

na siebie dwóch fal. 

Druga wystawa czasowa to wystawa pn. „Zmysł”. Wystawa składała się z 12 eksponatów, 

które skupiały się na działaniu 5 ludzkich zmysłów. Dzięki interaktywnym urządzeniom 

zwiedzający poznawali budowę ludzkiego oka oraz zbadali swoje pole widzenia. Nie zabrakło 

też iluzji optycznych, z którymi zwiedzający spotkali się już przy okazji wystawy stałej. 

Pozostałe eksponaty pozwalały na zrozumienie jak działa ludzki słuch, węch, zmysł dotyku  

i smaku. Pojawił się również model mózgu, a na nim poszczególne strefy odpowiadające za 

percepcję bodźców. Zwiedzający poznawali wiele ciekawostek dotyczących działania ludzkich 

zmysłów, mieli także możliwość rozwiązywania zagadek. Z uwagi na zamknięcie Parku Nauki 

Torus w okresie od listopada do grudnia 2020r. wystawa została przedłużona do marca 2021r.  

Poza udostępnieniem wystaw Park Nauki Torus prowadził działania popularyzujące 

naukę w ramach „Klubu małego AlCHemika”. Grupy przedszkolne oraz klasy 1-3 

uczestniczyły w zajęciach o piasku, który posiada „magiczne” właściwości (piasek księżycowy 

i hydrofobowy), warsztatach pn. „Tęcza w probówce, wielobarwny deszcz i inne kolorowe 

doświadczenia”, zajęciach dotyczących właściwości cieczy oraz właściwości dwutlenku węgla. 

Grupy szkolne z klas 4-8 uczestniczyły w zajęciach o właściwościach magnesów, prowadziły 

doświadczenia z atramentem sympatyczny oraz chromatografią bibułową, z nadmanganian 

potasu  oraz badaniem pH roztworów.  

W soboty i niedziele w Parku Nauki Torus organizowane były dodatkowe zajęcia 

rozwijające dla dzieci i młodzieży. W ramach cyklu „Wiem z doświadczenia” odbyły się 

warsztaty pn. „Życie pod mikroskopem”, „Śladami zwierząt, „Kolorowa piaskownica”, 

„Superlepka ciecz” a także zajęcia kulinarne. Ponadto dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 

Pozytywnie Historyczni w Parku Nauki Torus zrealizowano dwa semestry zajęć w ramach 

Dziecięcej Akademii Naukowych Inspiracji.  
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W okresie wakacyjnym w Parku Nauki Torus zorganizowano pięć turnusów półkolonii 

letnich. Uczestnicy brali udział w warsztatach naukowych oraz w  grach i zabawach na terenie 

pod wieżą ciśnień. Dzięki współpracy z Szkołą Podstawową nr 7 uczestnicy półkolonii 

korzystali z infrastruktury nowo powstałego kompleksu sportowego przy szkole i doskonalili 

swoją umiejętność gry w tenisa ziemnego. 
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W dniach od 28 do 30 sierpnia odbyły się pierwsze urodziny Parku Nauki Torus i Cafe 

Pitagoras. Zorganizowano koncerty muzyki elektrycznej oraz stand-up w wykonaniu Macieja 

Adamczyka. Na terenie parku pojawiło się mobilne planetarium. Odwiedzający mogli obejrzeć 

w nim pokazy naukowe na ekranie sferycznym dostosowane do różnych grup wiekowych. 

Dzieci od 4 roku życia poznawały planety układu słonecznego,  a młodzież i dorośli historię 

podboju księżyca. Miłośnicy astronomii mieli również okazję spotkać się z Karolem 

Wójcickim – znanym pasjonatem i fotografem nocnego nieba, popularyzatorem astronomii, 

dziennikarzem naukowym, prezenterem telewizyjnym.  

We wrześniu na terenie wokół wieży ciśnień odbył się I Ciechanowski Piknik Naukowy. 

Odwiedzający mogli skorzystać ze stanowisk edukacyjnych dot. m.in. robotyki, modelowania 

i drukowania 3D, wirtualnej rzeczywistości, doświadczeń chemicznych. Nie zabrakło również 

stanowisk historycznych. W ramach pikniku odbyły się lekcje dotyczące pojazdów, ekologii, 

robotyki oraz otwarte wykłady naukowe na zielonym dachu budynku. 

 

 



 

179 

W 2020 r. pomimo prawie 4 miesięcznego całkowitego zamknięcia spowodowanego 

decyzjami rządu z uwagi na epidemię COVID-19 Park Nauki Torus odwiedziło ponad 11 

tysięcy osób, w tym sprzedano niemal 9 tysięcy biletów na zwiedzanie i wydarzenia biletowane.  

Ofertę Parku Nauki Torus uzupełnia kawiarnia Pitagoras prowadząca działalność 

gastronomiczną. W ramach współpracy kawiarni i parku nauki przygotowano dla mieszkańców 

możliwość organizacji „Naukowych urodzin”.  

 

POZYSKANE PRZEZ GMINĘ ŚRODKI DOFINANSOWANIA NA REALIZIACJĘ 

DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH: 

1. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła+” 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz zdalnego nauczania w szkołach, 

niektórzy uczniowie mieli trudności w uczestniczeniu w zajęciach z powodu braku komputera 

lub ograniczonego dostępu do urządzeń. W ramach dwóch projektów „Zdalna Szkoła „ oraz 

„Zdalna Szkoła+” w 2020 r. miasto zakupiło łącznie 96 komputerów przenośnych. Zakupiony 

przez miasto sprzęt został przekazany szkołom, a następnie udostępniony potrzebującym 

uczniom oraz nauczycielom. 

Projekty „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła +” zostały w całości sfinansowane ze 

środków UE, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Priorytet I Powszechny dostęp do szybkiego 

internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 

szybkopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. 

Gmina Miejska Ciechanów pozyskała łącznie 212.966,66 zł. 

 

2. „Mazowiecki projekt przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 

zdalnego” 

Gmina Miejska Ciechanów w 2020 r. złożyła wniosek o pomoc finansową w ramach 

Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych. W kwietniu 

2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie odstąpienia od 

realizacji  „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” 

i realizacji rozszerzonego zadania w formule projektu pozakonkursowego pod nazwą 

„Mazowiecki projekt przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020 .  Gmina Miejska Ciechanów złożyła stosowne deklaracje i przystąpiła jako partner 

do w/w projektu. 

W świetle pandemii koronawirusa SARS-coV-2 i innych ewentualnych przyszłych 

zdarzeń uniemożliwiających prowadzenie nauczania stacjonarnego konieczne okazało się 

rozszerzenie udzielanego wsparcia przewidzianego w ramach MPDSPP o sprzęt  

i oprogramowanie do nauczania zdalnego.  

Celem nowego projektu było przygotowanie szkół, nauczycieli oraz uczniów do 

nauki zdalnej poprzez zakup niezbędnego sprzętu, oprogramowania i przeprowadzenie 

szkoleń.  

W Projekcie uczestniczą 3 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła 

Podstawowa nr 4 i  Szkoła Podstawowa nr 5. 

Każda placówka otrzymała: 8 zestawów stacjonarnych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 

drukarek laserowych,  urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny, projektor 

multimedialny oraz mobilne routery wifi wraz z kartami sim (zgodnie ze wskazaną w ankiecie 
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liczbą uczniów nieposiadających dostępu do Internetu). Szkoły wyposażone zostały   

w aplikację Corinth 3d, która jest zbiorem interaktywnych modeli pomocy dydaktycznych 3D, 

uzupełnionych o zdjęcia, filmy i komentarze. Składa się z 8 modułów: do biologii, chemii, 

fizyki, astronomii,  geografii, matematyki, paleontologii i kultury. Ponadto przeprowadzone 

zostały szkolenia, w formie zdalnej w wymiarze 30 h, które objęły 4 nauczycieli i 10 uczniów 

z każdej szkoły.  

Projekt w całości finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa oraz  budżetu 

Województwa Mazowieckiego. 

 

3. „Publiczny internet FreeWiFi dla każdego na terenie miasta Ciechanów” 

Gmina Miejska Ciechanów w 2020 r. złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji 

projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach osi priorytetowej I Powszechny 

dostęp do szybkiego internetu, 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 

dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Wniosek otrzymał 

pozytywna opinię oraz w i kwartale 2021 roku została podpisana  z Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa umowa o dofinansowanie. 

Projekt ma na celu zwiększenie udziału w dostępie do publicznej sieci internet poprzez 

montaż 13 punktów – hotspotów (8 wew.  i 5 zew.) w związku z wyeliminowaniem 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach. Publiczne punkty zostaną zamontowane na ogólnie dostępnej przestrzeni 

publicznej oraz w budynkach użyteczności publicznej, tj. w Parku Nauki Torus, Hali Targowej 

przy ul. Sienkiewicza,  na Placu Jana Pawła II, na Kąpielisku Krubin, w COEK Studio oraz 

Urzędzie Miasta Ciechanów. 

Projekt będzie realizowany w latach 2021-2022. W całości będzie finansowany ze 

środków dofinansowania. 

8.2. Kultura 

 

Zadania gminy w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 roku  realizowane 

były przez jednostki organizacyjne gminy, tj.: COEK STUDIO, Miejską Bibliotekę Publiczną, 

bezpośrednio przez Wydział Kontaktów Społecznych, w tym Pracownię Dokumentacji 

Dziejów Miasta oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi, instytucjami  

i środowiskami twórczymi.  

Na realizację zadań w obszarze kultura i dziedzictwo narodowe w 2020 roku Urząd 

Miasta przeznaczył kwotę 309 933,20 zł. Kwota ta przeznaczona była odpowiednio na  

finansowanie zadań realizowanych bezpośrednio przez Urząd Miasta, we współpracy  

z organizacjami lub innymi podmiotami oraz na zadania zlecone organizacjom pozarządowym. 

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii w kraju i ogłaszane kolejne obostrzenia większość 

wydarzeń planowanych na pierwszą połowę 2020 roku została odwołana lub przeniesiona na II 

półrocze.  Podobna sytuacja miała miejsce w II półroczu. Planowane na 2020 rok wydarzenia 

nie odbyły się z powodu epidemii. 

Przed ogłoszeniem przez Rząd stanu epidemii tradycyjnie w pierwszych dniach stycznia 

odbył się Koncert Noworoczny oraz Orszak Trzech Króli. 

Zadania z zakresu kultury zrealizowane w 2020 roku w ścisłym reżimie sanitarnym 

bezpośrednio przez Wydział Kontaktów Społecznych to głównie organizacja świąt 

państwowych i jubileuszy tj.: obchody 17 Stycznia, 3 Maja, 1 Sierpnia, 1 Września, 17 

Września i 11 Listopada.  
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Pozostałe wydarzenia zorganizowane w 2020 roku dot. niewielkich przedsięwzięć i miały 

formę patronatu. Ponadto ze środków kultury corocznie Prezydent Miasta przyznaje na 

podstawie Uchwały Rady Miasta nagrody i stypendia dla dzieci i młodzieży za szczególne 

osiągnięcia artystyczne. W roku 2020 wydatkowano na ten cel 16 000 zł. 

 

W postępowaniach konkursowych zlecono realizację 18 zadań na kwotę 143 500 zł.  

Z uwagi na sytuację epidemiczną nie była możliwa realizacja wszystkich zadań, na które 

przyznano środki. W konsekwencji organizacje pozarządowe zrealizowały 10 zadań na ogólną 

kwotę 89 950 zł.  

 

1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej       

„Wydanie książki pt. Publikacje TMZC w I 1957-2019” 

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie      

„Nauka dzieci i młodzieży na instrumentach dętych przy orkiestrze dętej OSP” 

3. Polski Czerwony Krzyż       

„PCK kulturą łączy pokolenia” 

4. Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich   

„Czwartkowe wieczory z poezją”. 

5. Stowarzyszenie Psychoart        

„Psycho Art FEST 4 Edycja” 

6. Stowarzyszenie Promień Sztuki       

„IV Ciechanowskie Wieczory Organowe”  

7. Instytut Witkacego      

„20-lecie Teatru Exodus”  

8. Związek Literatów na Mazowszu       

„ XXV Ciechanowska Jesień Poezji” 

9. Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni     

„Piknik historyczny Bunt Mazowsza” 

10. Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne STUDIO               

„BANK CZASU” 

 

I. Wystawy 

 

COEK STUDIO 

 

1. 16.01.2020 - #SztukaDlaLudzi // „Między światłem a ciemnością”, wystawa fotografii 

Anny Suchcickiej 

2. 27.02.2020 – #SztukaDlaLudzi // „Rysunek”, wystawa prac Eweliny Drejki 

3. 26.06.2020 - #SztukaDlaLudzi // „Artystyczny misz-masz” 

4. 18.09.2020 – Wystawa #CykamBoLubię – 5-lecie Blisko Kultury.  

5. 09.10.2020 – Wystawa poplenerowa VI ciechanowskiego pleneru malarskiego 

„Ciechanowskie inspiracje” OC SAP 

6. 15.10.2020 – Wystawa „Nieodkryte Talenty” oraz „Pasjonaci Rękodzieła” 
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KAMIENICA WARSZAWSKA 18 

 

1. 18.01.2020 – Trzy wymiary Namibii – wystawa fotografii Tomasza Bielawskiego. 

2. 21.02.2020 – Wernisaż rysunków satyrycznych Rafała Kado 

3. 13.06.2020 – Wystawa „Inklinacje” – wernisaż jednej pracy 

4. 07.07.2020 – „Futro i Kły” – wystawa Magdy Burdeckiej w W18 

5. 22.06.2020 – Wystawa „Gołymin-Nowy 2019” w gablotach na Warszawskiej  

6. 05.08.2020 – Wystawa Marty Frej na ul. Warszawskiej 

7. 07.08.2020 – Wystawa Urszuli Michalskiej w Klubokawiarni W18 

8. 11.09.2020 – „Spotkanie z Klasyką” w Klubokawiarni W18 – Batiki pracowni 

Mamut z Przasnysza 

9. 15.09.2020 – Wystawa Wojtka Koziary w gablotach na ul. Warszawskiej 

10. 09.10.2020 – „Polski witraż” - wystawa prac Władysława Ludwika Jurkiewicza 

11. 16.10.2020 – Wystawa Mateusza Wysockiego w gablotach na ul. Warszawskiej. 

 

Okres pandemiczny zaburzył nieco cykl #SztukaDlaLudzi, który został zainicjowany  

w 2019 roku przez COEK STUDIO. Udało się jednak zrealizować trzy wystawy – fotograficzną 

(Anny Suchciskiej), rysunków (Eweliny Drejki) oraz prac uczestników zajęć plastycznych 

STUDIO KREDKA. W okresie przejściowym udało się jednak zrealizować trzy inne wernisaże 

– fotograficzny (wystawa zdjęć koncertowych Łukasza Jakubiaka), rękodzielniczy 

(„Nieodkryte talenty” i „Pasjonaci rękodzieła” – uczestnicy zajęć COEK STUDIO) oraz 

malarski (Wystawa poplenerowa Ciechanowskiego Pleneru Malarskiego organizowana przez 

OC SAP). 

W Kamienicy Warszawska 18 – w okresie pandemicznym – udało się zainicjować 

comiesięcznie dwie wystawy. Jedne odbywały się w Klubokawiarni W18 (Inklinacje  wystawa 

wielu prac, wystawa malarstwa raz filców Magdy Burdeckiej, batiki pracowni Mamut  

z Przasnysza, Urszuli Michalskiej oraz rysunków Władysława Ludwika Jurkiewicza), inne zaś 

w gablotach na ul. Warszawskiej („Gołymin-Nowy 2019”, Marta Frej, Wojtek Koziara, 

Mateusz Wysocki). Z kolei przed pandemią odbyła się wystawa fotografii Tomasza 

Bielawskiego oraz rysunków satyrycznych Rafała Kado. 

 

II. Spektakle teatralne 

 

COEK STUDIO 

 

1. 07.01.2020 – Teatr Tak w spektaklu „Śmieciaki ratują świat”. 

2. 15.01.2020 – Teatr Tak w spektaklu „W 7 dni dookoła bajek”. 

3. 30.01.2020 – „Improjekcje” w wykonaniu Teatru Blenderownia 

4. 10.07.2020 – Spotkania z Teatrem // Teatr Trójkąt - "Dawno, dawno temu..." 

5. 17.07.2020 – Spotkania z Teatrem // Teatr Trójkąt - "Za siedmioma wiekami" 

6. 24.07.2020 – Spotkania z Teatrem // Teatr Trójkąt - "Czego nie wiecie o smokach” 

7. 07.08.2020 – Spotkania z Teatrem // Teatr Kubika - "Baśniowa Podróż Klaunów” 

8. 14.08.2020 – Spotkania z Teatrem // Teatr Kubika - "Przygody Pirata Drabinki” 

9. 21.08.2020 – Spotkania z Teatrem // Teatr Kubika - "Kapitan Drabinka w Krainie 

Smoka 

 

Spotkania teatralne wpisały się już na stałe w działania COEK STUDIO – propozycje 

ośrodka skierowane były głównie do dzieci, ale nie znaczy to wcale, że dorośli nie bawili się 
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na nich równie dobrze. Rok zaczął się od spektakli Teatru Tak w Sali widowiskowej COEK 

STUDIO, które miały charakter rozrywkowy, dydaktyczny i proekologiczny. W ciągu dnia 

odbyły się trzy spektakle – dwa skierowane do dzieci przedszkolnej (rano), jedno dla 

publiczności (wieczorem). Dodatkowo – również w styczniu – Teatr Blenderownia (grupa 

zawiązana przez instruktorkę COEK STUDIO, Magdalenę Jabłońską) zaprezentowała 

„Improjekcje” – serię scenek improwizowanych, składających się z propozycji publiczności. 

Okres luzowania obostrzeń wypadł na czas wakacji, dlatego też udało się zorganizować 

coroczne „Spotkania z teatrem” na Placu Jana Pawła II. W miesiącu lipcu tuż przy ratuszu 

zaprezentował się Teatr Trójkąt w trzech sztukach – „Dawno, dawno temu…”, „Za siedmioma 

wiekami” oraz „Czego nie wiecie o smokach”. Spektakle odbywały się co piątek. Natomiast  

w sierpniu Teatr Kubika zaprezentował trzy widowiska -  „Baśniową Podróż Klaunów”, 

„Przygody Pirata Drabinki” oraz „Kapitana Drabinkę w Krainie Smoka’. Wszystko odbywało 

się na zamkniętej przestrzeni z obowiązkowym pomiarem temperatury, dezynfekcją rąk oraz 

obowiązkową maseczką na terenie spektakli. Krzesła zostały ustawione w dwumetrowych 

odstępach.  

  

III. Koncerty i występy na żywo 

 

KAMIENICA WARSZAWSKA 18 

 

1) 31.01.2020 – James Brierley Akustik  

2) 14.02.2020 – Koncert Kariny i Jakuba Kusiorów 

3) 28.02.2020 – Koncert Arka Zawilińskiego 

4) 03.07.2020 – Cafe Jazz Trio w Klubokawiarni W18 

5) 18.07.2020 –  Retro Jazz Trio na otwarciu ogródka KlubokawiarniiW18 

6) 16.08.2020 – Kobiety Polskie w Kamienicy W18 

7) 28.08.2020 – występ uczestników konkursu wokalnego Record 

8) 28.08.2020 - Występ duetu jazzowego Hołownia/Pulcyn 

9) 05.09.2020 - Pierwsze urodziny W18 - cupping, występ Red Heels 

10) 11.09.2020 – „Spotkanie z Klasyką” w Klubokawiarni W18 

11) 03.10.2020 – Jazz na żywo w Kamienicy Warszawska 18 – Alessio Zucca / Joanna 

Wojtkiewicz 

12) 09.10.2020 – Występ Jarek Michaluk Trio 

 

Jeśli chodzi o formy stricte koncertowe, to rok rozpoczął się od klasycznego 

blues/jazzowego nastroju. W styczniu zaprezentował się James Brierley Akustik, w lutym  

(w ramach Walentynek) Karina oraz Jakub Kusiorowie, z kolei w marcu Arkadiusz Zawiliński. 

O wiele trudniejszy okazał się natomiast okres międzypandemiczny, gdzie należało 

przestrzegać norm sanitarno-epidemiologicznych (dezynfekcja rąk, ograniczona ilość miejsc, 

odstępy między stołami). Występy odbywały się więc w ramach oprawy Klubokawiarni  

i zaprezentowali się tam m.in. Cafe Jazz Trio, Retro Jazz Trio, Monika Borzym (w ramach akcji 

„Kobiety Polskie), uczestnicy konkursu Record (przy W 18), duet Hołownia/Pulcyn (przy 

W18), Red Heels (w ramach urodzin W18), pianiści mławskiej szkoły muzycznej I i II stopnia, 

duet jazzowy Alessio Zucca/Joanna Wojtkiewicz oraz Jarek Michaluk Trio. Niestety przez 

wzgląd na panującą sytuację epidemiczną nie udało się zorganizować Dni Miasta na błoniach 

zamkowych, tak samo jak corocznych jarmarków (wielkanocnego i bożonarodzeniowego).     
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IV. Edukacja kulturalna/Działania Online 

 

COEK STUDIO 

 

1. 09-15.02 – „Zimowy obóz Combo”, kolonie zimowe w Pięknej Górze 

2. 18-20.02.2020 – Ferie w STUDIO 

3. 29.02.2020 – Kurs medytacji „Simply Meditation”  

4. 16.03.2020 - #zostańwdomu // Konkurs plastyczny 

5. 16.03.2020 - #zostańwdomu // Konkurs „Zdolni nieodkryci” 

6. 18.03.2020 - #zostańwdomu // Rozpoczęcie cyklu filmików edukacyjno-

kulturowych 

7. 19-24.03.2020 - #zostańwdomu // COEKowe bajkoopowiastki 

8. 25-28.03.2020 - #zostańwdomu // Legendy ciechanowskie 

9. 06.04.2020 – #zostańwdomu // Konkurs „Wehikuł czasu” 

10. 07.04-01.06.2020 - #zostańwdomu // Lamus ciekawostek 

11. 28.04.2020 - #zostańwdomu // MAMA TV 

12. 30.04.2020 - #zostańwdomu // Konkurs „Zapasy kuchenne” 

13. 01.06.2020 – Otwarcie naboru na przegląd fotograficzny „Ciechanów Moje 

Miasto” 

14. 05.06.2020 – Konkurs RECORD 

15. 26.07-04.08.2020 - „Nadmorska przygoda” – Kolonie letnie 

16. 30.08 - 01.09.2020 – Warsztaty z emisji głosu w COEK STUDIO 

17. 10.08.2020 – ogłoszenie całorocznego konkursu literackiego „Tyrmandki” 

18. 14.10.2020 – Ogłoszenie konkursu #emocjenaplus 

19. 19.10.2020 – Ogłoszenie konkursu „Wyśpiewaj Zimę!’ 

20. 26.10.2020 – Ogłoszenie konkursu #czytamwciechanowie 

21. 11.11.2020 – Material o edukacji patriotycznej z Przedszkona nr 6 

22. 11.11.2020 – Kwadrans muzyczny z HarceSz W.G. 

23. 23.11.2020 – Słuchowisko „Zagryziakowie”. 

24. Całoroczne warsztaty (przed pandemią): 

- Zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych. 

- Zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży. 

- Zajęcia fitness. 

- Joga dla dzieci i dorosłych. 

- Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży. 

- Zajęcia taneczne dla dzieci, dorosłych i seniorów. 

- Zajęcia edukacyjne, ruchowe, plastyczne Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

25. Całoroczne warsztaty (po zdjęciu obostrzeń): 

- zajęcia fitness; 

- Warsztaty perkusyjne dla dzieci; 

- Fireshow – taniec z ogniem. 

- OM Shanting. 

- Zajęcia plastyczne dla dorosłych. 

- Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. 

- Zajęcia taneczne dla dorosłych i seniorów. 

- Zajęcia taneczne dla dzieci (Hopsiaki i Taneczne eksperymenty)  

- Joga dla dorosłych. 

- Warsztaty gitarowe dla początkujących. 
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- Zajęcia informatyczno-graficzne dla dzieci 

26. Warsztaty wakacyjne: 

- Zajęcia taneczne dla dzieci (Hopsiaki, Taneczne eksperymenty). 

- Joga dla dorosłych. 

- Fitness. 

- Zajęcia plastyczne dla dorosłych. 

- Spotkanie z tańcem dla seniorów. 

- Spotkanie z tańcem dla dorosłych. 

- Zajęcia plastyczne dla dzieci.  

- Zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych. 

- Warsztaty perkusyjne. 

 

Okres pandemiczny okazał się niezwykle trudny w prowadzeniu bezpośrednich działań 

kulturalno-edukacyjnych. Przed epidemią udało się zorganizować kolonie i warsztaty feryjne 

(w budynku COEK STUDIO), jak również kurs „Simply Meditation” , który od lat – dzięki 

instruktorom ośrodka – przyciąga miłośników jogi. Ponadto w okresie przejściowym udało się 

zainicjować konkurs wokalny Record, w którym to dzieci i młodzież (soliści) przychodziła do 

budynku w celu nagrania swoich występów. Co więcej, we wrześniu odbyły się też warsztaty 

dla seniorów z emisji głosu, które poprowadziła Iwona Wiśniewska-Salamon. Udało się też 

zorganizować wyjazd do Kątów Rybackich w ramach corocznych kolonii letnich. Ponadto 

oferta zajęć uległa znaczącej modyfikacji względem poprzednich lat – prócz warsztatów 

plastycznych i ruchowych, doszły m.in. zajęcia muzyczne (z gry na perkusji, gitary) jak również 

kreatywno-ruchowe (Hopsiaki). Nowością były zajęcia informatyczno-multimedialne, które 

uczyły dzieci m.in. języka programowania.  

Z powodu sytuacji epidemiologicznej COEK STUDIO zwiększył zasięg działań online. 

Nie brakowało konkursów plastycznych („Wehikuł czasu”), muzycznych („Zdolni nieodkryci”, 

„Wyśpiewaj zimę!”), literackich („Tyrmandki”, „#czytamwciechanowie”, „#emocjenaplus”); 

jak również akcji okazjonalnych („MAMA TV” na Dzień Matki, koncert online HarceSz W.G. 

z okazji Dnia Niepodległości) oraz cyklów filmików i postów edukacyjnych („Legendy 

ciechanowskie”, słuchowisko „Zagryziakowie”, „COEKowe bajkoopowiastki”, „Lamus 

ciekawostek”, który jest kontynuowany po dziś dzień).  
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1. 11.01.2020 - Cupping styczniowy  

2. 23.01.2020 – Warsztaty „Złam Schemat” 

3. 25.01.2020 – Era Nowych Kobiet // „Zmiana? Już się boję”, spotkanie z Sandrą 

Panuś 

4. 25.01.2020 – Wena na komiks, warsztaty z Rafałem Kado 

5. 01.02.2020 - Wena na komiks, warsztaty z Rafałem Kado 

6. 07.02.2020 – Piątki z historią // „Pradzieje Ziemi Ciechanowskiej” 

7. 11-13.02.2020 – Ferie w Kamienicy 

8. 15.02.2020 – Warsztaty z makramy 

9. 20.02.2020 - Cupping lutowy 

10. 22.02.2020 – Podstawy chustoszenia – warsztaty dla rodziców 

11. 26.02.2020 – Łyk Kultury // Spotkanie z Markiem Piekarczykiem 

12. 29.02.2020 – Warsztaty Decoupage 

13. 05.03.2020 – Warsztaty „Złam Schemat”  
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14. 06.03.2020 – PDM // Wykład „Okupacyjne wspomnienia Polaków wysiedlonych 

z rejencji ciechanowskiej 

15. 07.03.2020 – Chemogluty – warsztaty naukowe 

16. 20-22.03 - #zostańwdomu // Porannik Kawowy 

17. 10.04.2020 - #zostańwdomu // Konkurs „DOMsłownie i kredką 

13) 18.06.2020 – Łyk Kultury Online // Olga Borys 

14) 25.06.2020 – Łyk Kultury Online // Marek Siudym 

15) 23.07.2020 – Łyk Kultury Online // Piotr Tomaszuk 

16) 13.08.2020 – Łyk Kultury Online // Grażyna Wolszczak i Cezary Harasimowicz 

17) 17.09.2020 – Łyk Kultury Online // Krystyna Janda 

18. 28.09.2020 – Warsztaty „Woda niezbędna do życia” 

19. 02.10.2010 – Warsztaty z makramy 

20. 08.10.2020 – Warsztaty „Złam Schemat” 

21. 22.10.2020 – Łyk Kultury Online // Tomasz Dobosz i Mariusz Laszuk 

22. 29.10.2020 – Łyk Kultury Online // Magdalena Zawadzka 

23. 19.11.2020 – Łyk Kultury Lokalnie // Jadwiga Paprocka 

24. 26.11.2020 – Łyk Kultury Lokalnie // Łukasz Juszkiewicz 

25. 05.12.2020 – Łyk Kultury Lokalnie // Urszula Michalska 

26. 12.12.2020 – Łyk Kultury Lokalnie // Święty Mikołaj 

  27. Warsztaty całoroczne (przed pandemią): 

- Wieczory gier planszowych. 

- Zajęcia w ramach „Klucza do uczenia się”. 

- Gry ekonomiczne prowadzone przez studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. 

Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. 

- Spotkania w ramach Klubu Rodzica. 

- Spotkania Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

- Spotkania brydżowe seniorów. 

- Język angielski dla seniorów. 

- Zajęcia Destination Imagination. 

28. Warsztaty całoroczne (po zdjęciu obostrzeń) 

- Nutkowanie z Łukaszem Juszkiewiczem – zajęcia muzyczne. 

- Warsztaty Skumaj to, czyli jak zrozumieć świat dorosłych. 

- Zajęcia „Złam schemat”. 

- NETykieta, czyli rozmowy na temat technologii i kultury. 

- Bezpłatne spotkania z psychologiem „Na każdy temat”. 

- Warsztaty Destination Imagination 

- Klucz do uczenia się – warsztaty dla przedszkoli (dojazdowe) 

 

Do końca marca (przed okresem pandemicznym) w Kamienicy Warszawska 18 udało się 

zorganizować okazjonalne warsztaty, wśród których warto wymienić: „Złam Schemat” dla 

seniorów, warsztaty rysunkowe z Rafałem Kado, z chustoszenia, makramy, decoupage, 

„Chemogluty” (zajęcia chemiczne dla dzieci), jak również odbyło się kolejne spotkanie „Ery 

Nowych Kobiet”, które poprzedziło spotkanie z Sandrą Panuś. W okresie przedpandemicznym, 

jak również w trakcie zdejmowania obostrzeń odbyły się m.in. warsztaty dotyczące 

ciechanowskiej „kranówki” oraz całoroczne warsztaty. Oferta zajęć również znacząco się 

poszerzyła i znalazły się w niej: zajęcia z angielskiego dla dzieci, warsztaty „Skumaj to, czyli 

jak zrozumieć świat dorosłych” oaz rytmika dla dzieci. Ponadto kontynuowane były spotkania 

Klubów Seniora, warsztaty Destination Imagination oraz Klucz do uczenia się, który w czasie 
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epidemii przybrał formę dojazdową (instruktorka odwiedzała przedszkola). Odbywały się 

również, do marca włącznie, cuppingi kawowe. Co więcej, w Pracowni Dokumentacji Dziejów 

Miasta odbyły się dwa wykłady na temat: „Pradziejów ziemi ciechanowskiej” oraz 

„Okupacyjnych wspomnień Polaków wysiedlonych z rejencji ciechanowskiej”. Pod koniec 

lutego odbyło się pierwsze – bezpośrednie, z udziałem publiczności – spotkanie w ramach cyklu 

wywiadów „Łyk Kultury Online”, którego gościem był Marek Piekarczyk, ex-wokalista TSA. 

Cykl kontynuowany był potem w Internecie. 

Łyk Kultury Online kontynuował założenia pierwszego wywiadu, jednak z powodu 

epidemii musiał przenieść się do Sieci. I tak gośćmi W18 byli: Olga Borys, Marek Siudym, 

Sławomir Łosowski (lider Kombi), Piotr Tomaszuk i Teatr Wierszalin, Grażyna Wolszczak  

i Cezary Harasimowicz, Krystyna Janda, Tomasz Dobosz i Mariusz Laszuk (twórcy filmu VR 

„Kartka z powstania”) oraz Magdalena Zawadzka. Inicjatywą dodatkową, ściśle powiązaną, był 

Łyk Kultury Lokalnie, który koncentrował się na artystach i działaczach Ciechanowskich. 

Gośćmi cyklu byli już: Jadwiga Paprocka, Urszula Michalska, Łukasz Juszkiewicz ora Święty 

Mikołaj (animator COEK STUDIO, który wypromował akcję „Napisz list do Świętego 

Mikołaja). Wszystkie materiały można obejrzeć na facebooku i kanale YouTube COEK 

STUDIO. Ponadto na fanpage’u zamieszczane były również konkursy („DOMsłownie  

i kredką”) oraz filmiki edukacyjne („Porannik kawowy”).   

 

V. Inicjatywy współtworzone 
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1. 16.01.2020 – Czwartkowy wieczór z poezją SAP // Piotr Olszewski 

2. 05.02.2020 – Uroczyste otwarcie „Klubu Seniora STUDIO” 

3. 05.03.2020 – Czwartkowy wieczór z poezją SAP // odsłona 53. 

4. 06.03.2020 – Włoski wieczór w Klubokawiarni W18 

5. 25.09.2020 – II odsłona Tornister Festu w Klubokawiarni W18. Występ zespołu 

Pod Fryzjerką. 

 

W minionym roku udało nam się współtworzyć kilka interesujących inicjatyw, które 

cieszyły się dużą popularnością wśród mieszkańców. Jednym z nich były „Czwartkowe 

wieczory z poezją” w Klubokawiarni W18, które cyklicznie organizuje Oddział Ciechanowski 

Stowarzyszenia Autorów Polskich. Od zawsze była to znakomita okazja do zapoznania się  

z twórczością lokalnych poetów. Ponadto COEK STUDIO zaangażował się po raz kolejny  

w Tornister Fest, który od kilku lat jest organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (na 

czele z panią Jadwigą Paprocką) oraz Fabrykę Kultury Zgrzyt. We wrześniu w ramach akcji 

odbyły się dwa koncerty – HarceSz W.G. zaprezentował się w Zgrzycie, z kolei Pod Fryzjerką 

w Klubokawiarni W18. Ponadto odbywały się również pojedyncze wydarzenia pokroju 

„Wieczoru włoskiego” (z Klubem Seniora STUDIO”), jak również zainicjowane zostało 

uroczyste otwarcie „Klubu Seniora STUDIO”, na którym pojawił się prezydent Krzysztof 

Kosiński.  

 

Działalność kulturalno – oświatowa prowadzona przez Miejską Bibliotekę Publiczną  

w Ciechanowie 
 

Miejska Biblioteka Publiczna to miejsce służące edukacji i integracji społeczności. 

Placówka wspiera rozwój lokalnej społeczności udostępniając zbiory oraz podejmuje zadania 
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z zakresu edukacji i kultury. Ważnym zadaniem, jakie stawia sobie Biblioteka jest 

upowszechnianie czytelnictwa oraz kształtowanie właściwych nawyków i zachowań 

czytelniczych, a także pozytywnych postaw wobec książki i czytania. Równie ważnym 

zadaniem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelników w rożnym wieku, 

wspomaganie systemu edukacji oraz upowszechnianie wiedzy na temat nauki i kultury. 

Biblioteka swoją ofertą stara się objąć osoby niepełnosprawne oraz niemogące z ważnych 

powodów przychodzić do placówki, przejawia się to poprzez długoletnią współpracę  

z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Ciechanowie oraz nawiązaną współpracą ze 

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie poprzez czytanie chorym dzieciom 

przebywającym na oddziale. Wszystkie placówki biblioteczne MBP prowadziły zajęcia 

edukacyjne, kulturalne i rozrywkowe związane z promocją książki i czytelnictwa.   

Z okazji świąt, wydarzeń historycznych, sportowych, rocznic literackich, świąt dotyczących 

książek i bibliotek były organizowane wystawki eksponujące tematycznie zbiory biblioteczne. 

Po zajęciach warsztatowych i konkursach plastycznych w bibliotekach były prezentowane 

prace wykonane przez dzieci.  

Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie w 2020 r. odwiedziło 35.425 osób, 

odnotowano 3.430 aktywnych czytelników. Zorganizowaliśmy ponad 171 akcji promujących 

książki i czytelnictwo, z których skorzystało ponad 4 tysiące osób.  

 

Głośne czytanie dzieciom to forma współpracy MBP oraz ciechanowskich szkół  

i przedszkoli, która sprawdza się od wielu lat. Odbywa się ono w bibliotekach oraz  

w przedszkolach i szkołach (w tym klasy nauczania wczesnoszkolnego i świetlice szkolne), 

które goszczą współpracującego bibliotekarza. W tym obszarze działalności MBP współpracuje 

z Miejskimi Przedszkolami nr 3, 4, 5, 6, 8, 10 oraz Niepublicznym Przedszkolem Tęcza, 

Przedszkolem Niepublicznym Stumilowy Las, Przedszkolem Alpik, Niepublicznym 

Przedszkolem Piotruś Pan, Mini Żłobkiem Kindero, Niepublicznym Przedszkolem 

Terapeutyczno – rehabilitacyjnym Kindero, Przedszkolem w SP nr 5, Szkołą Podstawową nr 4, 

5, 6, 7, Przedszkolem ZDZ, Przedszkolem DoReMi. 

W 2020 roku bibliotekarze podczas 58 spotkań w przedszkolach, żłobkach i szkołach 

przeczytali dla 1.219 dzieci.  
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Ferie w Bibliotece 
Na czas ferii zimowych, trwających od 10.02. do 21.02.2020 r. zajęcia, we wszystkich 

placówkach bibliotecznych odbywały się zajęcia w godz. 10.00 – 12.00. Zajęcia były bezpłatne, 

skierowane do uczniów ciechanowskich szkół podstawowych (6 – 10 lat). Z tej formy 

wypoczynku skorzystało 70 dzieci. 

Ponadto w czasie ferii zimowych we wszystkich placówkach bibliotecznych 

przygotowane były „kąciki różności” - wystawki literatury dziecięcej, gry planszowe, puzzle, 

kolorowanki, rebusy. 

 

Wakacje w Bibliotece 
Podczas wakacyjnej przerwy w nauce szkolnej, w lipcu i sierpniu, zorganizowano dla 

najmłodszych czytelników zajęcia w ramach akcji „Wakacje w Bibliotece” zgodnie  

z wytycznymi sanitarnymi, przy ograniczonej liczbie uczestników. Był to czas niezwykle 

twórczy i rozwijający. Zajęcia odbywały się w każdą środę w lipcu i sierpniu. Dzieci 

korzystające z zajęć zdobyły lub poszerzyły swoją wiedzę o wiele ciekawych i praktycznych 

zagadnień, w tym na temat biblioteki i zgromadzonych w niej książkach, a także doskonaliły 

swoje manualne zdolności poznając różne techniki plastyczne, czego dowodem są prace 

pozostawione w naszych placówkach. Zajęcia to był dobrze spędzony czas, pełen śmiechu, 

wariacji plastycznych, a chwile w bibliotece wolne od nudy i choć na moment od spoglądania 

na ekrany smartfonów. Z akcji wakacyjnej skorzystało łącznie 80 osób. Zajęcia dostosowane 

były do wytycznych sanitarnych i panujących obostrzeń.  
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Czytanki pod Halą 

Wykorzystując plener przed Krzywą Halą zaproponowaliśmy dzieciom i opiekunom 

spotkanie z bajkami w ramach „Czytanek pod Krzywą Halą”, które odbywały się w piątki  

w lipcu i sierpniu. Urokliwy teren przed Krzywą Halą sprzyjał chwilom z książką,  

o opowieści z latem w tle zadbały Bibliotekarki z MBP.  

 

Konkursy 
W listopadzie 2020 r. został ogłoszony konkurs literacko – plastyczny „List do świętego 

Mikołaja”. Skierowany był do dzieci w wieku 4 - 11 lat, a zadaniem konkursowym było 

namalować (dla dzieci młodszych) lub napisać (dla dzieci starszych) list do św. Mikołaja. Na 

konkurs wpłynęło 128 prac. Nagrody, wyróżnienia i dyplomy zostały przyznane 7 grudnia 

2020r.  

We współpracy z Pracownią Dokumentacji Dziejów Miasta ogłoszone zostały dwa 

konkursy „Ilustrujemy Ciechanowskie Legendy”. Konkursy skierowane były do uczniów 

ciechanowskich szkół podstawowych. Na kanwie ciechanowskich legend należało wykonać 

ilustracje, które posłużyły do prezentacji legend w teatrzyku kamishibai. 

 

Spotkania autorskie 

Organizacja spotkań autorskich w roku 2020 była utrudniona z uwagi na wybuch 

epidemii oraz na pojawiające się zakazy i brak rekomendacji do organizowania spotkań ze 

strony Biblioteki Narodowej. Wraz z pojawiającymi się „poluzowaniami” obostrzeń  

w miesiącach wakacyjnych spotkania autorskie organizowane były w plenerze przed Krzywą 

Halą, a później w czytelnie. Do wszystkich spotkań stosowane były panujące wytyczne 

sanitarne (m.in. lista obecności, maseczka, dystans, dezynfekcja rąk). 

Spotkania autorskie, które odbyły się w 2020 r. w MBP to”: 

- spotkanie z dr inż. Aleksandrą Czarnewicz-Kamińską, ciechanowianką, trenerem 

żywieniowym, dietetykiem, wykładowcą, autorką bloga kulinarnego i współautorką książki 

„Dieta i miłość”, 7 lutego 2020 r.; 

- spotkanie z Karoliną Dołęgowską, trenerką mentalną i promocja książki „Seksowna Bogata 

Egoistka – Mistrzyni swojego życia”, 19 lutego 2020 r.; 

- Alek Rogoziński, książę komedii kryminalnych, 27 lutego 2020 r.; 

- wykład Jacka Karczewskiego „Śladami Niezłomnych”, 3 marca 2020 r.; 

- spotkanie autorskie z Gabrielem Michalikiem, autorem m.in. książki „Danuta Szaflarska. Jej 

czas”, 1.07.2020 r.;  

- spotkanie z Katarzyną Drogą „Wojowniczki i buntowniczki, prekursorki i mentorki  

w światach przedstawionych moich książek i w świetle pracy dziennikarskiej”, 22 lipca 2020 

r., tematem wiodącym były bohaterki: Aleksandra Piłsudska i dr Irena Ćwiertnia;  

- pierwsze spotkanie z cyklu „Blisko nas”, gościem była Janina Janakakos-Szymańska, poetka, 

animatorka kultury, działaczka społeczna. Spotkaniu nadano tytuł „Powiew helleńskiego 

wiatru”, 7 sierpnia 2020 r. ; 

- 15 sierpnia 2020 r. odbyło się spotkanie z prof. Lechem Wyszczelskim i promocja książki 

„Ciechanów 1920” współorganizowane z UM Ciechanów i Wydawnictwem Bellona; 

- we współpracy ze Związkiem Literatów na Mazowszu odbyła się jubileuszowa XX edycja 

Światowego Dnia Poezji ustanowionego przez UNESCO. W programie spotkania znalazły się: 

rozstrzygnięcie Konkursu na Książkę Roku 2019 ZLM, wręczenie statuetki „Złote Pióro” oraz 

koncert barda Wojtka Gęsickiego, 19 sierpnia 2020 r.; 
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- o tym, że „Indiana Jones był Polakiem” przybyłych na spotkanie przekonywał Igor Strojecki, 

pasjonat genealogii, publicysta, varsavianista. Spotkanie poświęcone było Leonowi 

Barszczewskiemu, XIX w. podróżnikowi, 26 sierpnia 2020 r.; 

- spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich, pisarką, zielarką, nauczycielką jogi i pasjonatką 

naturalnych kosmetyków, 17 września 2020 r.; 

- spotkanie autorskie „Gdy zakwitną mandale”, którego gościem była Ewa Stangrodzka-

Kozłowska, poetka, reporterka, publicystka, dziennikarz TC, przewodnik turystyczny, pilot 

wycieczek, 23 września 2020 r.; 

- Mariola Pryzwan, polonistka, publicystka, biografistka i bibliotekarka była gościem spotkania 

autorskiego, podczas którego opowiadała o swojej książce biograficznej poświęconej Annie 

Jantar, 30 września 2020 r.;  

- 2 października 2020 r. gościem spotkania autorskiego w Bibliotece była Ałbena Grabowska, 

polska królowa literatury kobiecej. Podczas spotkania opowiadała o pracy nad sagą „Stulecie 

Winnych”, która przyniosła jej największą popularność, m.in.. za sprawą serialu w TV, ale 

także o swojej pracy i najnowszej książce „Uczniowie Hippokratesa. Doktor Bogumił”; 

- historyk sztuki, varsavianista, dziennikarz i autor książek o Warszawie, Jerzy Majewski 

wygłosił prelekcję pt. „Warszawa Tyrmanda”, 6 października 2020 r.; 

- pierwsze spotkanie hybrydowe, przy nowych obostrzeniach nałożonych na mocy 

rozporządzenie, przy zmniejszeniu liczby widowni do 50% odbyło się 14 października 2020 r. 

Gościem spotkania była Olga Wiechnik, która zaprezentowała swoją książkę „Posełki” 

poświęconą pierwszym kobietom, które weszły do Sejmu w 1919 r. 

- wykład „Nieznane fakty ciechanowskiej Fary” wygłosił Ryszard Małowiecki, historyk sztuki, 

wieloletni pracownik Państwowej Służby Ochrony Zabytków, 27 października 2020 r.;  

- pierwsze spotkanie autorskie on-line odbyło się z udziałem Michała Wójcika, historyka  

i dziennikarza, autora książki „Terrorysta. Michał Wójcik w rozmowie z Józefem Piłsudskim”. 

Spotkanie można było oglądać na profilu społecznościowym MBP 12 listopada od godz. 17.00; 

- 25 listopada 2020 r. na profilu społecznościowym MBP miała miejsce wirtualna promocja 

książki dr Teresy Kaczorowskiej „Listy do Marii Konopnickiej z lat 2010-2020”; 

- 18 grudnia 2020 r. czytelnicy mieli okazję uczestniczyć w koncercie on-line „Kolęda  

z Biblioteką”, który wykonali Wojciech Gęsicki i Marta Sosnowska. Koncert wprowadził  

w świąteczny klimat, spotkał się z ciepłym odbiorem widzów, a na FB zanotowano 2,9 tys. 

wyświetleń tego wydarzenia. 

 

 

 

 

 



 

192 

Cykl spotkań „Czytamy, opowiadamy, słuchamy, podróżujemy” 

- o pobycie w Nowym Jorku „Brooklyn Boogie” opowiadali Katarzyna i Mariusz Stawiccy. 

Spotkanie odbyło się 5 lutego 2020 r. 

 

Projekt „Nad Łydynią – o przyrodzie i klimacie” we współpracy z Fundacją Łydynia 

dofinansowany ze środków UM w Ciechanowie: 

- „Po co nam ta dzika natura?” - spotkanie z Arkadiuszem Szarańcem odbyło się 15 lipca 2020r.; 

- „Klimatyczne fakty i mity” - spotkanie z Marcinem Popkiewiczem, ekspertem  

i dziennikarzem zajmującym się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-

środowisko odbyło się 5 sierpnia 2020 r.; 

- „Ptaki i nietoperze w budynkach – chronione i zagrożone” - spotkanie z Dorotą Zielińską, 

prezes Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków odbyło się 13 października 2020 r.  

 

Narodowe Czytanie - Miejska Biblioteka wzorem lat ubiegłych przyłączyła się do 

ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. W roku bieżącym lekturą do wspólnego, 

publicznego czytania była Balladyna Juliusza Słowackiego.  

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie była okazja do wysłuchania wybitnego 

dzieła polskiego romantyka w wykonaniu Magdaleny Warzechy, aktorki Teatru Narodowego 

w Warszawie. Akompaniament do słowa muzycznego przygotowała młoda ciechanowska 

skrzypaczka, Agata Mysiakowska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poranek w Bibliotece - forma działalności zainicjowana w 2018 r. (15.12.18 r.). Celem zajęć 

jest rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznawanie biblioteki jako miejsca 

użyteczności publicznej, poznawanie utworów literackich o wartościach wychowawczych, 

zdobywanie wiedzy o autorach książek dla dzieci, rozwijanie postaw twórczych u dzieci  

w połączeniu z wszechstronną aktywnością. Zajęcia w ramach Poranka odbywają się raz  

w miesiącu, w sobotę, w Krzywej Hali. Zajęcia są bezpłatne. Pierwszą część spotkania stanowi 

wspólne czytanie, po którym następują zajęcia kreatywne. W roku 2020 odbyły się 4 spotkania 

stacjonarnie oraz 5 zajęć w formie on-line.  

Nową ofertą, która została skierowana dla dzieci są zajęcia z kodowania i nauka czytania 

metodą krakowską. Zajęcia odbyły się t6yko we wrześniu 2020 r., bowiem w kolejnych 



 

193 

miesiącach były już nałożone ograniczenia w działalności. Zajęcia stacjonarne zostaną 

przywrócone po odmrożeniu kultury.  

 

MBP wprowadziła dwie nowe formy bezpłatnych zajęć dla dzieci do swojej oferty. Są to 

Godzina kodowania oraz nauka czytania metodą krakowską z profesjonalnym szkoleniowcem. 

Stacjonarnie zajęcia odbyły się tylko we wrześniu i październiku. Nie zostały przeniesione do 

sieci, z uwagi na to, że takie zajęcia oprócz elementów edukacyjnych niosą pokłady społeczne, 

zachodzi interakcja między uczestnikami i prowadzącym, podczas nauki czytania konieczna 

jest obserwacja postępów. Zajęcia będą kontynuowane po odmrożeniu kultury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka prowadzi całoroczną akcję Książka za uśmiech – przekazuje zainteresowanym  

użytkownikom książki, które pragną pozyskać nieodpłatnie z naszych książek wycofanych,  

z dubletów, darów od wydawnictw, czytelników itp. W każdej miejskiej bibliotece jest 

wyznaczone specjalne miejsce (regał lub skrzynka) na takie książki.  

 

Tydzień Bibliotek pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece” - od 8 do 15 maja 2020 r. 

zorganizowaliśmy szereg atrakcji on-line dla czytelników i mieszkańców Ciechanowa. Oferta 

przygotowana została dla każdego, bez względu na wiek i zainteresowania, a wszystko wokół 

książki i z myślą o promocji czytelnictwa. Obserwatorzy profilu MBP na FB mogli wysłuchać 

codziennie nowej bajki przedstawionej za pomocą teatrzyku kamishibai bądź tradycyjnego 

czytania, udostępniane były nowości książkowe lub książki dostępne w bibliotekach  

z „kulinarnymi tytułami”, wyzwanie książkowe publikowane raz dziennie przez cały tydzień, 

na które czytelnicy mogli odpowiadać w komentarzach pod postami. 
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Noc Bibliotek pod hasłem „Klimat na czytanie” ogólnopolska akcja, jaką jest Noc Bibliotek, 

odbyła się 10 października 2020 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie. Podczas 

Nocy Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ciechanowie zorganizowane zostały: 

Poranek w Bibliotece - „Moja Planeta” oraz koncert z piosenkami z Kabaretu Starszych Panów 

w wykonaniu Artura Gotza i Dawida Ludkiewicza.  

 

Teatrzyk kamishibai - japońska tradycja opowiadania historii za pomocą tekstu  

i stworzonych do niego kolorowych ilustracji, wsuwanych do małego drewnianego parawanu 

zwanego butai. Opowieści w formie kart narracyjnych są bardzo dobrze odbierane przez dzieci. 

Piękne ilustracje, ciekawa fabuła przykuwają uwagę najmłodszych słuchaczy. Z tej formy 

czytania skorzystało 419 dzieci podczas 12 spotkań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty  
W 2020 r. w MBP zorganizowane zostały warsztaty: 

- „Recykling po japońsku – szyjemy futerał na ulubioną książkę z wykorzystaniem technik 

sashiko i boro” - zajęcia dla dorosłych poprowadziła Ewa Soszko-Dziwisińska, konserwatorka 

tkanin z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. 
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W 2020 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie przystąpiła do akcji „Podziel się 

książką”, która organizowana jest przez KINDER. Kinder wspólnie z wydawnictwem ZNAK 

 i bibliotekami organizuje wielką zbiórkę książek do wspólnego czytania, które zostaną 

przekazane małym bibliotekom.  Zbieramy pełnowartościowe książki dla dzieci w wieku 2-14 

lat. Zachęcaliśmy dzieci i rodziców do przejrzenia swoich domowych biblioteczek. Być może 

na półkach stoją książki, po które już nie sięgacie, z których zwyczajnie wyrośliście? Można je 

przynieść do Miejskiej Biblioteki. Bibliotekarze będą je odkładać do specjalnego pudełka,  

a po jego zapełnieniu Kinder odbierze zebrane książki i przekaże je małym bibliotekom.  

W 2019 r. MBP przystąpiła do projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”, który 

realizowany jest przez Instytut Książki. Kampania społeczna „Mała książka - wielki 

człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od 

pierwszych miesięcy życia dziecka. Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 3-6 lat, jego 

celem jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci w wieku przedszkolnym na terenie Polski. 

Projekt, a dokładnie mówiąc kolejna jego edycja, wystartował we wrześniu, zgłaszające się do 

biblioteki dzieci (już zapisane lub zapisywane przez rodziców przy okazji projektu) otrzymują 

wyprawkę czytelniczą, odwiedzając bibliotekę zbierają naklejki, a po zebraniu kompletu 10 

naklejek dziecko otrzymuje dyplom. Udział w akcji jest bezpłatny.  

W 2020 r. łącznie wydano 109 wyprawek czytelniczych, a tym samym wielu nowych 

czytelników zapisanych zostało do Biblioteki. 

1 sierpnia 2020 r. we współpracy z Urzędem Miasta w rocznicę wybuchu Powstania 

Warszawskiego został przygotowany koncert plenerowy przed Krzywą Halą, podczas którego 

wystąpili Wojciech Gęsicki (gitara, śpiew, słowo) i Rafał Grząka (akordeon). W trakcie 

koncertu przybyli mieszkańcy wspólnie śpiewali piosenki powstańcze i patriotyczne, co 

ułatwiło im korzystanie ze śpiewników przygotowanych przez MBP w Ciechanowie. Była to 

doskonała okazja do zadumy nad wydarzeniami minionych lat oraz integracji społecznej, która 

była bardzo ograniczona z uwagi na epidemię. 

Arkady w Krzywej Hali okazały się doskonałym miejscem ekspozycyjnym, stąd od maja 

do października 2020 r. na sztalugach ustawione były wystawy fotograficzne ciechanowskich 

fotografów amatorów. Z uwagi na zamykane na noc kraty oraz dzięki podświetleniu budynku  

wystaw mogły być prezentowane całą dobę. Wśród artystów byli: m.in. Teresa Sokołowska, 

Wiesław Suchodolski, Marek Zgliński, Elżbieta Nowak. Wystawa wzbudziła duże 

zainteresowanie wśród mieszkańców i spacerowiczów. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna poprzez swoje działania aktywnie promuje czytelnictwo,  

a poprzez szereg podejmowanych działań wpisuje się w pamięć i świadomość mieszkańców. 
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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.  

Zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu realizowane są 

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Wydział Kontaktów Społecznych, we 

współpracy z klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami.  

Na terenie miasta w 2020 roku funkcjonowało ok. 20 klubów sportowych, w których 

regularnie w zajęciach treningowych brało udział ok 2000 zawodników i zawodniczek  

w różnych dyscyplinach sportu.  

Rok 2020 był szczególnym nie tylko w funkcjonowaniu obiektów sportowo – 

rekreacyjnych ale całej gospodarki. Panosząca się pandemia spowodowała, że obiekty 

sportowo – rekreacyjne zostały czasowo wyłączone z eksploatacji. W miesiącach, w których 

przepisy pozwalały korzystać z bazy sportowo – rekreacyjnej mieszkańcy naszego miasta mieli 

do dyspozycji :  

- kompleks sportowy przy ul. 3 Maja 7,  

- krytą pływalnię przy ul. 17 Stycznia 60 B,  

- halę do gier zespołowych przy ul. 17 Stycznia 60 C,  

- halę do sportów siłowych przy ul. Kraszewskiego ,  

- sztuczne lodowisko przy ul. 17 Stycznia 60 C,  

- boiska wielofunkcyjne przy szkołach miejskich,  

- basen odkryty przy ul. Kraszewskiego,  

- kąpielisko Krubin,  

- pumptrack – kompleks w pobliżu stawu za kościołem św. Piotra,  

- skatepark - kompleks w pobliżu stawu 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.  

 

Szacuje się, że w roku 2020 z kąpieliska Krubin skorzystało ok. 34 tys. osób z terenu 

Ciechanowa i okolic, w sezonie letnim na basenie odkrytym zarejestrowano ok. 16 079 wejść. 

Dużą popularnością wśród mieszkańców naszego miasta cieszyły się kajaki na zbiornikach 

otwartych, z tej formy skorzystało ok. 1012 osób. W ramach Karty Dużej Rodziny z obiektów 

sportowo – rekreacyjnych skorzystało w 2020 roku 6 500 osób.  

W sezonie zimowym funkcjonowało sztuczne lodowisko, z którego skorzystało ok. 20 

tys. osób. W czasie ferii zimowych młodzież z ciechanowskich szkół samorządowych miała 

możliwość bezpłatnego wejścia na lodowisko. Z tej formy skorzystało ok. 3000 uczniów. 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie w 2020 roku był organizatorem 

bezpłatnych programów nauki jazdy na łyżwach, nauki pływania, przygotowania do sportów 

zimowych. W okresie zimy w ramach Karty Dużej Rodziny z lodowiska skorzystało 2 411 

osób. 

W ramach działań poprawiających stan infrastruktury sportowej w 2020 roku wykonano 

kolejny etap remontu krytej pływalni. W ramach środków pozyskanych z Urzędu 

Marszałkowskiego wykonano remont natrysków i pomieszczeń sanitarnych. Wykonano 

wymianę tuneli wentylacyjnych i zmodernizowano automatykę wentylacji, również w 2020 

roku wymieniono na nowy system obsługi klienta na krytej pływalni.  
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Kolejnym zadaniem inwestycyjnym był zakup wodnego toru przeszkód. Urządzenie 

zabawowe cieszyło się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży korzystających z basenu 

odkrytego w sezonie letnim. Urządzenie zakupiono ze środków Budżetu Obywatelskiego. 

 

 
 

W 2020 roku ponad dwadzieścia klubów sportowych skorzystało z dotacji na realizację 

zadań własnych gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie 

otwartego konkursu ofert. Kwota przekazana na ten cel to 690 500,00 zł.  

Dzięki temu, że konkurs ogłaszany jest tuż po uchwaleniu budżetu na kolejny rok, 

możliwe jest dofinansowanie zadań sportowych już od stycznia co w przypadku ciągłej pracy 

klubów jest niezwykle ważne dla jakości szkolenia zawodników.  

Ogłoszony w marcu 2020 roku stan epidemii w Polsce oraz zamknięcie szkół 

spowodowały, że kluby sportowe zawiesiły swoją działalność na ok. 2 miesiące. Realizacja 

zadań możliwa była jednak dzięki temu, że wszystkie kluby sportowe zadeklarowały chęć 

szkolenia zawodników w dotychczas wolnym od treningów i zawodów okresie wakacyjnym, 

zachowując określony w ofertach harmonogram i liczbę szkoleń. Zarówno kluby sportowe jak 

również zarządcy obiektów użytkowanych nieodpłatnie przez kluby tj. MOSiR i Szkoły 

Podstawowe dostosowali się do dynamicznie zmieniających się wytycznych sanitarnych 

i kolejnych obostrzeń wprowadzanych przez rząd utrzymując dystans społeczny i reżim 

sanitarny.  

Kolejne trudności związane z pandemią dotyczyły udziału zawodników w zawodach. 

Wszystkie zawody rangi Mistrzostw Polski planowane przez Polskie Związki w I połowie roku 

zostały przeniesione na terminy późniejsze. Ciechanowscy zawodnicy wzięli w nich udział (bez 

udziału publiczności i z ograniczoną liczbą zawodników)  odnosząc w 2020 roku bardzo duży 

sukces zdobywając ogółem 415,5 punktów w systemie ogólnopolskiego współzawodnictwa 

i zajmując 5 miejsce na Mazowszu. Kluby, które zdobyły punkty w systemie: 

 

1. CLKS MAZOVIA – 221 pkt 

2. LKS MATSOGI – 64 pkt 

3. MAZOVIA PROACTIV – 45 pkt 

4. TKKF PROMYK – 43 pkt 

5. KS Ciechan i Szymon Kołecki – 22 pkt 
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6. KKS Ciechanów – 12,5 pkt 

7. CKKK – 4 pkt 

8. MPKS ORKA – 4 pkt 

 

Wspieranie sportu na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów to również środki 

wydatkowane na nagrody i stypendia dla uczniów, zawodników i trenerów osiągających 

wysokie wyniki sportowe przyznawane od wielu na podstawie uchwał Rady Miasta. W 2020 

roku na ten cel przeznaczono 163 350,00 zł  

Pozostała kwota określona w budżecie na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej  

i sportu została wydatkowana na współorganizację imprez sportowych o dużym znaczeniu dla 

miasta poprzez bezpośrednie finansowanie wydatków lub na podstawie o współpracy oraz 

projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego: 

 

Głównymi wydarzeniami w 2020 roku były: 

1) XXIII Ogólnopolskie Igrzyska Krajowego Zrzeszenia LZS  

 

- lekka atletyka 

- podnoszenie ciężarów 

- zapasy 

- plażowa piłka siatkowa 

- blok rekreacyjny 
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2) Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Lekkiej Atletyce 

 

- zawody objęte systemem współzawodnictwa prowadzonego przez Ministerstwo Sportu. 

 

 
 

3) Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce  U-16 

 

4) Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski do lat 17 w podnoszeniu 

ciężarów 
 

- zawody objęte systemem współzawodnictwa prowadzonego przez Ministerstwo Sportu. 

 

5) XIV Międzynarodowy Turniej Taekwon-do Mazovia Masters Cup 2020 

 

- w ramach turnieju rozegrano Mistrzostwa Polski w czterech kategoriach wiekowych:  

senior, junior, młodzieżowiec i senior starszy.    

 

6) X Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów.  
 

Projekty realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego: 

 

- Kurs samoobrony dla kobiet „Bezpieczna Ciechanowianka”.   

- Wspomaganie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów.  

- Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów. 

 

Ponadto w 2020 roku na miejskich odbyły się odbyły się inne wydarzenia sportowe, tj.:  

zawody na torze pumptrack - Ciechanów Kocha Rower, Wyścig Kolarski Mistrzostwa 

Mazowsza w kryterium ulicznym oraz zawody pływackie, turniej hokeja, zawody szachowe, 

turniej tenisa stołowego, morsowanie, mecze piłkarskie, i zawody wędkarskie        
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8.4. Gmina w rankingach, konkursach i publikacjach 

 

Miasto Ciechanów w rankingu „Rzeczpospolitej”. 

W corocznym prestiżowym rankingu samorządowym dziennika „Rzeczpospolita” Ciechanów 

uplasował się na 25 miejscu na 874 sklasyfikowane miasta.  

 

Ciechanów w czołówce miast efektywnie wykorzystujących środki z UE. 

Miasto uplasowało się w ogólnopolskiej czołówce rankingu wykorzystania środków z funduszy 

UE na inwestycje transportowe przygotowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego 

„Wspólnota” zajęło 8. miejsce na 267 miast powiatowych.  

 

Kamienica Warszawska 18 wśród 25 najciekawszych inwestycji w Polsce. 

Rewitalizacja zabytkowej kamienicy znalazła się wśród 25 najciekawszych inwestycji 

samorządów w Polsce nominowanych w konkursie Top Inwestycje Komunalne. 

 

 

 
 

Prezydent Ciechanowa wśród najlepszych włodarzy w kraju. 

W rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” opublikowanym w 2020 roku Krzysztof Kosiński 

zajmując 3 miejsce został sklasyfikowany w dziesiątce najlepszych prezydentów miast do 100 

tys. mieszkańców. Metodologię niezależnego i obiektywnego zestawienia opracowała firma 

Deloitte. 
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Miasto laureatem konkursu „Innowacyjny Samorząd”. 

Ciechanów został nagrodzony za wdrożeni systemu „T-MASTER Inteligentne pojemniki na 

odpady”. Miasto nagrodzono w 2020 roku główną nagrodą w konkursie „Innowacyjny 

Samorząd” organizowanym przez Polską Agencję Prasową pod patronatem trzech Ministerstw: 

Rozwoju, Cyfryzacji oraz Funduszy i Polityki Regionalnej.  
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IX. Plany inwestycyjno-rozwojowe 
 

Projektowane zadania można podzielić na trzy główne obszary, tj. inwestycje w:  

1) modernizację dróg i budowę ścieżek rowerowych,  

2) rewitalizację obiektów oraz przestrzeni publicznych i nadanie im nowych funkcji,  

3) ekologię i ograniczenie niskiej emisji. 

 

Nie jest celem tej części dokumentu przedstawienie zadań o charakterze punktowym, 

mających małe znaczenie z perspektywy całego miasta, a więc pominięto wymienianie  

i opisywanie zadań realizowanych w trybie ciągłym, skupiających się np. na remontach 

chodników, budowie oświetlenia czy miejsc rekreacji. W tej ostatniej sferze swoją rolę 

wypełnia budżet obywatelski, który będzie kontynuowany w kolejnych latach. Z kolei miasto 

szczegółowo prezentuje mieszkańcom nawet najdrobniejsze zadania w opracowywanej  

i publikowanej od 2015 roku liście zadań inwestycyjno-remontowych na dany rok. Stąd  

w takim dokumencie, jak Raport o Stanie Miasta Ciechanów zostają uwzględnione tylko 

główne, strategiczne, największe i najbardziej kosztowne planowane do realizacji 

przedsięwzięcia, mające wpływ na wieloobszarowy rozwój miasta. Termin realizacji dużej 

części zadań jest uzależniony od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Miasto 

aplikowało o środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niestety, zarówno  

w 2020 r., jak i w 2021 r., bez jakiegokolwiek uzasadnienia czy oceny złożonych wniosków, 

nie przyznano dofinansowania. 

 

1. Modernizacja infrastruktury drogowej i budowa ścieżek rowerowych 

 

a) Ulica Graniczna wraz z ul. Widną 

Zadanie inwestycyjne już zostało rozpoczęte, a miasto pozyskało na jego realizację środki 

zewnętrzne z budżetu województwa mazowieckiego w wysokości 4 mln zł. Zadanie obejmuje 

przebudowę ul. Granicznej od skrzyżowania z ul. Płocką do skrzyżowania ul. Widną oraz ul. 

Widną między skrzyżowaniem z ul. Graniczną a granicą z terenem kolejowym. Przebudowana 

zostanie jezdnia, dobudowane i przebudowane będą chodniki, powstanie dwukierunkowa 

ścieżka rowerowa, rondo, zatoki autobusowe, zjazdy, przewidziana jest budowa kanalizacji 

deszczowej, oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni. Z uwagi na bezpieczeństwo m.in. 

dzieci uczęszczających do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 7 oraz poprawę komunikacji 

ruchu samochodowego, rozszerzono zakres planowanych robót o budowę ronda na 

skrzyżowaniu ulicy Granicznej i ul. Czarnieckiego. Dodatkowo w ramach zadania dla potrzeb 

Parku Nauki Torus zostanie wybudowana droga dojazdowa oraz miejsca postojowe w rejonie 

nowobudowanego ronda przy ul. Granicznej.       

 

b) Ulice Opinogórska, Dygasińskiego, Bartołda i Andersena 

Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę ulic Opinogórskiej (od skrzyżowania z ul. 

Pułtuską do skrzyżowania z ul. Kącką), Adolfa Dygasińskiego (od skrzyżowania z ul. 

Kargoszyńską do ul. Prusa), Roberta Bartołda oraz Hansa Christiana Andersena. Na 

przedmiotowych ulicach przebudowana zostanie jezdnia, wybudowane będą chodniki, zjazdy, 

przewidziana jest także budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Przebudowa dwóch 

ostatnich ulic została rozpoczęta w 2021 roku. 
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c) Ulica Asnyka 

Zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę ulicy Asnyka na odcinku od skrzyżowania 

z ul. Sygietyńskiego do skrzyżowania z ul. Kargoszyńską. Przebudowana zostanie jezdnia, 

dobudowane i przebudowane będą chodniki, zatoki i przystanki autobusowe, parkingi, zjazdy, 

przewidziana jest również budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz zagospodarowanie 

terenów zielonych w pasie drogowym. W ramach zadania zostaną także przebudowane 

istniejące, kolidujące z inwestycją, sieci wodociągowa i gazowa. Miasto dwukrotnie 

wnioskowało do rządu o dofinansowanie do przedmiotowej inwestycji. Jednakże 

dofinansowania odmówiono.  

 

d) Ulice Marii Curie - Skłodowskiej, Nizinna i Zagrodowa 

Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę ulic: Marii Curie - Skłodowskiej (od ronda 

Wojewody Andrzeja Wojdyły do torów kolejowych), Nizinnej (od skrzyżowania z ul. Curie - 

Skłodowskiej do skrzyżowania z ul. Zagrodową) oraz Zagrodowej (od skrzyżowania  

z ul. Curie – Skłodowskiej do ostatnich zabudowań w ul. Zagrodowej). Przebudowana zostanie 

jezdnia, wybudowane będą chodniki, przystanki autobusowe, zjazdy, przewidziana jest budowa 

kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie zieleni. W ramach zadania zostaną także 

przebudowane w ramach kolizji sieci elektroenergetyczna i gazowa. 

 

e) Ulice Ludowa, Spacerowa, Wędkarska, Wrzosowa i Krucza 

Zadanie inwestycyjne obejmuje ulicę Ludową od skrzyżowania z ul. Sońską do 

skrzyżowania z ul. Kruczą, ulicę Spacerową od skrzyżowania z ul. Wędkarską do skrzyżowania 

z ul. Wrzosową wraz z 62 m sięgaczem, ulicę Wędkarską od skrzyżowania z ul Ludową do 

skrzyżowania z ul. Wrzosową wraz z 75 m sięgaczem, ulicę Wrzosową od skrzyżowania z ul. 

Sońską do skrzyżowania z ul. Ludową oraz ulicę Kruczą od skrzyżowania z ul. Ludową do 

skrzyżowania z ul. Sońską. Przebudowana zostanie jezdnia, dobudowane i przebudowane będą 

chodniki, powstaną przystanki autobusowe, zjazdy, przewidziana jest budowa kanalizacji 

deszczowej, oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni. 

 

f) Przejście dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. Marii Curie - 

Skłodowskiej  / Ceramicznej 

Realizację zadania rozpoczęto w 2017 roku poprzez opracowanie koncepcji programowo 

przestrzennej budowy przejścia dla pieszych i rowerzystów nad obszarem kolejowym i torami 

w ciągu ul. Marii Curie - Skłodowskiej/Ceramicznej w Ciechanowie. Lokalizacja przejścia 

została przewidziana w miejscy zlikwidowanego kilka lat temu przejazdu kolejowego. 

Opracowanie koncepcji umożliwiło Gminie Miejskiej zawarcie z PKP PLK S.A. umowy 

określającej warunki współpracy w zakresie zaprojektowania i budowy ww. przejścia. Zadanie 

przewiduje zaprojektowanie, a następnie wybudowanie do końca 2022 roku, przy wsparciu 

finansowym z PKP PLK S.A., wiaduktu pieszo-rowerowego, który zapewni bezpieczną 

komunikację między osiedlami Słoneczne i Krubin.   

 

g) Budowa miejsc parkingowych przy dworcu PKP 

Jest to kontynuacja zadania związanego z budową miejsc parkingowych w ramach 

projektu park&ride przy dworcu kolejowym w Ciechanowie. W latach 2017-2018 

zagospodarowano i odnowiono teren wokół dworca: wybudowano ponad 200 miejsc 

parkingowych, Halę Targową „Bloki”, targowisko, ścieżkę rowerową, wykonano nowe 

nasadzenia zieleni, wprowadzono stację Ciechanowskiego Roweru Miejskiego. Pozostała 
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niezagospodarowana gruntowa część leżąca wzdłuż torów kolejowych, której właścicielem nie 

jest miasto. Realizacja zadania jest przewidziana do połowy 2021 roku.   

 

2. Rewitalizacja obiektów oraz przestrzeni publicznych i nadanie im nowych funkcji. 

 

a) Młyn przy ul. Nadrzecznej 

Po rewitalizacji i rozbudowie zabytkowy obiekt będzie składał się z 3 części: 

odnowionego budynku młyna, nowego wielofunkcyjnego obiektu oraz dwukondygnacyjnego 

przeszklonego łącznika. Na potrzeby urządzonej zieleni zagospodarowany zostanie także teren 

całej działki z ekspozycją na Zamek Książąt Mazowieckich. 

W budynku znajdzie się m.in. duża wielofunkcyjna, dwukondygnacyjna sala  

z przeznaczeniem na przestrzeń artystyczną, służąca do realizacji konferencji, wydarzeń 

kulturalnych oraz eventów biznesowych. Możliwe będzie jej przearanżowanie lub częściowe 

wydzielenie przestrzeni, w zależności od potrzeb. Pojawi się także strefa historyczno-

wystawowa. Planowane są też: pomieszczenie dla startupów, pomieszczenia biurowe, socjalne, 

kompleks szatni z łazienkami, charakteryzatornia, a także bar letni z wyjściem na taras. W 

obiekcie zlokalizowana będzie też dwupoziomowa restauracja. Na dachu wielofunkcyjnej sali 

znajdzie się obszerny taras, będący bardzo dobrym punktem widokowym na zamek. 

Przestrzenie obiektów na każdej kondygnacji będą w pełni dostępne dla osób 

niepełnosprawnych, w tym stara część młyna, gdzie wprowadzona zostanie winda. 

 

b) Budynek przy ul. Fabrycznej 

Wyłączony obecnie z użytkowania budynek, który powstał w 1907 roku znajduje się  

w Gminnej Ewidencji Zabytków. Przez lata pełnił funkcje usługowo-handlowe. Po odnowieniu 

planowane jest uruchomienie tam Baru Mlecznego oraz przeznaczenie pozostałych przestrzeni 

dla organizacji pozarządowych mających na celu swojej działalności przeciwdziałanie 

alkoholizmowi oraz innym problemom społecznym. 

 

c) „Kanały” 

Przestrzeń znajdująca się w centrum miasta pomiędzy ulicami: Gostkowską, 

Kargoszyńską a Kraszewskiego zostanie odnowiona. Planowana jest tam budowa: amfiteatru z 

miejscami postojowymi i instalacja fotowoltaiczną, drewnianej kładki, nowych alejek, 

oświetlenia, montaż elementów małej architektury. Na lata 2020-2021 zaplanowano 

opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.   

 

d) „Zielony Targ” – przebudowa targowiska przy ul. Płońskiej 

Miejskie targowisko przy ul. Płońskiej w Ciechanowie zostanie w najbliższych latach  

odnowione. Wybudowany będzie budynek handlowo-usługowy o powierzchni ok. 1800 m2.  

W jego wnętrzu powstanie częściowo zadaszony otwarty plac targowy. Nowa przestrzeń będzie 

miała charakter ekologiczny – poza nasadzeniami drzew, krzewów i kwiatów stworzony 

zostanie zielony dach, kompleks zasili energia słoneczna, a miejsca parkingowe przepuszczą 

wodę do gruntu. Budynek będzie energooszczędny. Dzięki wentylacji z odzyskiem ciepła  

i znajdujących się na dachach panelach fotowoltaicznych, można będzie w naturalny sposób 

pobierać i magazynować energię potrzebną do poprawnego i oszczędnego funkcjonowania 

obiektu. 

Teren obecnego targowiska będzie wyposażony w niezbędną infrastrukturę z ciągami 

pieszymi i pieszo-jezdnymi, małą architekturą i dużą ilość zieleni.  
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3. Ekologia i ograniczanie niskiej emisji. 

 

a) Budowa nowego miejskiego parku przy ul. Augustiańskiej. 

Na obszarze o powierzchni ponad 2 ha nasadzone zostanie ponad 12 tys. roślin, 

wytyczone będą nowe ciągi komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów, a teren zostanie 

oświetlony. Stworzony zostanie wygodny dla spacerujących układ komunikacyjny: powstaną 

ciągi pieszo-rowerowe, które pozwolą na dobrą komunikację z sąsiedztwem. Pojawi się sieć 

ścieżek o powierzchni blisko 2 tys. m2 wewnątrz parku. Przewidziane są trzy wejścia od strony 

ul. Augustiańskiej. Posadzone będzie ok. 700 drzew, w tym 459 w ramach akcji sadzenia drzew 

przez ojców nowonarodzonych dzieci. Ozdobą parku będzie 14 sztuk charakterystycznych 

drzew o wyjątkowym pokroju bądź ozdobnych liściach, które będą przyciągały wzrok oraz 

będą stanowiły ciekawą kolekcję dendrologiczną. Cały teren zyska ponad 20 tys. m2 

powierzchni trawiastej, na którym wyznaczone będą kępy z roślin kwitnących. Wzdłuż 

wybranych fragmentów ciągów komunikacyjnych pojawią się elementy małej architektury. 

Teren zostanie wyposażony w 29  ławek oraz odpowiednią ilość koszy na śmieci. Pojawią się 

także nowoczesne stojaki rowerowe i pergole na pnącza. Park będzie oświetlony – 

zamontowanych zostanie 9 latarni elektrycznych oraz 25 energooszczędnych latarni 

fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną. Zadanie jest realizowane i powinno 

zakończyć się do połowy 2021 roku. 

 

b) Termomodernizacja budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”  

Projekt jest kontynuacją rozpoczętej w 2019 roku inwestycji związanej z odnową 

poniemieckich budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”. Do 2021 roku termomodernizację 

przejdzie 7 budynków. W 2021 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna dla 

termomodernizacji kolejnych, tym razem 12, budynków komunalnych. Zadanie ma zapewnić 

ograniczenie niskiej emisji, polepszenie jakości życia mieszkańców oraz pozytywny efekt 

estetyczno-wizualny przestrzeni miejskiej.  

 

c) Modernizacja systemu ciepłowniczego w kierunku odejścia od spalania węgla 

Miejska spółka Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wybuduje kocioł parowy na 

biomasę z turbiną parową oraz dwie kogeneracje gazowe. Celem jest odchodzenie od 

wykorzystania węgla w produkcji ciepła w Ciechanowie. Inwestycja pozwoli na wytwarzanie 

50% ciepła dostarczanego mieszkańcom Ciechanowa z odnawialnych źródeł energii oraz 

kogeneracji gazowej. PEC Ciechanów uzyska status efektywnej sieci ciepłowniczej. Turbina 

parowa i kogeneracja gazowa wytworzą zarówno ciepło, jak i energię elektryczną. Inwestycja 

powinna zostać sfinalizowana do końca 2023 roku. 

 

d) Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja instalacji odnawialnych źródeł energii  

w budynkach mieszkańców miasta oraz budynkach użyteczności publicznej. 

 

Realizacja przedmiotowych projektów będzie ściśle uzależniona od czynników  

o charakterze zewnętrznym. Pierwszym zagrożeniem są skutki wprowadzonych przez rząd  

i parlament zmian prawno-podatkowych, które uszczuplają dochody gmin i miast. Drugim 

zagrożeniem jest kształt unijnego budżetu na lata 2021-2027 oraz wysokość środków 

przeznaczonych na realizację działań w obszarze polityki spójności. Trzecim zagrożeniem jest 

sytuacja gospodarcza w kraju spowodowana występowaniem wirusa COVID-19  

i wprowadzonymi restrykcjami. Przedstawione zagrożenia będą miały bezpośredni wpływ na 
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wysokość dochodów własnych miasta, możliwość finansowania wkładu własnego  

w inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych, których poziom dofinansowania może 

być mniejszy niż w dwóch poprzednich wieloletnich budżetach Unii Europejskiej. Stąd 

priorytetem władz miasta będzie ograniczenie wydatków bieżących, tych zależnych od miasta, 

gdyż należy zwrócić uwagę, iż znaczna część wydatków bieżących uzależniona jest od decyzji 

rządu, np. w zakresie wysokości wynagrodzenia minimalnego, wzrostu płac nauczycieli, na 

które rząd nie przekazuje wystarczających środków finansowych czy wzrostu cen energii 

elektrycznej. 

Zrealizowanie wymienionych projektów przyczyni się do dalszego wzrostu potencjału 

społeczno-gospodarczego miasta, pozytywnej zmiany przestrzeni publicznej oraz poprawy 

jakości życia mieszkańców.  
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X. Podsumowanie 
 

Realizację budżetu oraz polityk miasta za 2020 rok należy ocenić pod wieloma 

względami pozytywnie. Od początku marca Polska zmaga się z pandemią koronawirusa.  

W związku z tym istotnie ograniczono życie społeczno-gospodarcze, co przyczyniło się do 

zmniejszenia dochodów z podatku PIT (w stosunku do pierwotnie szacowanych dla miasta 

przez Ministerstwo Finansów przy uchwalaniu budżetu). Ponadto wystąpiła konieczność 

poniesienia niezaplanowanych wcześniej wydatków na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo 

sanitarne. Przy takiej sytuacji zewnętrznej na uwagę zasługuje osiągnięcie następujących 

kluczowych celów finansowo-rozwojowych miasta: 

1) Zwiększenie dochodów budżetu w trakcie roku; 

2) Brak deficytu; 

3) Wykazanie nadwyżki finansowej; 

4) Ograniczenie wydatków bieżących; 

5) Realizacja zakładanych inwestycji; 

6) Skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych; 

7) Wygospodarowanie znaczących wolnych środków na 2021 rok. 

Budżet miasta za 2020 rok wykonany został po stronie dochodów w wysokości 

233.272.257,45 zł na plan 229.359.835,70 zł, tj. 101,71%, a po stronie wydatków wykonanie 

wyniosło 231.774.671,33 zł na plan 238.402.171,70, tj. 97,2% planu rocznego.  

W ciągu roku zostały wprowadzone przychody z tytułu wolnych środków z 2019 roku  

w wysokości 12.584.110,37 zł. 

Planowany deficyt budżetu za 2020 rok wynosił 9.032.336,00 zł, natomiast faktycznie na 

dzień 31.12.2020 r. budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 1.497.586,12 zł, co jest 

wynikiem m.in. prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej, ograniczenia wydatków 

bieżących do niezbędnego minimum, pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym wypłacenia 

wysokiej dywidendy z zysku jednej z miejskich spółek. Dzięki temu udało się uzyskać 

oszczędności po stronie wydatków, ale także zwiększyć stronę dochodową budżetu. 

Na 2021 rok pozostają wolne środki w wysokości 11.774.060,49 zł, w tym na gospodarkę 

odpadami 1.155.691,60 zł. 

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości, tj. 26.861.851,98 zł, co stanowi 

98%. Spółki miejskie wykonały inwestycje razem na ponad 14,5 mln zł. Zrealizowano zadania 

inwestycyjne wybrane przez mieszkańców w ramach Ciechanowskiego Budżetu 

Obywatelskiego, na co przeznaczono 1.927.260,37 zł. Odnotować należy, iż wiele samorządów 

z uwagi na cięcia kosztów zrezygnowało z tej formy partycypacji mieszkańców w decydowaniu 

o wydatkach miasta.  

Ponadto w zakresie wydatków bieżących przekazano środki dla Specjalistycznego 

Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie w wysokości 150.292,00 zł, na zakup środków 

ochrony osobistej dla medyków (m.in. fartuchy, maseczki), niezbędnych w codziennej pracy 

przy zwalczeniu epidemii COVID-19. 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż założenia rozwojowe miasta na 2020 rok zostały 

w pełni zrealizowane. Zastosowana silna presja na dyscyplinę finansową pozwoliła zarówno 

przeprowadzić szereg ważnych inwestycji w infrastrukturę miejską, jak i wygenerować 

oszczędności. Blisko 30 mln zł przeznaczonych na wydatki majątkowe w trudnym roku 

zdominowanym przez pandemię koronawirusa pokazuje, że niezmiennie priorytetem miasta są 

kolejne inwestycje. Na uwagę zasługuje fakt znacznego zmniejszenia wysokości planowanej 

kwoty emisji obligacji wzorem poprzednich lat, a także osiągnięcie nadwyżki budżetowej oraz 

wygospodarowanie dużych wolnych środków na 2021 rok. Te ostatnie pozwolą przeprowadzić 
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nowe inwestycje, ale także ustabilizować finansowo miasto w przyszłości. Realizowaną 

konsekwentnie racjonalną i oszczędną gospodarkę finansami najlepiej oddaje dużo niższe 

wykonanie wydatków bieżących i bardzo wysokie wykonanie wydatków majątkowych za 2020 

rok. Miastu udało się osiągnąć cele inwestycyjne przy niepowiększaniu ogólnego zadłużenia. 

Nastąpiło to w roku, w którym budżet polskiego państwa osiągnął największy deficyt w swojej 

historii. Należy zauważyć, że równocześnie miasto przeprowadziło szereg działań 

pomocowych na rzecz lokalnych przedsiębiorców, m.in: zwolnienia z podatku od 

nieruchomości, zniesienie lub zmniejszenie opłat za dzierżawę komunalnych lokali, w których 

prowadzona jest działalność gospodarcza, zmniejszenie do najniższej możliwej stawki opłaty 

za zajęcie pasa drogowego dla gastronomii, uruchomienie telefonicznej pomocy prawno-

podatkowej. 

Miasto wielokrotnie w 2020 roku zostało docenione w ogólnopolskich rankingach za 

przeprowadzane działania, zajmując czołowe miejsca w zakresie pozyskiwania środków 

zewnętrznych, wydatków na inwestycje czy poszczególnych projektów.  
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