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1. Ogólna charakterystyka Gminy Ciechanów 

1.1 Położenie, powierzchnia gminy i sołectwa 

Gmina wiejska Ciechanów położona jest w północnej części województwa 

mazowieckiego, w powiecie ciechanowskim. Siedziba Gminy zlokalizowana jest przy ulicy 

Fabrycznej 8 w Ciechanowie. 

Gmina Ciechanów sąsiaduje z następującymi gminami:  

 od wschodu: z Miastem Ciechanów oraz Gminami Opinogóra Górna i Gołymin 

Ośrodek;  

 od południa z Gminami Glinojeck, Ojrzeń i Sońsk;  

 od zachodu z Gminą Strzegowo w powiecie mławskim;  

 od północy z Gminą Regimin.  

Gmina Ciechanów zajmuje powierzchnię ok. 140 km2 , co stanowi 13,2% powierzchni 

powiatu ciechanowskiego. Obszar Gminy tworzą 33 sołectwa – Baby, Chotum, Chruszczewo, 

Gąski, Gorysze, Grędzice, Gumowo, Kanigówek, Kargoszyn, Kownaty Żędowe, Mieszki-

Różki, Mieszki Wielkie, Modełka, Modła, Niechodzin, Niestum, Nużewko, Nużewo, Pęchcin, 

Przążewo, Ropele, Rutki-Begny, Rutki-Borki, Rutki-Głowice, Rutki-Marszewice, Rydzewo, 

Rykaczewo, Rzeczki, Sokołówek, Ujazdowo, Ujazdówek, Wola Pawłowska, Wólka 

Rydzewska.  

 

1.2 Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne 

 

Marek Kiwit – Wójt Gminy Ciechanów 

Katarzyna Krupińska – Sekretarz Gminy Ciechanów 

Wioletta Kujawa – Skarbnik Gminy Ciechanów 

Eugeniusz Olszewski – Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów 

Konrad Jezierski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ciechanów 

Grzegorz Gross – Radny Gminy Ciechanów 

Andrzej Jaworski – Radny Gminy Ciechanów 

Klemens Kalman – Radny Gminy Ciechanów 

Bartosz Krajewski – Radny Gminy Ciechanów 

Janusz Lazarski – Radny Gminy Ciechanów 

Grzegorz Nowakowski – Radny Gminy Ciechanów 
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Grażyna Ostrowska – Radna Gminy Ciechanów 

Piotr Petrykowski – Radny Gminy Ciechanów 

Magda Piętka – Radna Gminy Ciechanów 

Przemysław Piotrowski – Radny Gminy Ciechanów 

Zygmunt Skałkowski –Radny Gminy Ciechanów 

Jan Tomporowski – Radny Gminy Ciechanów 

Robert Truszczyński – Radny Gminy Ciechanów 

Rada Gminy Ciechanów liczy 15 radnych.  

 Przy Radzie Gminy Ciechanów funkcjonują 4 stałe komisje (zgodnie z uchwałą Rady Gminy 

Ciechanów Nr I/4/18 z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady 

Gminy Ciechanów).: 

 

▪ Komisja Rewizyjna  

Zakres działania Komisji Rewizyjnej obejmuje m.in. opiniowanie wykonania budżetu gminy, 

występowanie z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium Wójtowi, a także wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie 

kontroli.  

 

▪ Komisja Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  

Zakres działania Komisji Planowania Budżetu i Rozwoju Gospodarczego obejmuje sprawy 

dotyczące planowania finansowego i gospodarczego, budżetu, inwestycji, gospodarki 

przestrzennej i architektury, rozwoju przedsiębiorczości, rolnictwa i ochrony środowiska. 

 

▪ Komisja Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty 

Zakres działania Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury i Oświaty obejmuje sprawy 

dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych, upowszechniania kultury i sportu, ochrony 

zabytków i innych dóbr kultury, działalności opieki społecznej, ochrony i promocji zdrowia, 

promocji gminy. 

 

▪ Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

Zakres działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji obejmuje rozpatrywanie skarg na działania 

Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wniosków składanych przez obywateli. 
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Gminne jednostki organizacyjne:  

 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie;  

2) Gminne Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie; 

3) Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu;  

4) Publiczna Szkoła Podstawowa im. 11- Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie;  

5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotumiu;  

 

1.3 Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Ciechanów, przyznane stypendia sportowe, 

zarządzenia Wójta. 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Ciechanów 

* W Urzędzie Gminy Ciechanów wg. stanu na 31.12.2019 r. było zatrudnionych 29 

pracowników (na stanowiskach urzędniczych 24 osoby i 5 pracowników obsługi.  

* W 2019 roku w Urzędzie 6 osób odbyło praktyki zawodowe i studenckie, 7 osób zostało 

przyjętych na staż w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy i fundacjami. 

* W 2019 roku zatrudniono w ramach umów z Powiatowym Urzędem Pracy osoby 

bezrobotne na  

- prace interwencyjne – 6 osób – na okres 6 miesięcy (przy refundacji 830,00 zł) 

- prace interwencyjne w ramach PFRON + 2 osoby – na okres 6 miesięcy (przy refundacji 

830,00 zł) 

- roboty publiczne – 10 osób ( w tym 5 osób na okres 3 miesięcy, 5 osób na okres 4 miesięcy 

– przy refundacji 1.200,00 zł). 

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w ramach tych umów zatrudnionych było 7 osób. 

Stypendia sportowe w 2019 roku 

W 2019 roku stypendia sportowe przyznano 5-ciu zawodnikom na okres 1 roku, w 

dyscyplinach i wysokości miesięcznej: 

- pływanie – 500,00 zł 

- podnoszenie ciężarów – 500,00 zł 

- lekkoatletyka: 

 biegi 200 m + sztafeta – 500,00 zł 

 skok w dal – 200,00 zł 

 trójskok – 200,00 zł. 
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Zarządzenia Wójta Gminy Ciechanów wydane w 2019 roku. 

Zakres spraw Ilość zarządzeń 

Plany finansowe, zmiany w uchwale budżetowej, 

przekazywanie sprawozdań i informacji z wykonania 

budżetu 

32 

Funkcjonowanie Urzędu i gminnych jednostek 

organizacyjnych 

14 

Organizacyjne o zasięgu gminnym 4 

Gospodarowanie nieruchomościami 7 

Oświatowe – dotyczące funkcjonowania szkół 7 

Ogółem 64 

 

1.4 Ludność i dynamika zmian 

 

Statystyka zameldowanych mieszkańców w gminie Ciechanów  

 

2018 rok 2019 rok 

7084 osób 7104 osób 

 

Wpływ na liczbę ludności w gminie Ciechanów, oprócz przyrostu naturalnego, ma 

saldo migracji. Fakt osiedlania się na terenie gminy nowych mieszkańców, przybywających 

głównie z miasta Ciechanowa, świadczy o jej atrakcyjności i ma duże znaczenie dla 

perspektyw dalszego rozwoju. Należy również nadmienić około 200 mieszkańców gminy 

Ciechanów stale zamieszkujących na terenie gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku nie 

figurowało w ewidencji zameldowań. 

 

1.5 Gospodarstwa rolne 

 

Ze względu na strukturę użytkowania gruntów, przyszłość gminy w dalszym ciągu 

wiąże się z rozwojem rolnictwa. Z drugiej strony coraz większe znaczenie ma rozwój funkcji 

usługowych, produkcyjnych i rekreacyjnych (turystycznych). 
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Powierzchnia gospodarstw rolnych 

Gospodarstwa rolne (ha) Gospodarstwa rolne opodatkowane ( ha) 

10764,009 7267,794 

 

 

1.6 Wpływy z podatków i umorzenia 

 

Wpływy z podatków od osób prawnych 

 

Podatek od 

nieruchomości (zł) 

Podatek rolny (zł) Podatek leśny (zł) Podatek od 

środków 

transportowych (zł) 

6 664 406,40  17 760,00 32 546,00 105 995,00 Razem: 

6 820 707,40 zł 

 

Wpływy z podatków od osób fizycznych 

Podatek od 

nieruchomości 

od osób 

fizycznych(zł) 

Podatek 

rolny (zł) 

Podatek 

leśny (zł) 

Podatek od 

środków 

transportowych 

(zł) 

Podatek od 

spadków i 

darowizn 

720 068,89 652 859,47 8 862,66 103 351,00 38 701,61 Razem: 

1 523 843,63 

 

Umorzenia podatkowe 

Podatek od 

nieruchomości (zł) 

Podatek rolny (zł) Podatek od 

środków 

transportowych (zł) 

25 063,57 zł 

(25 podatników) 

62 238,23 zł  

( 73 podatników) 

6 213,00 zł 

(2 podatników) 

Razem: 

93 514,80 zł 

 

  75615 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 

opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

6 895 543,00 6 820 708,40 98,91 

1. 756-75615-0310 Podatek od nieruchomości 6 734 543,00 6 664 406,40 98,96 

2. 756-75615-0320 Podatek rolny 18 000,00 17 761,00 98,67 

3. 756-75615-0330 Podatek leśny 33 000,00 32 546,00 98,62 

4. 756-75615-0340 Podatek od środków transportowych 110 000,00 105 995,00 96,36 

  75616 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych 

1 657 000,00 1 523 843,63 91,96 

1. 756-75616-0310 Podatek od nieruchomości 750 000,00 720 068,89 96,01 

2. 756-75616-0320 Podatek rolny 690 000,00 652 859,47 94,62 
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3. 756-75616-0330 Podatek leśny 7 000,00 8 862,66 126,61 

4. 756-75616-0340 Podatek od środków transportowych 130 000,00 103 351,00 79,50 

5. 756-75616-0360 Podatek od spadków i darowizn 80 000,00 38 701,61 48,38 

 

 

1.7 Podmioty gospodarcze 

 

Przedsiębiorcy działający na terenie gminy (dotyczy mieszkańców Gminy Ciechanów). 

Na terenie Gminy Ciechanów na koniec 2019 r. w systemie CEIDG  było 392 wpisów  o statusie 

innym niż wykreślony dla głównego miejsca wykonywania działalności na terenie gminy.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy Gminy Ciechanów prowadzą działalność nie tylko na naszym terenie . Ilość wpisów 

dotyczących mieszkańców gminy Ciechanów, którzy są zarejestrowani w systemie CEIDG wynosi 

465. 

 

 

 

STATUS WPISU 

Ilość wpisów dla  

miejsca zamieszkania 

przedsiębiorcy  
 

Stan na 31.12.2019r 

Ilość wpisów dla  

miejsca zamieszkania 

przedsiębiorcy  
 

 dotyczy 2019r  

Aktywny 

 
383 19 

Działalność prowadzona wyłącznie w 

formie spółki cywilnej 
12 1 

Nie rozpoczął działalności 

 
9 0 

Zawieszony 72 3 

Suma  476 
23 

 

 

Na terenie Gminy Ciechanów prowadzą działalność przedsiębiorcy, którzy  wskazują 

jako główne miejsce prowadzenia działalności  inny teren, a w gminie Ciechanów mają 

dodatkowe miejsce prowadzenia działalności. Takich wpisów na koniec 2019 r. było 44. 

 

STATUS WPISU 

Ilość  wpisów dla głównego 

miejsca wykonywania 

działalności 

Stan na 31.12.2019r.  

Ilość  wpisów dla 

głównego miejsca 

wykonywania 

działalności – dot. 2019r. 

Aktywny 

 
314 19 

Działalność prowadzona wyłącznie w 

formie spółki cywilnej 
10 1 

Nie rozpoczął działalności 

 
5 0 

Zawieszony 63 3 

Suma 

 
392 23 
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W 2019 r. z systemu CEIDG zostały wykreślone 34 wpisy. Przedmiotem działalności 

firm  prowadzących działalność na terenie gminy  najczęściej są usługi transportowe, roboty 

budowlane i wykończeniowe oraz  sprzedaż hurtowa i detaliczna. 

Ilość zarejestrowanych działalności  po przeważającym kodzie  PKD wg rodzaju i sekcji  

 

LP 

KOD 

SEKCJI 

 

 

NAZWA SEKCJI 

ILOŚĆ 

DZIAŁALNOŚCI 

1 Sekcja A    Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 6 

2 Sekcja B Górnictwo i wydobywanie 1 

3 Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 48 

4 Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją 

1 

5 Sekcja F Budownictwo 64 

6 Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle 

84 

7 Sekcja H  Transport i gospodarka magazynowa 42 

8 Sekcja I .Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

7 

9 Sekcja J Informacja i komunikacja 19 

10 Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 10 

11 Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 4 

12 Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 31 

13 Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca  

14 

14 Sekcja P Edukacja 10 

15 Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 29 

16 Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 6 

17 Sekcja S Pozostała działalność usługowa 11 

RAZEM  
              387 

 

 

2. Gospodarka przestrzenna gminy Ciechanów  
 

2.1 Decyzje o warunkach zabudowy wydane w 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

W 2019 roku wydano 159 decyzji o warunkach zabudowy. Spośród wydanych decyzji 

ponad 79% dotyczyło zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 5% to decyzje dla zabudowy 

usługowej, tylko 1,3 % stanowiły decyzje wydane dla inwestycji przemysłowych, 3,1% decyzje 

wydane dla zabudowy gospodarczej i/lub garażowej (związanych z zabudowa jednorodzinną). 

Tylko 11,3% stanowiły decyzje związane z zabudową rolniczą. Ponadto wydano 14 decyzji 

odmawiających ustalenia warunków zabudowy, z uwagi na brak pozytywnego obligatoryjnego 

uzgodnienia Starosty Ciechanowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych (wnioski 

https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=A
https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=B
https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=C
https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=E
https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=E
https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=F
https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=G
https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=G
https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=H
https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=I
https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=I
https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=J
https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=K
https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=L
https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=M
https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=N
https://www.poznan.pl/mim/msp/pkd.html?co=podsekcje&sekcja=N
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dotyczyły zabudowy na działkach o III klasie bonitacyjnej gruntu we wsiach: Kargoszyn, 

Sokołówek, Gumowo, Gąski). 

Decyzje o warunkach zabudowy wydane w 2019 roku 

Lp. Przeznaczenie 
Ilość  

(szt.) 

Powierzchnia  

(ha) 

Udział %  

(w zaokrągleniu do 0,1) 

1. Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 
126 23,87 79,3 

2. Zabudowa usługowa  8 6,20 5,0 

3. Zabudowa przemysłowa 

(obiekty produkcyjne, 

składy, magazyny  

2 4,18 1,3 

4. Zabudowa gospodarcza 

towarzysząca funkcji 

mieszkaniowej (garaże, 

budynki gospodarcze) 

5 1,59 3,1 

5. Zabudowa zagrodowa 

(budynki mieszkalne oraz 

gospodarcze w 

zabudowie zagrodowej  

18 27,19 11,3 

RAZEM 159 63,03 100 

 

Analizując rozmieszczenie przestrzenne wydanych decyzji o warunkach zabudowy 

należy zauważyć, że najwięcej decyzji wydano w miejscowości Ujazdowo, natomiast reszta 

decyzji o warunkach zabudowy została wydana w obrębach położonych w niedalekiej 

odległości od granicy miasta Ciechanów. Ilość wydanych decyzji o warunkach zabudowy w 

poszczególnych miejscowościach kształtuje się następująco: Ujazdowo (23 szt.), Gąski (16  

szt.), Ujazdówek (14 szt.), Mieszki-Różki (13 szt.),  Niechodzin (13 szt.), Kargoszyn (11 szt.), 

Mieszki Wielkie (10 szt.), Nużewo (7 szt.), Gumowo (6 szt.), Rutki-Marszewice 5 szt, Pęchcin 

(5 szt.), Gorysze (4 szt.), Ropele (4 szt.), Chotum (4 szt.), Niestum (4szt.), Kownaty Żędowe (3 

szt.), Modła (2 szt.), Rydzewo (2 szt.), Grędzice (2 szt.), , Rzeczki  (2 szt.) Kanigówek (2 szt.) 

Rutki-Głowice (2 szt.), Nużewko (2 szt.), Rutki-Begny (1 szt.), Rykaczewo (1 szt.), Rutki-Borki 

(1 szt.) 

 

2.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na dzień 31.12.2019r. 

 

W granicach administracyjnych obowiązuje 15 miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, z czego jeden plan dotyczy zmian w tekście wcześniejszej uchwały. 

Powierzchnia gminy Ciechanów jest w ok. 8,25% pokryta obowiązującymi miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego. Poniższa tabela przedstawia wykaz 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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Lp. Tytuł opracowania Uchwała Powierzchnia (ha) 

1. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Ciechanów dotycząca 

fragmentów wsi: Chotum, 

Chruszczewo, Gąski, Gorysze, 

Gumowo, Kargoszyn, Mieszki 

Różki, Pęchcin, Przążewo, 

Ujazdówek, Wola Pawłowska; 

Uchwała Nr XXVI/110/97  

Rady Gminy Ciechanów  

z dnia 10 lipca 1997 r. 

40,4 

2. 

Zmiana ogólnego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Ciechanów dotyczącej 

fragmentu wsi Chruszczewo; 

Uchwała Nr XXX/134/98 

Rady Gminy Ciechanów                  

z dnia 20 marca 1998 r. 

1,6 

3. 

Zmiana ogólnego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Ciechanów dotycząca 

fragmentów wsi: Baraki 

Chotumskie Chruszczewo, Gąski, 

Gołoty, Grędzice, Gumowo, 

Kargoszyn, Mieszki Różki, 

Niechodzin, Niestum, Nowa Wieś, 

Nużewo, Pęchcin, Przążewo, Rutki 

Marszewice, Ujazdówek, Wola 

Pawłowska; 

Uchwała Nr IX/50/99 Rady 

Gminy Ciechanów z dnia 24 

sierpnia 1999 r. 

68,0 

4. 

Zmiana w ogólnym planie 

zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Ciechanów 

dotycząca fragmentów wsi: 

Gumowo, Sokołówek, 

Chruszczewo, Kargoszyn, 

Przążewo i Ropele; 

Uchwała Nr X/52/99 

Rady Gminy Ciechanów 

z dnia 19 listopada 1999 r. 

88,0 

5. 

Zmiana w ogólnym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Ciechanów dotyczących 

fragmentów wsi Grędzice i 

Gumowo; 

Uchwała Nr 

XXIII/139/2001 Rady 

Gminy Ciechanów  

z dnia 30 kwietnia 2001 r. 

1,4 

6. 

Zmiana miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego gminy Ciechanów 

dotyczącego fragmentów wsi: 

Baraki Chotumskie, Chotum, 

Chruszczewo, Gąski, Gorysze, 

Gumowo, Kanigówek, Kargoszyn, 

Kownaty Żędowe, Mieszki Różki, 

Mieszki Wielkie, Niechodzin, 

Niestum, Nużewko, Nużewo, 

Pęchcin, Przążewo, Rutki Borki, 

Rzeczki i Ujazdowo; 

Uchwała Nr IX/61/03 

Rady Gminy Ciechanów  

z dnia 21 października 2003 r. 

93,7 

7. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu 

miejscowości Modła, gmina 

Ciechanów; 

Uchwała Nr X/52/07 

Rady Gminy Ciechanów  

z dnia 29 października 2007 r. 

7,8 
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8. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentów wsi 

Nużewo i Gołoty, gmina 

Ciechanów; 

Uchwała Nr XIV/68/08 

Rady Gminy Ciechanów   

z dnia 25 stycznia 2008 r. 

18,4 

9. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi 

Ujazdówek, gmina Ciechanów; 

Uchwała Nr XX/124/08 

Rady Gminy Ciechanów 

Z dnia 27 października 2008r. 

30,1 

10. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentów miejscowości 

Chruszczewo, Kargoszyn, Mieszki 

Wielkie, gmina Ciechanów; 

Uchwała Nr XLIV/219/10 

Rady Gminy Ciechanów  

z dnia 10 września 2010 r. 

3,4 

11. 

Uchwała zmieniająca uchwałę 

Rady Gminy Ciechanów Nr 

XLIV/219/10 z dnia 10 września 

2010 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego fragmentów 

miejscowości Chruszczewo, 

Kargoszyn, Mieszki Wielkie, 

gmina Ciechanów; 

Uchwała Nr XLVI/239/10 

Rady Gminy Ciechanów 

z dnia 28 października 

2010 r 

- 

12. 
Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ujazdówek; 

Uchwała Nr XXXI/183/17 

Rady Gminy Ciechanów 

z dnia 23 listopada 2017r. 

13,68 

13. 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu wsi Ujazdówek; 

Uchwała Nr XXXI/184/17 

Rady Gminy Ciechanów 

z dnia 23 listopada 2017r. 

21,23 

14. 

Uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentów obrębów Bielin, 

Nużewko i Mieszki Różki; 

Uchwała Nr XXXVI/211/18 

Rady Gminy Ciechanów 

z dnia 29 marca 2018r 
38,31 

15. 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego wsi Modła i 

Modełka; 

Uchwała Nr XXXVIII/220/18 

Rady Gminy Ciechanów  

Z dnia 21 czerwca 2018r. 

754,94 

 

 

Wszczęte procedury sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: 

 

- Uchwała nr III/20/18 rady gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów. 

- Uchwała nr VI/37/19 rady gminy Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentów obrębów Kargoszyn, Ropele i Przążewo  

- Uchwała nr  VIII/55/19 rady gminy Ciechanów z dnia 25 czerwca 2019r. zmieniająca 

uchwałę Nr XXXVII/219/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2018r. w sprawie 
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przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: 

Gąski, Pęchcin, Rutki-Marszewice, Rutki-Głowice, Ujazdówek. 

- Uchwała nr  XIII/82/19 rady gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. zmieniająca 

uchwałę Nr III/19/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego północnej części wsi Gąski i południowej części wsi Pęchcin. 

- Uchwała nr  XIII/83/19 rady gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Chruszczewo, gmina Ciechanów. 

- Uchwała nr XIII/84/19 rady gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r.  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów.  

2.3 Decyzje celu publicznego wydane w 2019 roku 

 

Lp. Nazwa inwestycji Nazwa 

podmiotu 

Data 

wszczęcia/Data 

załatwienia 

Sposób 

załatwienia 

1.  Budowa sieci gazowej średniego 

ciśnienia ( do 0,5 MPa) z rur PE dn 

40 mm w miejscowości Kargoszyn 

PSG sp. z o. 

o. 

2018 r. 

20.02.2019r. 

Wydano 

decyzję 

2. Budowa linii średniego ciśnienia z 

rur PE w miejscowości 

Chruszczewo 

PSG sp. z o. o 2018r. 

28.02.2019r. 

Wydano 

decyzję 

3. Budowa elektroenergetycznej linii 

nN 0,4 KV ze złączami kablowo-

pomiarowymi w miejscowości 

Gąski 

Energa 

Operator S.A. 

Oddział w 

Płocku 

2018 r. 

21.03.2019r. 

Wydano 

decyzję  

4. Budowa elektroenergetycznej linni 

kablowej nN 0,4 KV ze złączem 

kablowym nn w Mieszki Atle obręb 

Mieszki Różki 

Energa 

Operator S.A 

Oddział w 

Płocku 

25.01.2019r. 

10.04.2019r. 

Wydano 

decyzję 

5. Budowa odcinka sieci gazowej 

średniego ciśnienia do 0,5 MPa z 

rur PE dn 63 mm L=60 m  w 

miejscowości Chruszczewo  

PSG Sp. z o. o 30.01.2019r. 

11.04.2019r. 

Wydano 

decyzję 

6. Budowa odcinka sieci gazowej 

średniego ciśnienia do 0,5 MPa  z 

rur PE dn 40 mm, L=80m w 

miejscowości Chruszczewo 

PSG Sp. z o. o 30.01.2019r.  

11.04.2019r.  

 

Wydano 

decyzję 

7. Budowa odcinka sieci gazowej 

średniego ciśnienia do 0,5 MPa z 

rur PE dn 250 mm, L=2200 m w 

PSG Sp. z o. o 5.02.2019r. 

23.04.2019r.  

 

Wydano 

decyzję 
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miejscowościach Ujazdówek, 

Ujazdowo, Pęchcin, Niechodzin 

8. Budowa elektroenergetycznej linii 

napowietrznej nN 0,4 KV L=100m 

oraz budowa linii kablowej wraz ze 

złączami kablowymi nN 0,4 KV L= 

750m w miejscowości Rutki Begny, 

Rutki Marszewice, Gąski  

Energa 

Operator S.A  

25.01.2019r.  

24.04.2019r.  

 

Wydano 

decyzję 

9. Budowa oświetlenia ulicznego o 

długości L=220m linia kablowa 

YAKXS 4x25 w Pęchcinie  

 

 

Gmina 

Ciechanów 

25.02.2019r.  

14.05.2019r.  

Wydano 

decyzję 

 

10. 

Budowa odcinka sieci gazowej 

średniego ciśnienia z rur PE dn 90 

L=830 m , dn 36 L=800 m, dn 60 

L=220m w miejscowości 

Ujazdówek  

PGS Sp. z o. o 4.04.2019r. 

15.05.2019r. 

Wydano 

decyzję 

11. Budowa dwóch 

elektroenergetycznych linii 

kablowych SN 15 KV L=150m 

każda obręb Bielin, Mieszki Różki 

Energa 

Operator S.A 

28.03.2019r. 

2505.2019r.  

Wydano 

decyzję 

12. Budowa linii napowietrznej SN 15 

KV, stacji transformatorowej i linii 

kablowej nN 0,4 KV L=ok.278 m w 

miejscowości Kownaty Żędowe  

Energa 

Operator S.A 

23.04.2019r. 

13.06.2019r.  

Wydano 

decyzję 

13. Budowa odcinka sieci 

wodociągowej z rur PE o długości 

ok 215 m Ø 90 w miejscowości 

Kownaty Żędowe 

Gmina 

Ciechanów 

25.04.2019r. 

13.06.2019r.  

Wydano 

decyzję 

14.  Budowa odcinka sieci gazowej 

średniego ciśnienia z rur dn 90 - 2365 

m, dn 63 – 2490 m dn 70 – 416 m i 

przyłącza gazowe w ilości 33 szt. o 

łącznej długości 351 m w 

miejscowości Przążęwo oraz obręb 

Scalenie m. Ciechanów  

PSG Sp. z o. o 4.04.2019r. 

3.07.2019r.  

Wydano 

decyzję 

15. Budowa odcinka sieci 

wodociągowej o długości 233 m 

Ø 110 w miejscowości 

Chruszczewo  

Gmina 

Ciechanów 

30.05.2019r. 

10.07.2019r. 

 

Wydano 

decyzję 

16. Budowa linii kablowej nN 0,4 KV 

w miejscowości Chruszczewo 

Energa 

Operator S.A 

12.06.2019r. 

6.08.2019r.  

Wydano 

decyzję 

17. Budowa sieci gazowej średniego 

ciśnienia z rur PE dn 40 mm o 

długości ok. 130 m w Kargoszynie  

PSG Sp. z o. o 17.06.2019r. 

8.08.2019r. 

Wydano 

decyzję 

18. Budowa sieci gazowej średniego 

ciśnienia z rur PE dn 40 mm o 

długości ok. 150 m w miejscowości 

Chruszczewo  

PSG Sp. z o. o 17.06.2019r.  

9.08.2019r. 

Wydano 

decyzję 
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19. Budowa sieci gazowej średniego 

ciśnienia z rur PE dn 63 o długości 

85 m w miejscowości Chruszczewo  

PSG Sp. z o. o 3.07.2019r. 

21.08.2019r. 

Wydano 

decyzję 

20. Przebudowa sieci 

elektroenergetycznej zasilanej ze 

stacji transformatorowej S2-91 

Kownaty Wojnowe2350 nb w 

obrębie Kownaty Żędowe 

Energa 

Operator S. A. 

Oddział w 

Płocku 

5.07.2019r. 

22.08.2019r. 

Wydano 

decyzję 

21. Budowa odcinka sieci gazowej 

średniego ciśnienia z rur PE 63mm 

o długości 260 m w miejscowości 

Kargoszyn 

PSG Sp. z o. o 5.07.2019r. 

23.08. 2019r.  

Wydano 

decyzję 

22. Budowa odcinka sieci gazowej 

średniego ciśnienia z rur PE 40 mm 

o długości 85 m w Mieszki Atle 

obręb Mieszki Różki 

PSG Sp. z. o 7.07.2019r.  

23.08.2019r. 

Wydano 

decyzję 

23. Budowa sieci gazowej średniego 

ciśnienia z rur PE 63 mm o długości 

ok. 250 m w miejscowości 

Kargoszyn 

PSG Sp. z o.o 5.07.2019r. 

4.09.2019r. 

Wydano 

decyzję 

24. Budowa elektroenergetycznej linii 

kablowej SN 15 KV o długości ok. 

105 m  w miejscowości Rydzewo  

Energa 

Operator S.A  

Oddział w 

Gdańsku 

8.07.2019r. 

9.09.2019r. 

 

Wydano 

decyzję 

25. Budowa linii kablowej nN 0,4 KV 

dla rozwiązania kolizji z linią WN 

110 KV Raciąż Niechodzin o 

długości ok. 50m w miejscowości 

Rutki Borki  

Energa 

Operator S.A 

oddział w 

Gdańsku  

8.07.2019r. 

9.09.2019r. 

Wydano 

decyzję 

26. Budowa linii nN 0,4 KV kablowej o 

długości ok. 53m obręb Rutki 

Marszewice 

Energa 

Operator S.A 

Oddział w 

Gdańsku  

8.07.2019r. 

10.09.2019r. 

 

Wydano 

decyzję 

27. Budowa oświetlenia boiska 

wiejskiego w miejscowości 

Kownaty Żędowe 

Gmina 

Ciechanów 

25.07.2019r. 

11.09.2019r. 

 

Wydano 

decyzję 

28. Budowa oświetlenia drogowego  tj 

linii kablowej o długości trasy ok. 

110 m +2 słupy z oprawami 

miejscowości Pęchcin  

Gmina 

Ciechanów 

11.07.2019r. 

16.09.2019r. 

 

Wydano 

decyzję 

29. Budowa sieci gazowej średniego 

ciśnienia DN 63 o długości 140 m 

w miejscowości Rykaczewo 

PSG Sp. z o. o  11.07.2019r. 

116,09.2019r. 

Wydano 

decyzję  

30.  Budowa i rozbudowa istniejącej 

siei wodociągowej na odcinku 

21÷HN3 i 23÷HN4 oraz wyłączenie 

z eksploatacji odcinka sieci PNC 90 

od 21÷ do H wraz z przebudową 

istniejących przyłączy 

wodociągowych szt.4 w obrębach 

Ujazdowo, Niechodzin i 

Ujazdówek 

Gmina 

Ciechanów 

16.07.2019r. 

16.09.2019r. 

 

Wydano 

decyzję 
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31. Przebudowa i rozbudowa sieci 

wodociągowej z rur PE 110 mm i 

długości ok.230 m w miejscowości 

Ujazdówek  

Gmina 

Ciechanów  

16.07.2019r. 

16.09.2019r. 

Wydano 

decyzję 

32. Budowa elektroenergetycznej linii 

kablowej nN 0,4 KV oraz linii 

kablowej SN 15 KV o długości 

trasy do 128 m każda w 

miejscowości Rutko Borki 

Energa 

Operator S.A 

8.07.2019r. 

20.09.2019r. 

 

Wydano 

decyzję 

33. Budowa elektroenergetycznej linii 

kablowej nN 0,4 KV oraz linii 

kablowej SN 15 KV o długości nN 

0,4 KV -74 m, SN 15 KV- 61 m w 

miejscowości Nowa Wieś 

Energa 

Operator S.A 

8.07.2019r. 

20.09.2019r. 

 

Wydano 

decyzję 

34. Budowa elektroenergetycznej linii 

kablowej SN 15 KV o długości 

ok.113 m w  miejscowości Gąski 

Energa 

Operator S.A 

8.07.2019r. 

20.09.2019r. 

 

Wydano 

decyzję 

35. Budowa elektroenergetycznej linii 

kablowej SN 15 KV o długości ok. 

122m oraz 2 słupy w miejscowości 

Rutki Begny 

Energa 

Operator S.A 

8.07.2019r. 

20.09.2019r. 

Wydano 

decyzję 

36. Budowa elektroenergetycznej linii 

kablowej nN 0,4 KW o długości 

70m, L=96 w obrębie Rutki Borki 

Energa 

Operator S.A 

8.07.2019r. 

20.09.2019r. 

Wydano 

decyzję 

37. Budowa elektroenergetycznej linii 

kablowej nN 0,4 KV w obrębie 

Rutki Begny, Rutki Głowice 

Energa 

Operator S.A 

15.07.2019r. 

23.09.2019r. 

Wydano 

decyzję 

38. Budowa kanalizacji sanitarnej z 

przyłączami w ul. Jaspisowej, 

Bukowej i Akacjowej o długości 

ok. 230m Ø200mm w obrębie 

Chruszczewo 

Gmina 

Ciechanów 

16.07.2019r. 

1.10.2019r. 

 

Wydano 

decyzję 

39. Budowa odcinka sieci gazowej 

średniego ciśnienia dn 90 o 

długości 100m oraz dn 40 o 

długości 140m w obrębie 

Ujazdówek 

PSG Sp. z o. o 5.08.2019r. 

4.10.2019r. 

 

Wydano 

decyzję 

40. Budowa siei gazowej średniego 

ciśnienia z przyłączami Ø110PE 

długości ok. 700m i Ø25PE 

długości ok.5m w obrębie Gąski ul. 

Kwiatowa  

PSG Sp. z o. o  5.08.2019r. 

9.10.2019r. 

Wydano 

decyzję 

41. Budowa dwóch lini kablowych nN 

0,4 KV o długości ok. 57 m w 

obrębie Chotum 

Energa 

Operator S.A 

26.08.2019r. 

9.10.2019r. 

 

Wydano 

decyzję 

42. Budowa odcinka sieci 

wodociągowej o długości ok. 360m 

Ø110 i 90 mm z rur PE oraz 

przebudowa przyłącza 

wodociągowego do działki 24v w 

obrębie Gorysze 

Gmina 

Ciechanów 

5.09.2019r. 

9.10.2019r. 

Wydano 

decyzję 
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43.  Budowa linii kablowej nN 0,4 KV 

oraz złączy  kablowo- 

pomiarowych w obrębie Ujazdowo 

Energa 

Operator S.A 

9.10.2019r. 

18.11.2019r. 

 

Wydano 

decyzję 

44. Budowa linii elektroenergetycznej 

nN 0,4 KV w obrębie Mieszki 

Różki 

Energa 

Operator S.A 

9.10.2019r. 

18.11.2019r. 

Wydano 

decyzję 

45. Budowa oświetlenia ulicznego 

ul.Polna i cz. Ul. Partyzantów w 

miejscowości Gąski 

Gmina 

Ciechanów 

21.10.2019r. 

18.11.2019r. 

 

Wydano 

decyzję 

46. Budowa sieci gazowej średniego 

ciśnienia i przyłączy gazowych w 

m. Gąski PE Ø60, Ø40 z 

przyłączami. Spokojna, Słoneczna, 

Pogodna, Długa, Sosnowa, 

Partyzantów oraz w Ciechanowie 

ul. Słoneczna  

PSG Sp. z o. o 5.08.2019r. 

27.11.2019r. 

Wydano 

decyzję 

47. Budowa oświetlenia drogowego 

YAKXS 4x25 mm2 o długości 140 

m, budowa słupów 

oświetleniowych 3 szt. w Gąski gm. 

Ciechanów  

Gmina 

Ciechanów  

21.10.2019r. 

4.12.2019r. 

Wydano 

decyzję 

48. Budowa oświetlenia drogowego ul. 

Spokojna w Gąskach YAKXS 

4x25mm2 o dł. Do 460m, budowa 

słupów ośw. 10 szt. szafa ster-

promieniowa  ze złączem 

Gmina 

Ciechanów 

21.10.2019r. 

6.12.2019r. 

 

Wydano 

decyzję 

49. Budowa oświetlenia drogowego w 

miejscowości Gąski ul. 

Partyzantów YAKXS 4x25 mm2 o 

dł. Do 410m budowa słupów 

oświetleniowych ok.11 szt. 

Gmina 

Ciechanów 

21.10.2019r. 

6.12.2019r. 

Wydano 

decyzję 

50. Budowa sieci gazowej średniego 

ciśnienia w Przążewie  

PSG Sp. z o. o 4.12.2019r. 

30.12.2019r. 

Wydano 

decyzję 

 

3. Sieć dróg oraz inwestycje w gminie Ciechanów w 2019 roku 

 

3.1 Sieć dróg w Gminie Ciechanów  

 

Wojewódzkie (NR 615, 616, 617) – 5,34 km 

Krajowe (DK 50, 60) – 11,70 km 

Powiatowe – 9 odcinków o łącznej dł. 47,5 km 

Gminne - 112 km: 

- wewnętrzne - 26,5 km 
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- gminne – 85,5 km 

 * lokalne – 37,9km 

 * dojazdowe -72,4km 

 * zbiorcze - 1,7km 

o nawierzchniach:  

bitumicznej - 66,10km 

betonowej - 2,4km 

z kostki - 1,5km 

brukowe - 2,1km 

tłuczniowe -7,4km 

wzmocnionej żwirem -17,1km, 

naturalne (z gruntu rodzimego) -15,4km. 

3.2 Inwestycje zrealizowane w 2019 r. 

 

* Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki – Rutki Głowice za 

kwotę - 271 475,20 zł, 

* Przebudowa drogi gminnej nr 120255W relacji DK nr 60 – Rykaczewo (materiały 

geodezyjne + wypisy z rejestru gruntów i budynków + koncepcja) za kwotę 37 144,30 zł,  

* Opracowanie projektu techniczno-budowlanego na przebudowę ciągu drogowego 

składającego się z dwóch odcinków ul. Tarasowej  i ul. Werandowej w m. Kargoszyn,  

– 61 460,00 zł,  

* Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do opracowania projektu techniczno-budowlanego 

na modernizację drogi gminnej Ujazdówek – Rutki Głowice - 21 050,10 zł. 

* Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Sokołówek wraz z budową nowej 

studni, koszt 243 304,03 zł, 

* Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Ujazdowo, Ujazdówek, 

Nużewo, Gorysze, Rydzewo za łączną kwotę 636 002,48 zł, 
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* Sporządzenie dokumentacji do budowy odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: 

Chruszczewo, Rutki Begny, Mieszki Atle, Kownaty Żędowe, Pieńki Niechodzkie – 43 600,00 

zł, 

* Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chruszczewo – 

4 013 247,14 zł, 

* Remont dachu na Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Rzeczki za kwotę 

47 355,00 zł, 

* Budowa remizy strażackiej w miejscowości Rydzewo (płatność cząstkowa) – 1 405 431,12 

zł, 

* Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Chotum - 39 116,85 zł, 

* Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gumowie wraz ułożenie kostki brukowej 

wokół budynku, w którym realizowany jest program „Senior+” – 64 262,19 zł, 

* Sporządzenie dokumentacji i rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Ujazdowo – 12 896,73 zł, 

* Budowa komina wraz z instalacją centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w 

Goryszach za kwotę 56 997,56 zł, 

* Sporządzenie dokumentacji pod budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w 

Chotumiu – 6 765,00 zł, 

* Budowa oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Kownaty Żędowe za kwotę 

156 426,59 zł, 

* Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Chruszczewo, Gorysze, Mieszki Atle, 

Kownaty Wojnowe, Kownaty Żędowe, Gąski – 541 994,40 zł, 

* Budowa placu zabaw w m. Nużewko – 29 303,13 zł 

Dodatkowo: 

- w ramach bieżącego utrzymania dróg Gminy Ciechanów wykonano naprawy dróg o 

nawierzchniach: nieutwardzonych i bitumicznych za łączną kwotę 2 444 384,32 zł 

- w ramach świadczenia usług oświetlenia na terenie gminy – konserwacja punktów 

świetlnych za łączną kwotę 121 320,85 zł. 
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Wymiana dachu remizy strażackie w miejscowości Rzeczki 

 

Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej w Chotumiu 
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Oświetlenie boiska sportowego w Kownatach Żędowych 

 

Droga relacji Rutki-Borki – Rutki-Głowice
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Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ujazdowo

 

Wykonanie otworu studziennego w miejscowości Sokołówek 
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3.3 Realizacja funduszu sołeckiego w Gminie Ciechanów 

 

W gminie Ciechanów, nieprzerwanie od 2015 r. w budżecie gminy wyodrębniane są 

środki w ramach funduszu sołeckiego (pierwsza decyzja o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie 

funduszu sołeckiego podjęta została przez Radę Gminy Ciechanów w 2014 r. i dotyczyła 

funduszu sołeckiego na rok 2015). Zarówno gmina, jak i sołectwa, uruchamiając fundusz 

sołecki, muszą sprostać kilku wymogom ustawowym. Fundusz sołecki to pieniądze z budżetu 

gminy, które mieszkańcy wsi mogą przeznaczyć na wybrane przez siebie cele, jednak 

przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego, musi dotyczyć zadania realizowanego na 

obszarze sołectwa i spełniać trzy warunki:  

• służyć poprawie życia mieszkańców 

• należeć do zadań własnych gminy 

• być zgodne ze strategią rozwoju gminy 

Składany wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów  

(w ramach środków określonych dla danego sołectwa). Sołtysi wszystkich miejscowości gminy 

Ciechanów, w terminie do 31 lipca 2018 r. poinformowani zostali przez Wójta Gminy 

Ciechanów o wysokości środków przypadających danemu sołectwu w ramach funduszu 

sołeckiego na 2019 r. Z propozycjami podziału środków występowali sołtysi, a ostateczną 

decyzję podjęły zebrania wiejskie. Uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski na 2019 r. 

przedłożyli sołtysi Wójtowi w ustawowym terminie tj. do 30 września 2018 r.  

 

 

Fundusz sołecki 2019 

Lp Nazwa sołectwa Nazwa zadania Wydatki 

1 Baby Remont zjazdów indywidualnych z drogi gminnej 11 876,90 

2 Chotum 

Wymiana dachu na świetlicy wiejskiej 20 000,00 

Remont bieżący świetlicy wiejskiej 1 642,34 

3 Chruszczewo 

Zakup wykaszarki spalinowej 2 000,00 

Zakup wyposażenia placu zabaw 16 000,00 

Remont bieżący świetlicy wiejskiej (zakup materiałów) 4 282,31 

Remont bieżący świetlicy wiejskiej (koszt robocizny) 14 800,00 

4 

 

 

Gąski 

Montaż zbiornika na szambo 3 000,00 

Wykonanie ogrodzenia działki remizy strażackiej-

materiały 4 872,76 

Wykonanie ogrodzenia działki remizy strażackiej 1 127,24 

Wykonanie placu manewrowego 22 363,80 

5 Gorysze 

Budowa komina oraz instalacji CO w pomieszczeniu 

 technichnym SP w Goryszach 15 176,03 

6 Grędzice Remont bieżący drogi gminnej 15 000,08 
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7 Gumowo 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 9 000,00 

Organizowanie spotkań integracyjnech mieszkańców  

- szerzenie idei samorządowej 350,00 

Organizowanie spotkań integracyjnech mieszkańców  

- szerzenie idei samorządowej 6 438,30 

Organizowanie spotkań integracyjnech mieszkańców  

- szerzenie idei samorządowej 30,00 

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej 6 000,00 

8 Kanigówek Koszty montażu siłowni i urządzeń placu zabaw 12 228,80 

9 Kargoszyn Remont bieżący drogi gminnej 34 003,11 

10 Kownaty Żędowe 

Remont (balustrada, terakota) oraz wyposażenie  

świetlicy wiejskiej 7 668,77 

Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego  

w Kownatach Żędowych 20 000,00 

11 Mieszki Różki Zakup i montaż lamp solarnych - 3 szt 20 102,74 

12 Mieszki Wielkie 
Zakup lamp solarnych - 2 szt 14 692,16 

13 Modełka Zakup i montaż lamp solarnych  - 2 szt 12 404,76 

14 Modła Zakup i montaż lamp hybrydowo-solarnych - 2 szt 15 044,07 

15 Niechodzin 

Zagospodarowanie działki mienia gminnego  

na cele rekreacyjne - koszt usługi 7 597,00 

Zagospodarowanie działki mienia gminnego  

na cele rekreacyjne - zakup materiałów 12 461,76 

16 Niestum 

Zakup przystanku autobusowego 5 000,00 

Zakup masztu flagowego 1 400,00 

Remont ul. Słonecznej w m. Niestum 18 600,00 

Zakup krzewów, kwiatów, środków ochrony roślin 2 844,72 

17 

 

 Nużewko 

Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 

Zakup nagłośnienia 5 000,39 

Organizowanie spotkań integracyjnech mieszkańców  

- szerzenie idei samorządowej 970,00 

Organizowanie spotkań integracyjnech mieszkańców  

- szerzenie idei samorządowej 500,00 

Zakup ławek, stołów i wyposażenia 10 669,00 

18 Nużewo 

naprawa wiat przystankowych - 2 szt 4 000,00 

Zakup tablic informacyjnych 5 000,00 

Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw  

i zakup siatki ogrodzeniowej 12 062,00 

Koszty ogrodzenia działki 1 900,00 

19 Pęchcin Lampy solarne 3 szt 19 926,79 

20 Przążewo Zakup i montaż altany przy świetlicy wiejskiej 14 252,27 

21 Rutki Begny Remont bieżący drogi gminnej 12 052,85 

22 Rutki Borki 

Zakup lamp solarnych - 2 szt 12 300,00 

Organizowanie spotkań integracyjnech mieszkańców  

- szerzenie idei samorządowej 808,57 
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23 Rutki Głowice 

Opracowanie zmiany stałej organizacji ruchu drogi 

gminnej 1 200,00 

Uzupełnienie 2 lamp oświetlenia ulicznego 9 116,78 

Organizowanie spotkań integracyjnech mieszkańców  

- szerzenie idei samorządowej 2 000,00 

24 Rutki Marszewice 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 13 114,47 

Koszty transportu 390,00 

25 Ropele Remont bieżący drogi gminnej 13 812,39 

26 

 

Rydzewo 

 

Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy  

(zakup materiałów) 9 761,94 

Remont bieżący budynku remizy (koszt materiałów) 9 192,33 

Remont bieżący budynku remizy  

(koszt transportu, wykonania posadzki betonowej) 2 952,00 

27 

 

 

 

Rykaczewo 

 

 

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 12 970,78 

Zakup ławek i koszy - zagospodarowanie działki  

mienia gminnego 7 000,00 

28 Rzeczki Wymiana pokrycia dachowego na budynku remizy 13 856,38 

29 Sokołówek Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wesołej i Cichej 15 615,92 

30 Ujazdowo Budowa świetlicy wiejskiej 13 680,42 

31 Ujazdówek 

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 14 487,77 

Organizowanie spotkań integracyjnech mieszkańców  

- szerzenie idei samorządowej 1 700,00 

32 Wola Pawłowska Zakup kostki brukowej 14 384,24 

33 Wólka Rydzewska Modernizacja oświetlenia ulicznego 10 777,18 

Wymiana dachu remizy strażackiej w miejscowości Rzeczki 
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4. Zamówienia publiczne i środki unijne pozyskane przez Gminę 

Ciechanów w 2019 roku 

 

4.1 Zamówienia publiczne 

W Gminie Ciechanów w roku 2019 przeprowadzono – zgodnie z Ustawą PZP            

osiem postępowań. Siedem postępowań  przeprowadzone były w formie przetargu 

nieograniczonego. Jedno w formie zapytania ofertowego. Siedem postępowań dotyczyło robót 

budowlanych , a jedno usług. 

      Postępowania na roboty budowlane: 

1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Ujazdowo 

2.  Bieżące utrzymanie dróg gminnych  

3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych  

4. Wykonanie otworu studziennego na terenie gminnego ujęci wody w m. Sokołówek 

5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki- Rutki 

Głowice 

6. Budowa otwartej Strefy Aktywności w m. Chotum 

7. Zimowe utrzymanie dróg gminnych 

Postępowania na usługi:  

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

 4.2 Wnioski na dofinansowanie inwestycji złożone w 2019 roku 

- Program MIAS 2019: Sołectwa:  Chotum, Chruszczewo, Modła, Nóżewko - otrzymano 

dofinansowanie w kwocie 40.000,00 zł  i wykonano planowane prace. 

- Program Mazowiecki  Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej   -  złożono wniosek na 

budowę boiska w  Chotumiu --    otrzymano wsparcie finansowe (realizacja zadania nastąpi w 

2020 roku) 

 -  Zadanie „Budowa drogi w m. Rykaczewo - złożono  wniosek o dofinansowanie w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych , z powodu opóźnień z wydaniem decyzji przez RDOŚ w 

Warszawie wniosek jeszcze nie został rozpatrzony. 

-  W ramach Rządowego Programu  rozwój bazy sportowej złożono wniosek na budowę OSA 

w Chotumiu - otrzymano dofinansowanie w wysokości 50 000 zł  

- W ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych złożono wnioski na dwa zadania,   
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dofinansowanie modernizacji dróg  w Mieszkach - Atlach i w Gumowie.- poziom 

dofinansowania wynosi 50%. Wnioski są w trakcie rozpatrywania. 

4.3 Wsparcie dla jednostek powiatowych, wojewódzkich oraz prywatnych w formie dotacji  

w 2019 roku. 

 Klub sportowy „GRYF” w Kownatach Żędowych – 50.000 zł 

 Mini Żłobek „KINDERO” w Kargoszynie – 54.000 zł. 

 Niepubliczne Przedszkole „Piotruś Pan” w Kargoszynie – 468.344,04 zł. 

 Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Dzieci Naszym Dobrem” w Goryszach – 

435.790,50 zł 

 OSP Rydzewo – 4.000 zł. 

5. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Ciechanów  

w 2019 roku 
 

5.1 Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonującego na 

terenie Gminy Ciechanów 

  

System gospodarowania odpadami komunalnymi obejmował nieruchomości 

zamieszkałe na terenie gminy Ciechanów. Nieruchomości niezamieszkałe nie zostały objęte 

gminnym systemem, w związku z czym ich właściciele byli zobowiązani samodzielnie 

podpisać umowę z wybraną firmą posiadającą uprawnienia do odbioru odpadów komunalnych. 

W  2019  roku  odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmowała się 

firma Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ciechanowie. 

W ramach opłaty za świadczone usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości odbierane są następujące rodzaje odpadów: 

 odpady komunalne zmieszane; 

 zebrane selektywnie odpady suche (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe); 

 szkło; 

 odpady wielkogabarytowe; 

 odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstałe w wyniku 

prowadzenia drobnych robót do 270 kg rocznie, a jednorazowo do 10 kg; 

 zużyte opony od samochodów osobowych 

 zużyte baterie i akumulatory 
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 chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) – w pojemnikach szczelnie 

zamkniętych; 

 odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone. 

Od właścicieli nieruchomości odbierana była każda zebrana ilość odpadów komunalnych, 

wynikająca z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanymi przez 

właścicieli nieruchomości. 

Nieruchomości wyposażane były się w pojemniki służące do zbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych w oparciu o następujące normy: 

 rodzinę liczącą od 1 do 4 osób wyposażało się w jeden pojemnik o wielkości 120l; 

 rodzinę liczącą powyżej 4 osób wyposażało się w dodatkowy pojemnik o wielkości 120l 

tak, aby na każde kolejne cztery osoby ilość pojemników o wielkości 120l wzrastała o 

dodatkową sztukę. 

Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, obejmujące: papier, tekturę, szkło, 

tworzywa sztuczne gromadzone były w workach z folii oznaczonych odpowiednimi kolorami, 

oddzielnie dla każdej frakcji odbierane były zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

przedsiębiorcę, z którym gmina zawarła umowę na odbiór odpadów komunalnych z 

nieruchomości zamieszkałych. 

W przypadku odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji dopuszczone było, 

aby zagospodarowywać je w indywidualnych kompostownikach przydomowych znajdujących 

się w zabudowie jednorodzinnej lub wykorzystać w gospodarstwie rolnym. 

Odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, opony, 

baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, metal, chemikalia (farby, lakiery, 

przeterminowane środki ochrony roślin) wystawione w miejscu gromadzenia odpadów 

komunalnych odbierane były w terminie wyznaczonym przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne. 

Niezależnie od częstotliwości zbierania odpadów zbieranych selektywnie, mieszkańcy 

mogli pozbyć się odpadów poprzez przekazanie we własnym zakresie do stałego punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Woli Pawłowskiej. 
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5.2 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 

Mieszkańcy Gminy Ciechanów mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przekazywać odpady komunalne do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych zlokalizowanego w m. Wola Pawłowska. 

Punkt prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w 

Ciechanowie. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zobowiązani są zapewnić we 

własnym zakresie i na własny koszt. Punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-

18.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 – 14.00. 

5.3 Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi 

Potrzeby inwestycyjne gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi są 

związane przede wszystkim z edukacją ekologiczną mieszkańców. Priorytetowym zadaniem 

dla Gminy Ciechanów na lata następne jest zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy 

w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  w celu ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych i ich racjonalnego sortowania. 

5.4 Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Wpływy z opłat za  gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2018 r. wyniosły  

743.733,20 zł. Do funkcjonowania systemu  gmina  dopłaciła kwotę 206.099,80 zł. Podstawową 

przyczyną  niebilansowania  się wpływów  do  systemu  i jego  kosztów  jest mała  konkurencja 

między  firmami odbierającymi  odpady  na  terenie gminy.  Do  przetargu  na  odbiór  odpadów  

komunalnych,  który  miał   miejsce  w czerwcu  2019 r.  stanął jedynie jeden wykonawca.  

Dodatkowe  wysokie  koszty  funkcjonowania  systemu wynikają również z rozproszonej 

zabudowy kolonijnej gminy. 

5.5 Liczba mieszkańców 

Gmina  Ciechanów  liczy  7104  zameldowanych  mieszkańców  (stan  na  31.12.2019 

r., dane  uzyskane z ewidencji ludności). W deklaracjach o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie Gminy Ciechanów, ujętych  

zostało  6379  mieszkańców  (stan  na  31.12.2019 r.), z czego ponad 80% zadeklarowało 

selektywną zbiórkę.  Różnica  w  podanej  liczbie mieszkańców wynika m.in z tego, że wielu 

uczniów i studentów podejmując naukę poza miejscem stałego zameldowania przebywa poza 

terenem Gminy Ciechanów. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku mieszkańców 

gminy czynnych  zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę migrują poza teren 

gminy. 
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Na bieżąco prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w 

deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym. 

5.6 Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy 

 Informacja o odpadach komunalnych odebranych z terenu gminy w 2019 roku 

Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 2,93 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 

01 23 zawierające 

niebezpieczne 

składniki 

3,21 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 

01 23 i 20 01 35 

3,202 

15 01 07 Opakowania ze szkła 58,50 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 44,92 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
1482,830 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 59,46 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

296,850 

17 02 02 Szkło 29,24 

17 02 03 Tworzywa sztuczne 6,6 

 17 03 80 Papa odpadowa 0,02 

17 06 04 

Materiały izolacyjne inne niż 

wymienione w 17 06 01 i 17 

06 03 

4,78 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne 

nie wymienione w 17 09 01, 

17 09 02, 17 09 03 

42,28 

20 01 01 Papier i tektura 22,30 



  

29 
 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
172,44 

16 01 03 Zużyte opony 0,9 

SUMA 2230,462 

Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych  
1850,712 

Łączna masa odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych  379,75 

 

 Informacja o odpadach zebranych w PSZOK w 2019 roku 

Adres punktu Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa zebranych odpadów komunalnych [Mg] 

Wola Pawłowska 23, 

06-452 Wola 

Pawłowska 

 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 1,80 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 7,12 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

8,48 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

1,25 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne i 

elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21 i 20 01 

23 zawierające niebezpieczne 

składniki 

1,85 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,73 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,2 

20 01 01 Papier i tektura 0,16 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,02 

SUMA 21,61 
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6. Informacje o stanie mienia Gminy Ciechanów 
 

6.1 Mieszkaniowy zasób gminy 

Lp. Miejscowość Ilość 

budynków 

Pow. w m² 

użytkowa 

Ilość lokali 

mieszkalnych 

Ilość 

mieszkańców 

Stan 

techniczny 

1. Chotum 1 

1 

172,13 

35,0 

5 

1 

10 

0 

b.dobry 

dobry 

2. Chruszczewo 

ul. Dworska 4 

1 412,96 11 32 dobry 

3. Kargoszyn 

ul. Krótka 1 

ul. Krótka 3 

2 220,10 6 18 b. słaby 

4. Kownaty Żędowe 

ul. Leśna 2 

1 108,00 2 4 średni 

5. Nużewko 3 1 175,78 5 11 średni 

6. Sokołówek 

ul. Parkowa 1 

1 160,00 3 13 dobry 

7. Grędzice 

ul. Szkolna 4 

ul. Szkolna 4a 

 

1 

1 

762,59 19 47  

dobry 

b.słaby 

8. Niestum  

ul. Rybacka 1 

1 40,00 1 4 dobry 

9. Grędzice ul. 

Szkolna 4B 

1 45,1 1 4 dobry 

 Razem 13 2176,10 55 149       

 

W tym lokale socjalne 

Lp. Miejscowość Ilość 

budynków 

Ilość 

mieszka

ń 

Ilość 

mieszkańców 

Pow. w m² 

użytkowa 

Stan techniczny 

1. Chotum 1 1 1 35,00 b. dobry 

2. Kargoszyn 2 6 18 220,10 b. słaby 

3. Grędzice 2 13 37 518,20 b. słaby (ul. Szkolna 4A), 

dobry (ul. Szkolna 4B) 

4. Niestum 1 1 4 40,00 b. dobry 

 Razem 6 21 60 813,30  
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Stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych tworzących     

mieszkaniowy zasób gminy ustalone Zarządzeniem  nr  54/17 Wójta  Gminy Ciechanów  

z dnia 15 grudnia 2017 roku: 

* lokale mieszkalne w SP w Chotumiu       - 4,90 zł      

* lokale mieszkalne w Kownatach Żędowych                                    - 2,50 zł 

* lokale mieszkalne w Sokołówku                                                        - 3,00 zł 

* lokale mieszkalne w Chruszczewie                                                   - 3,50 zł 

* lokale mieszkalne w Grędzicach                                                         - 3,30 zł 

* lokale mieszkalne w Chotumiu                                                           - 2,80 zł 

* lokale mieszkalne w Nużewku                                                            - 2,50 zł 

* lokale mieszkalne w Niestumiu                                                           - 3,10 zł 

 

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego wynosi 50% stawki 

najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy  i wynosi  1,25 zł. 

Z tytułu najmu lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych w miejscowości 

Chruszczewo, Chotum, Sokołówek (budynek wpisany do rejestru zabytków), Kargoszyn, 

Nużewko (budynek wpisany do rejestru zabytków), Grędzice, Kownaty Żędowe oraz najmu 

budynku jednorodzinnego w miejscowości Niestum  i najmu lokali użytkowych w 

budynkach: Urzędu Gminy, sklepów łączny dochód wynosi 119 858,38 zł. 

Stan zaległości w na dzień 31.12.2019 r. z tytułu opłat za czynsz z lokali tworzących 

mieszkaniowy zasób gminy wynosi 18.362,51 zł. 

6.2 Grunty stanowiące mienie gminy 

Gmina Ciechanów  jest  właścicielem gruntów o powierzchni  304,4951  ha stanowiących 

mienie gminne, gminy Ciechanów. 

Zagospodarowanie gruntów: 

 przekazane w wieczyste użytkowanie – łącznie 0,3944 ha – łączny dochód wyniósł 

3164,09 zł. 

- Produkcyjno - Handlowej  Spółdzielni „SAMOPOMOC” oraz osobie fizycznej. 

 w bezpośrednim zarządzie gminy: 
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 grunty pod szkołami –3,8258 ha 

 

 działki budownictwa jednorodzinnego – 5,8676 ha 

 

 działki zagrodowe –1,5218 ha 

 

 działki usługowe – 0,3564 ha dotyczą gruntów pod istniejącym budynkiem Urzędu 

Gminy i bud.sklepu w Ujazdówku, 

 

 świetlice, remizy OSP – 4,5331 ha 

 

 działki  budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego – 2,0144 ha , dotyczą 

gruntów pod budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi  zajmowanymi przez 

poszczególnych najemców. 

 

 grunty pod obiektami hydroforni- 2,5154 ha 

 

 boisko sportowe – 3,3425 ha 

 

 drogi – 244,6451 ha 

 

 parki –11,8885 ha (Sokołówek) 

 

 stawy  - 3,0260 ha 

 

 rolne – 10,5564 ha 

 

 wyrobiska żwirowni – 6,4658 ha 

 

 ciągi drenażowe kanalizacji sanitarnej – 0,1180 ha 

 

 las - 3,6752 ha  

 

 zbiorowe mogiły – 0,0165 ha 

 

Zmiany w zasobie mienia gminnego w 2019 roku 

* zakupiono: 
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- 0,2500 ha za kwotę 43333,57 zł w miejscowości Nużewko, z przeznaczeniem na budowę 

świetlicy wiejskiej, 

- 0,0167 ha za kwotę 7234,25 zł w miejscowości Mieszki Wielkie, z przeznaczeniem na 

poszerzenie drogi gminnej, 

* w drodze komunalizacji przejęto na własność gminy : 

     - dz.nr 83 o pow. 0,2613 ha w miejscowości Ujazdówek – działka budowlana, 

     - dz.nr 102/1 o pow. 0,0165 ha w miejscowości Rzeczki – zbiorowa mogiła żołnierska, 

     - dz.nr 185 o pow. 0,3035 ha w miejscowości Ujazdowo – staw, 

     - dz.nr 119/4 o pow. 0,2034 ha w m. Ciechanów, obręb Krubin – świetlica „Grędzice”, 

     - dz.nr 74 o pow. 0,3805 ha w miejscowości Niestum – park zabytkowy, 

     - dz.nr 76 o pow. 0,3556 ha w miejscowości Niestum – park. 

*  rozwiązano wieczyste użytkowanie działki nr 253 położonej w miejscowości Niestum, na 

      wniosek wieczystego użytkownika działki. 

* w ramach regulacji ewidencji gruntów  gmina uzyskała własność działki nr 15/26 o 

pow.0,1586 ha w miejscowości Chruszczewo – ulica Świerkowa. 

* przeprowadzono 6 postępowań wieczysto- księgowych, w celu wydzielenia działek 

stanowiących własność gminy i przeniesienia ich do ksiąg gminnych. 

 

6.3 Wykaz świetlic wiejskich i remiz strażackich 

 

Lp. Miejscowość Powierzchnia  

(m²) 

Numer działki Wartość  

(w zł) 

1. Chotum  995 131 86.952,82 

2. Gąski 

ul. Leśna 51   

– świetlica wiejska 

ul. Partyzantów 38 – remiza 

strażacka 

 

1686 

 

370  

 

 

191 

 

48/1 

 

116.200,00 

 

79.697,34 

3. Gumowo 795 329/1 243.776,00 
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810 111 

4. Rzeczki – remiza strażacka 

 

13308 72/2 59.978,40 

5. Modła – remiza strażacka 1987 322 156.449,23 

6. Niechodzin 5129 104 Brak aktualnej 

wyceny 

7. Chruszczewo 1009 182 333.817,29 

8. Rutki-Marszewice 40/7 

40/10 

40/25 

7434 

95 

357 

181.672,20 

9. Ujazdówek 4515 85 522.644,40 

10. Rydzewo – remiza strażacka 3002  211/1 34.188,38 

11. Przążewo 2869 28/1 176.041,81 

12. Grędzice 2034 119/4 Brak aktualnej 

wyceny 

13. Wola Pawłowska 737  

 

112/2 Brak aktualnej 

wyceny 

14. Modełka 413  

 

86 91.326,39 

15. Sokołówek 4638  

 

179/4 Brak aktualnej 

wyceny 

 

 

7. Wykonanie uchwał Rady Gminy Ciechanów podjętych w 2019 roku 

 
Realizując obowiązki nałożone przepisami ustawy samorządowej Wójt Gminy przy 

pomocy Urzędu Gminy realizował uchwały podjęte przez Radę Gminy w 2019 r. W 2019 roku 

Rada Gminy obradowała 12 razy i podjęła 65 uchwał. Wśród podjętych przez Radę uchwał 

większość dotyczyła spraw z zakresu gospodarowania mieniem komunalnym, planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy, pomocy społecznej, spraw związanych z oświatą i 

ochroną środowiska. Podjęte przez Radę Gminy uchwały Wójt Gminy 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 art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

wszystkie uchwały opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej, zaś uchwały 
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stanowiące akty prawa miejscowego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Szczegółowy sposób wykonania uchwał zawiera poniższa tabela. 

 

L.p. Tytuł i numer uchwały Wykonanie 

1.  Uchwała IV/29/19 z dn. 30.01.2019r. w sprawie 

przyjęcia „Gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na rok 2019”. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wykonano. Realizacja programu 

przedstawiona w sprawozdaniu za 2019 rok. 

2.  Uchwała IV/30/19 z dn. 30.01.2019 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Ciechanów. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia  

Wykonano. 

3.  Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów 

IV/30/19 z dn. 30.01.2019r.  na rok 2019 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i 

obowiązywała w 2019 roku. Ogłoszona w 

Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 2309 z 

dn. 20.02.2019r.  

Wykonano. Realizacja uchwały 

przedstawiona w sprawozdaniu z wykonania 

budżetu za 2019 rok. 

4.  Uchwała IV/32/19 z dn. 30.01.2019 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zamianę 

nieruchomości.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

5.  Uchwała IV/33/19 z dn. 30.01.2019r. w sprawie 

nadania nazwy ulicy w miejscowości Mieszki-

Atle. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 

poz. 4538 z dn. 09.04.2018r. 

Wykonano. Nadano nazwę ulicy – 

Wrzosowa. Zakupiono tablice i ustalono 

adresy. 

 

6.  Uchwała IV/34/19 z dn. 30.01.2019r. w sprawie 

zarządzenia wyborów do organów jednostek 

pomocniczych na terenie gminy.  

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia  

 Wykonano. 
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7.  Uchwała V/35/19 z dn. 25.02.2019r. w  sprawie 

przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej Rady 

Gminy Ciechanów na rok 2019. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

8.  Uchwała V/36/19 z dn. 25.02.2019r. w sprawie 

zmian w uchwale budżetowej gminy 

Ciechanów na rok 2019. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wykonano. 

9.  Uchwała VI/37/19 z dn.  28.03.2019r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla fragmentów obrębów 

Kargoszyn, Ropele i Przążewo. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

 

10.  Uchwała VI/38/19 z dn. 28.03.2019 r. w 

sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Ciechanów  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

 

11.   Uchwała VI/39/19 z dn. 28.03.2019 r. w 

sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy 

Ciechanów na rok 2019.   

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wykonano. 

12.  Uchwała VI/40/19 z dn. 28.03.2019 r. w 

sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Ciechanów 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

13.  Uchwała VI/41/19 z dn. 28.03.2019 r. w 

sprawie określenia szczegółowych wymogów 

raportu o stanie gminy. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

14.  Uchwała VI/42/19 z dn. 28.03.2019r. w sprawie 

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Ciechanów w 2019 r. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dzienniku Województwa 

Mazowieckiego. Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2019 r., poz. 4537z dn. 08.04.2019r.  

Wykonano. 
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15.  Uchwała VI/43/19 z dn. 28.03.2019r. z dn. 

28.03.2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

dla obszaru gminy Ciechanów”. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 

poz. 4538 z dn. 09.04.2018r. 

Wykonano. 

 

16.  Uchwała VI/44/19 z dnia 28 marca 2019 r. w 

sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie skargi z dnia 

9 marca 2019 r. na uchwałę Rady Gminy 

Ciechanów w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Modła i 

Modełka. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wykonano. Skargę przekazano do WSA w 

Warszawie. 

17.  Uchwała VI/45/19 z dnia 28 marca 2019 r. w 

sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania pomocy w 

zakresie dożywiania, określenia zasad zwrotu 

wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku lub żywności albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „ Posiłek w szkole i w 

domu na lata 2019-2023. 

Uchwała wchodzi  po upływie 14 dni od 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. Ogłoszona 

w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. , poz. 4539 

z dn. 08.04.2019 r. 

W trakcie realizacji. 

18.  Uchwała VII/49/19 z dnia 21 maja 2019 r. w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wykonano. 

19.  Uchwała VII/48/19 z dnia 21 maja 2019 r. w 

sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy 

Ciechanów na rok 2019. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wykonano. 

20.  Uchwała VIII/48/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia wójtowi Gminy 

Ciechanów wotum zaufania za 2018 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wykonano. 
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21.  Uchwała VIII/49/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu Gminy Ciechanów za 2018 

rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wykonano. 

22.  Uchwała VIII/50/19 z dnia 25 czerwca  

2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

Ciechanów absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2018 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wykonano. 

23.  Uchwała VIII/51/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

24.  Uchwała VIII/52/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy 

Ciechanów na rok 2019. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Uchwała VIII/53/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia diety dla przewodniczących 

organów wykonawczych jednostek 

pomocniczych /sołtysów/. 

Uchwała wchodzi  po upływie 14 dni od 

opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. Ogłoszona 

w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. , poz. 8090 

z dn. 01.07.2019 r. 

Wykonano. 

26.  Uchwała VIII/54/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę z dnia 19 listopada 2018 r. 

w sprawie powołania składów osobowych 

stałych komisji Rady Gminy Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 
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27.  Uchwała VIII/55/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę z dnia 11 maja 2018 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Gąski, Pęchcin, Rutki-

Marszewice, Rutki-Głowice, Ujazdówek. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

28.  Uchwała VIII/56/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego północnej części wsi Gąski i 

południowej części wsi Pęchcin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

29.  Uchwała VIII/57/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 

poz. poz. 8091 z dn. 01.07.2019r. 

Wykonano. 

30.  Uchwała VIII/58/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z 

nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 

poz. 8092 z dn. 01.07.19r. 

Wykonano. 

31.  Uchwała VIII/59/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie powołania zespołu do spraw 

zaopiniowania kandydatów na ławników. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

W trakcie realizacji. 

 

32.  Uchwała VIII/60/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji o 

kandydatach na ławników. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wykonano. 

33.  Uchwała VIII/61/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół podstawowych prowadzonych przez 

Gminę Ciechanów oraz określenia granic 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 

poz. 8093 z dn. 01.07.19 r. 
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obwodów publicznych szkół podstawowych od 

dnia 1 września 2019 roku 

Wykonano. 

 

34.  Uchwała VIII/62/19 z dnia 25 czerwca 2019 r. 

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę 

Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 

poz. 8094 z dn. 23.07.19r. 

Wykonano. 

35.  Uchwała IX/63/19 z dnia 17 lipca 2019 r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

trójstronnego porozumienia pomiędzy Gminą 

Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i 

Województwem Mazowieckim. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 

poz. 9149 z dn. 01.07.19r. 

Wykonano. 

36.  Uchwała IX/64/19 z dnia 17 lipca 2019 r. w 

sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy 

Ciechanów na 2019 rok. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

37.  Uchwała X/65/19 z dnia 30 lipca 2019 r. w 

sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy 

Ciechanów na 2019 rok. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

38.  Uchwała X/66/19 z dnia 30 lipca 2019 r. w 

sprawie odwołania Skarbnika Gminy 

Ciechanów. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

39.  Uchwała X/67/19 z dnia 30 lipca 2019 r. w 

sprawie powołania Skarbnika Gminy 

Ciechanów. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

40.  Uchwała XI/68/19 z dnia 11 października 2019 

r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 

własność gminy Ciechanów nieruchomości 

gruntowej w miejscowości Nużewko. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wykonano – Akt Not. Rep. A 11447/2019 z 

dn. 29 10.2019 r. Zakupiono nieruchomość 

za 43.333,57 zł pod budowę świetlicy 

wiejskiej. 
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41.  Uchwała XI/69/19 z dnia 11 października 2019 

r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

gminy Ciechanów na 2019 rok. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

42.  Uchwała XI/70/19 z dnia 11 października w 

sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-

2023. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wykonano. 

43.  Uchwała XI/71/19 z dnia 11 października 2019 

r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na 

obszarze gminy Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 

poz. 12060 z dn. 18.10.2019r. 

Wykonano. 

44.  Uchwała XII/72/19 z dnia 25 października 2019 

r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wykonano. 

45.  Uchwała XII/73/19 z dnia 25 października 2019 

r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

gminy Ciechanów na 2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Wykonano. 

46.  Uchwała XIII/74/19 z dnia 13 listopada 2019 r. 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

47.  Uchwała XIII/75/19 z dnia 13 listopada 2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy 

Ciechanów na 2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

48.  Uchwała XIII/76/19 z dnia 13 listopada 2019 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów 

wymiaru podatku rolnego na rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 

poz. 13428 z dn. 25.11.19 r. 

Wykonano. 
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49.  Uchwała XIII/77/19 z dnia 13 listopada 2019 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od 

nieruchomości na 2020 rok.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 

poz. 13429 z dn. 25.11.19 r. 

Wykonano. 

 

50.  Uchwała XIII/78/19 z dnia 13 listopada 2019 r. 

w sprawie programu współpracy z 

organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 

poz. 13430 z dn. 25.11.19 r. 

W trakcie realizacji. 

 

51.  Uchwała XIII/79/19 z dnia 13 listopada 2019 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Gąski.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 

poz. 13431 z dn. 25.11.19 r. 

Nadano nazwę ulicy Diamentowa. Ustalono 

adresy /droga prywatna/. 

 

52.  Uchwała XIII/80/19 z dnia 13 listopada 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na 

własność gminy nieruchomości gruntowych w 

miejscowości Mieszki Wielkie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

Zakupiono Akt Not. Rep. A 13469/2019 z 

dn. 18.12.2019r. za cenę 7234,25 zł 

/poszerzenie drogi gminnej/. 

53.  Uchwała XIII/81/19 z dnia 13 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwała z dnia 3 sierpnia 2017 r. w 

sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania 

nauczycieli i dyrektorów szkół. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., 

poz. 13432 z dn. 25.11.19 r. 

Wykonano. 
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54.  Uchwała XIII/82/19 z dnia 13 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę z dnia 28 grudnia 2018 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego północnej części wsi Gąski i 

południowej części wsi Pęchcin. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

55.  Uchwała XIII/83/19 z dnia 13 listopada 2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Chruszczewo, 

gmina Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

56.  Uchwała XIII/84/19 z dnia 13 listopada 219 r. 

w sprawie do przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina 

Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

57.  Uchwała XIII/85/19 z dnia 13 listopada 2019 r. 

w sprawie trybu i wyboru powoływania i 

odwoływania członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. Ogłoszona 

w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz.13433 

z dn. 25.11.19 r. 

Wykonano. 

58.  Uchwała XIV/86/19 z dnia 26 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę z dnia 13 listopada 2019 r. 

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów 

wymiaru podatku rolnego na rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. Ogłoszona 

w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz.13641 

z dn. 28.11.19 r. 

Wykonano. 

59.  Uchwała XV/87/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie przyjęcia „programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W trakcie realizacji. 

60.  Uchwała XV/88/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Ciechanów. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 
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61.  Uchwała XV/89/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy 

Ciechanów na 2019 rok. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wykonano. 

62.  Uchwała XV/90/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Ciechanów na rok 2020. 

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020r.  

W trakcie realizacji. 

 

63.  Uchwała XV/91/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie uchwały budżetowej gminy Ciechanów 

na 2020 rok. 

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020r. 

Ogłoszona Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., 

poz. 314 z dn. 10.01.2020r. 

W trakcie realizacji. 

 

64.  Uchwała XV/92/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Gąski. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. Ogłoszona 

w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 311 z 

dn.10.01.2020 r. 

Wykonano. Nadano nazwę ulicy Zgodna . 

Zakupiono tablice i ustalono adresy. 

 

65.  Uchwała XV/93/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w 

sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. Ogłoszona 

w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r., poz. 312 z 

dn. 10.01.2020 r. 

Wykonano. Zakupiono tablice „Pomnik 

przyrody” i oznakowano. 

 

8. Gminne Jednostki organizacyjne. 
 

8.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie funkcjonuje jako gminna 

jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Działania GOPS w Ciechanowie są zgodne z 

realizacją celów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Gminy 

Ciechanów.  W przyjętej Strategii realizuje się zadania w zakresie własnym i dotacji celowych. 

W 2019r. nastąpił spadek liczby osób bezrobotnych spowodowany aktywizacją zawodową  oraz 

wzrostem liczby miejsc pracy w wyniku powstawania nowych podmiotów gospodarczych. 
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Stopniowo następuje poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych poprzez 

rozwój usług społecznych tj. usług opiekuńczych aktywizująco-usprawniających i realizację 

zadań projektowych pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów“ Klubie Senior + w 

Gumowie. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym korzystają z pomocy żywnościowej w 

ramach programu operacyjnego POPŻ na lata 2014- 2020. Realizacja programu 500+ 

przyczynia się także do systematycznego spadku ubóstwa oraz do wyrównania szans 

społecznych mieszkańców gminy. Jednoznacznie można stwierdzić, że cel główny Strategii 

"Poprawa jakości i warunków życia mieszkańców Gminy Ciechanów zagrożonych z różnych 

przyczyn wykluczeniem społecznym oraz pomoc w przezwyciężeniu ich trudnej sytuacji  

życiowej" przynosi zadowalające efekty. 

Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego funkcjonuje Ośrodek jest 

ustawa o pomocy społecznej. GOPS realizuje także zadania wynikające z innych aktów 

prawnych: 

• ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 

• ustawy – prawo energetyczne, 

• ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

• ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

• ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, 

• ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

• ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, 

• ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

• ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

• ustawy o Karcie Dużej Rodziny 

• ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, 
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W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie realizował następujące 

świadczenia: 

 

 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 

 

Formy pomocy Liczba świadczeń Kwota świadczeń (zł.) 

Zasiłki stałe  - dotacja 

 

180 110586 

Składki zdrowotne- dotacja 179 9906 

Zasiłki okresowe 

w tym: 

- środki własne 

- dotacja 

w tym przyznane z powodu: 

bezrobocia 

długotrwałej choroby 

 

68 

 

 

 

 

59 

9 

   

24091 

 

  4091 

20000 

 

20936 

 3155 

     

Zasiłki celowe i w naturze: 

 - środki własne 

tym: 

specjalne zasiłki celowe wyłącznie 

z przeznaczeniem na zakup leków. 

Zasiłki celowe przyznano z 

przeznaczeniem na zakup: leków, 

żywności, opału, odzieży, obuwia 

oraz regulowanie należności za 

pobyt osób bezdomnych w 

schroniskach dla bezdomnych. 

 

409 

 

 

112 

 

105492 

 

 

38350 

 

 

 ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE 

 

Praca socjalna 174 0 

Usługi opiekuńcze 

- środki własne 

 

2080 

 

 

31200 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze   

1154 

 

                     34620 

Program wieloletni „Posiłek w 

szkole i w domu“ 

Koszt całkowity 

w tym: 

 

- środki własne 

 

 

                 13389 

 

 

 

 

 

                   105884 

 

 

43784 
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- dotacja z rządowego programu " 

Posiłek w szkole i w domu“ 

w tym: 

 

koszt posiłków  

zasiłki celowe w ramach programu 

Świadczenie rzeczowe w formie 

paczki 

 

 

 

 

                  13283 

                       76 

 

                       30 

                     62100 

 

 

 

                     86534 

                       8850 

 

                     10500 

Domy pomocy społecznej 

( odpłatność za pobyt 

pensjonariuszy) 

- środki własne 

 

 

21 

 

 

63062 

Pomoc żywnościowa w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014 -2020  

współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Pomocy 

Najbardziej Potrzebującym 

Podprogram 2019. 

 

 

 

 

1640 

 

 

 

 

49716 

 

 

 

DODATKI MIESZKANIOWE I ENERGETYCZNE 

 

 

Dodatki mieszkaniowe 

-środki własne 

 

73 

 

10333 

Dodatki energetyczne 

- dotacja 

 

38 

 

680 

 

 

ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH 

 

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w 2019r. uzyskało 17 osób na podstawie 

wydanych decyzji administracyjnych na okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie realizowane jest w ramach procedury " 

Niebieskiej Karty". Przemocą w rodzinie zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny do Spraw 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W roku 2019 do Zespołu Interdyscyplinarnego 

wpłynęły 4 " Niebieskie  Karty". Na cele przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwydatkowano 

kwotę 2851 złotych ze środków własnych. 
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WSPIERANIE RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASĘPCZEJ 

 

 Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminy obowiązek 

wspierania rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo 

wychowawczych. 

Do zadań gminy Ciechanów w roku 2019 należy współfinansowanie pobytu dzieci w pieczy 

zastępczej. Łączny koszt wyniósł 15777 złotych . 

Innym zadaniem realizowanym w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej jest zatrudnienie asystenta rodziny , którego zadaniem jest wspieranie rodzin w 

obszarze opiekuńczo-wychowawczym. W 2019 r. zatrudniony asystent rodziny wspierał 

swoimi działaniami 13 rodzin. W ramach rządowego programu  „Asystent rodziny i 

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej“ Gmina Ciechanów w 2019 roku pozyskała 

dofinansowanie w wysokości 10.055,00 złotych. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU SENIOR + W GUMOWIE 
                

             Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie realizuje od 01.01.2019r. projekt Nr 

RPMA.09.02.01-14-A668/18 pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”. Powyższy projekt 

swoimi działaniami obejmuje wsparciem 25 seniorów tzw. stacjonarnych w Klubie Senior+ w Gumowie 

oraz 6 osób niesamodzielnych, dla których świadczone są usługi w miejscu zamieszkania. Z ponad 

rocznej perspektywy można ocenić, że wszystkie zaplanowane w projekcie zadania okazały się ciekawe, 

pożyteczne i kreatywne dla seniorów, którzy byli często wycofani, zamknięci we własnych 

środowiskach, izolujący się od najbliższych sąsiadów bądź zapomniani przez rodzinę. Można śmiało 

stwierdzić, że otrzymali „ drugi oddech”, mobilizujący ich do szeroko rozumianej aktywności zarówno 

wewnętrznej jak i zewnętrznej, do dbałości o wspólne dobro jakim stał się dla nich Klub Senior+ w 

Gumowie. Choć niektórzy uczestnicy są już wiekowi nadal chcą chętnie się uczyć, uczestniczyć w 

nowym przedsięwzięciach, pokazywać swoje umiejętności i często ukryte talenty. W ramach kącików 

zainteresowań sami tworzyli wraz z kadrą Klubu mini wypożyczalnię biblioteczną, filmową i muzyczną, 

która cieszy się dużym zainteresowaniem, wykonywali zielone nasadzenia wokół budynku i dbają o nie, 

przekazali własne sadzonki kwiatów i pnączy, doradzają jak je pielęgnować. Z radością uczestniczą we 

wszystkich wyjazdach w ramach  spotkań z kulturą i turystyką ( kino, muzeum, wioska garncarska, 

muzeum w Sierpcu, święto pieczonego ziemniaka, koncerty). Wielu z nich od lat nie uczestniczyło w 

wydarzeniach kulturalnych, integracyjnych ,więc obecnie wszystko jest dla nich ciekawe ( festiwale 

kulinarne, dożynki, bale maskowe, Gminny Dzień Seniora, Dzień Kobiet, scena teatralna Uniwersytetu 

III Wieku z Ciechanowa itp.). Potrafią wykonywać piękne przedmioty rękodzielnicze zarówno dla siebie 

jak i otoczenia. Chętnie korzystają z porad specjalistów zatrudnianych w projekcie. Uczestnictwo 
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seniorów w takich projektach, i takich gminach wiejskich na pewno byłoby utrudnione, gdyby nie 

możliwość dowozu uczestników do Klubu ( bardzo drogie zadanie pod względem kosztów). Jednakże 

ma ono szczególny charakter z uwagi na duże rozproszenie miejscowości gminnych. Na uwagę 

zasługuje fakt, że kadra zatrudniona w projekcie ma szczególne miejsce w sercach naszych seniorów. 

Akceptują więc szereg dodatkowych działań podejmowanych przez kadrę Klubu i pracowników GOPS. 

Są to działania dodatkowe, wykraczające poza finansowane działania, zaplanowane w projekcie. 

Pokazują one , że bez środków finansowych również można zorganizować ciekawe zajęcia ( treningi 

pamięci, gry planszowe, rozwiązywanie rebusów i krzyżówek,  recytacje poezji, przygotowanie 

przedstawień, muzykowanie), prelekcje, pokazy i spotkania z ciekawymi ludźmi. Są to m.in. spotkania 

z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Sanepidu, WORDU, Pełnomocnikiem ds. wspierania osób 

niepełnosprawnych w powiecie ciechanowskim, dietetykiem kosmetologiem/farmaceutą, 

przedstawicielem  poradni uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie, 

Wójtem Gminy Ciechanów, radnymi i sołtysami,  pracownikami GOPS. Projekt pokazuje, że w małych 

wiejskich środowiskach,  działania międzyinstytucjonalne, szeroka współpraca skierowana do grupy 

senioralnej przynosi dobre efekty. Dzięki temu seniorzy szybko otwierają się na innych, stają się bardzo 

aktywni, czują się potrzebni. Do tej pory harmonogramy zajęć, dotyczące każdego miesiąca były bardzo 

intensywne, zapewniające, a nawet wykraczające ponad 100% planowanych działań.  

To co ogromnie cieszy, to identyfikacja grupy, jako grupy samopomocowej, otwartej na innych, 

nie czerpiącej korzyści z projektu tylko dla siebie, ale często działającej dla otoczenia. W pierwszej        

kolejności działaniami wolontarystycznymi seniorzy zostali „zarażeni” poprzez przeprowadzenie 

warsztatów „ Rozwój wolontariatu, senioralna grupa samopomocowa” przez partnera projektu         

Stowarzyszenie Ciechanowski Wolontariat.  Uczestnicy Klubu Senior+ w Gumowie na podstawie 

wskazówek profesjonalistów w temacie wolontariatu podjęli samodzielnie dodatkowo zadania na rzecz 

młodzieży szkolnej z SP Gumowo i Chotum ( m.in. akcja „Poczytaj mi babciu, poczytaj mi dziadku, 

„Szyję pluszaka dla przedszkolaka”, Mikołajki, Dzień Dziecka, akcje charytatywne dla     

niepełnosprawnych dzieci, itp.). Należy podkreślić, że do Klubu Senior+ w Gumowie bardzo lubią 

przyjeżdżać uczniowie szkół z Gminy Wiejskiej Ciechanów. Seniorzy są zawsze przygotowani na te 

wizyty (spotkania międzypokoleniowe), przygotowują dla młodzieży pogadanki o czasach                  

minionych, zapomnianych tradycjach i doświadczeniach z dzieciństwa. Takim spotkaniom                   

towarzyszą zawsze konkursy, wspólne zabawy, gry i upominki przygotowane dla najmłodszych.       W 

zamian  seniorzy zapraszani są na występy i przedstawienia z różnych okazji do szkół. Czerpiąc z 

własnych doświadczeń, udostępniając często własne zasoby, umiejętności i możliwości  osoby       

starsze chętnie działają na rzecz innych, nie są sami dla siebie, rozumieją potrzeby otoczenia, a krąg 

obdarowanych rośnie. Należy mień nadzieję, że te pożyteczne, aktywizujące działania nie zakończą się 

wraz z projektem, a ich kontynuacja, przy zaangażowaniu kadry prowadzącej będzie dawała coraz 

lepsze i widoczniejsze efekty. 
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Na działania : kącików zainteresowań (filmowego, muzycznego, bibliotecznego, kulinarnego,           

zakątka zieleni, artystyczno-twórczego), punktu poradnictwa indywidualnego (psycholog, terapeuta 

rodzinny, geriatra, prawnik), fizjoterapeuty, warsztatów (rękodzielnicze, fotograficzne,                       

psychologiczne), dostosowanie terenu wokół budynku Klubu, zielone nasadzenia, dowóz             

uczestników Klubu, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, kadrę zarządzającą, szkolenia dla 

pracowników Klubu, wyjazdy kulturalno-turystyczne, imprezy integracyjne dla uczestników i         

otoczenia  wydatkowano 418 036,00 zł. 

ŚWIADCZENIA RODZINNE, Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ZASIŁEK DLA 

OPIEKUNA, ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 

 

Świadczenia realizowane w dziale  Rodzina finansowane z dotacji z budżetu państwa. 

 

RZĄDOWY PROGRAM „DOBRY START” 

Zadanie realizowane w związku z ustaleniem rządowego programu  „Dobry start” ustanowionego 

uchwałą Rady Ministrów  Nr  80/2018z  dnia  30  maja  2018  r.  w  sprawie  ustanowienia  rządowego  

programu  „Dobry  start”  (M. P. poz.514) finansowane z budżetu państwa. 

 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY 

Zadanie realizowane w związku z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny 

finansowane z budżetu państwa.  

 

 

Forma pomocy Liczba świadczeń  Kwota świadczeń (zł.) 

Świadczenia rodzinne 9667 1825697,95 

Fundusz alimentacyjny  508 213150,00 

Zasiłek dla opiekuna 60 36880,00  

Świadczenia wychowawcze 13596 6776202,00 

Forma pomocy Liczba świadczeń  Kwota świadczeń  

Realizacja rządowego 

programu "Dobry start" 

1041 312300,00 
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Forma pomocy Liczba wydanych kart Kwota wydatkowanej dotacji 

Karta Dużej Rodziny  259 832,03 

 

OPŁACENIE SKLADEK NA UBEZPIECZENIE ZA OSOBĘ POBIERAJĄCĄ 

ŚWIADCZENIE OPIEKUŃCZE 

Wójt, burmistrz, prezydent opłaca składkę na ubezpieczanie emerytalne i rentowe za 

osobę pobierającą świadczenie opiekuńcze od podstawy w wysokości odpowiadającej 

wysokości odpowiednio świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub 

zasiłku dla opiekuna oraz opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne.  

Forma pomocy Liczba składek Kwota opłaconych 

składek  

Składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe 

opłacane za osoby 

pobierające świadczenia 

opiekuńcze  

446 14131,00 

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające świadczenia 

opiekuńcze 

471 45931,00  

 

8.2 Gminne Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie 

Sieć szkół w gminie Ciechanów 

W roku szkolnym 2018/2019 na terenie gminy Ciechanów działalność edukacyjną 

prowadziły 2 szkoły podstawowe: 

- Szkoła Podstawowa w Chotumiu, 

- Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie, 

  oraz 

- Oddział gimnazjalny w Gumowie (do dnia 31.08.2019r.) 

 Szkoły i placówki niepubliczne: 

 - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Dzieci naszym dobrem” w Goryszach, które powołało       

   Niepubliczną Szkołę Podstawową w Goryszach 

 -  Przedszkole Niepubliczne „Piotruś Pan” w Kargoszynie 

 -  Mini Żłobek „KINDERO” w Kargoszynie (30 dzieci objętych opieką). 
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Liczba uczniów w szkołach i placówkach niepublicznych 

W roku szkolnym 2018/2019 do szkół podstawowych uczęszczało łącznie 309 uczniów: 

Szkoła Podstawowa w Chotumiu  - 36 uczniów, 

Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Gumowie - 184 uczniów, 

Oddział gimnazjalny w Gumowie   - 21 uczniów, 

oraz do oddziałów przedszkolnych – 68 dzieci 

W szkołach podstawowych było 16 oddziałów, w których średnia liczba dzieci wynosiła 

15 uczniów, oraz 1 oddział gimnazjalny, gdzie liczba uczniów w klasie wynosiła 21. 

Stan zatrudnienia w danym roku szkolnym wynika z zatwierdzonej przez organ prowadzący 

organizacji roku szkolnego, a co ściśle związane jest z liczbą oddziałów na każdym poziomie 

nauczania, oraz określoną w rozporządzeniu /ramowe plany nauczania/ przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej liczbą godzin dla poszczególnych przedmiotów i poziomów nauczania. 

W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Goryszach obowiązek szkolny i wychowanie 

przedszkolne realizowało łącznie 46 uczniów: 

Szkoła Podstawowa – 29 uczniów 

Oddział gimnazjalny – 3 uczniów 

Oddział przedszkolny – 14 dzieci 

Wychowanie przedszkolne w Niepublicznym Przedszkolu w Kargoszynie realizowało 

57 wychowanków: 

Gmina Ciechanów  - 16 dzieci 

Gmina Opinogóra  -    6 dzieci 

Miasto Ciechanów  - 27 dzieci 

Gmina Sońsk            -   2 dzieci 

Gmina Strzegowo   -   2 dzieci 

Gmina Regimin       -   4 dzieci 

Nadmienić należy, że  373 uczniów  z naszych obwodów szkolnych uczęszcza do szkół 

podstawowych i oddziałów gimnazjalnych do gminy miejskiej Ciechanów ze względu na 

położenie geograficzne naszej gminy. 

Kadra pedagogiczna w szkołach oraz pracownicy obsługi i administracji 

W szkołach zatrudnionych było łącznie 39 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty: 

Szkoła Podstawowa w Gumowie  – 29 

Szkoła Podstawowa w Chotumiu  – 10 
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Według stopnia awansu zawodowego zatrudnionych było: 

Szkoła Liczba nauczycieli 

 Stażystów Kontraktowych Mianowanych Dyplomowanych 

SP. Chotum - 2 2 6 

SP. Gumowo - 2 1 26 

Razem: - 4 3 32 

 

W obsłudze i administracji szkół było łącznie 10 etatów: 

Szkoła Podstawowa w Chotumiu  - 2 etaty; 

Szkoła Podstawowa w Gumowie   - 8 etatów; 

 

Dotacje dla placówek publicznych i niepublicznych 

Finansowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli odbywa się zgodnie z ustawą o 

finansowaniu zadań oświatowych. 

1. Dotacja udzielona dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszach -  435.790,50 zł. 

2. Dotacja udzielona dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszynie-468.344,04 

zł. 

3. Dotacja udzielona dla Mini Żłobka „KINDERO” w Kargoszynie - 54.000,00 zł. 

Gmina Ciechanów pokryła odpłatność w wysokości 59.480 zł z tytułu kosztów dotacji 

na dzieci z terenu gminy Ciechanów, które realizowały wychowanie przedszkolne w roku 

szkolnym 2018/2019 w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach 

prowadzonych przez Gminę Miejską Ciechanów. 

Przepisy przewidują obowiązek dokonywania rozliczeń pomiędzy gminami, gdy do 

przedszkola uczęszczają dzieci będące mieszkańcami innej gminy.  

Jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem gminy dotującej to 

przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji. 

W roku szkolnym 2018/2019  do ośmiu Niepublicznych Przedszkoli  w Ciechanowie 

tj.: Dom Przedszkolaka „Montessori” ;Przedszkole Językowe „Akademia Krasnoludków” , 

Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”; Językowe Przedszkole „The 

Academy of Smurfs”, Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka; Niepubliczne 
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Przedszkole „Akademia Małych Odkrywców”; Niepubliczne Przedszkole Społecznego 

Towarzystwa Oświatowego, Niepubliczne Przedszkole „Stumilowy Las”  

- uczęszczało 70 dzieci zamieszkałych na terenie naszej gminy. 

Gmina na podstawie wniosku ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w sprawie 

udzielonej dotacji przedszkolu niepublicznemu, w oparciu o wnioski o przyznanie dotacji 

złożone przez przedszkola niepubliczne wydatkowała kwotę  463.880 zł. 

 Koszty utrzymania szkół 

Wydatki na utrzymanie szkół w Gminie Ciechanów w 2019r. : 

I. Szkoła Podstawowa w Chotumiu – wydatki na utrzymanie szkoły w 2019 r. zamknęły się  

   w kwocie 1.187.692,37 zł. w tym: 

1. Koszty osobowe – koszty wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych oraz 

pracowników obsługi i administracji /wraz z nagrodami, „13”, odprawami, dodatkami 

socjalnymi, odpisem na zfśs itp./wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń wyniosły 

1.058.951,11 zł; 

2. Koszty rzeczowe: 

– bieżące koszty utrzymania szkoły – 121.155,26 zł; 

3. Koszty na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 5.948,00 zł; 

4. Koszty na stypendia  naukowe dla uczniów – 1.638,00 zł. 

            

 II. Szkoła Podstawowa w Gumowie  

- wydatki na utrzymanie szkoły w 2019 r. zamknęły się w kwocie 3.587.584,59 zł. 

1. Koszty osobowe – koszty wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych oraz 

pracowników obsługi i administracji /wraz z nagrodami, „13”, odprawami, dodatkami 

socjalnymi, odpisem na zfss itp./wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń wyniosły 

2.951.016,73 zł, w tym na oddział gimnazjalny – 829.373,83 zł (wydatkowano do dnia 

31.08.2019r.) 

2. Koszty rzeczowe: 

- bieżące koszty utrzymania szkoły - 365.992,87zł, w tym na oddział gimnazjalny  

18.276,14 zł; 

3. Koszt dowożenia uczniów – 248.155,99 zł; 

4. Koszty na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.027,00 zł; 

5. Koszty na stypendia naukowe dla uczniów – 8.392,00 zł. 
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących: 

1. Subwencja oświatowa –   2.839.561,00 zł; 

2. Dotacja przedszkolna –       150.598,03 zł; 

3. Dotacja podręcznikowa –      23.151,58 zł; 

4. Dotacja „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł; 

Środki własne zaangażowane przez Gminę – 1.747.966,35 zł. 

 Projekty i programy realizowane przez szkoły 

I Szkoła Podstawowa im. 11 Pułku Ułanów legionowych w Gumowie: 

1. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  

  w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - „Aktywna tablica” w 2019r. 

  Przyznana kwota dotacji od Mazowieckiego Kuratora Oświaty – 14.000,00 zł 

  Finansowy wkład własny  - 3.500,00 zł 

  Razem koszt realizacji -      17.500,00 zł 

2. Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła”  

3.„Bezpieczeństwo w Internecie”  

4. Rządowy program dla szkół „ Mleko w szkole i owoce, warzywa”   

5. Realizacja projektu – „Szachy w mazowieckiej szkole”,  

6. Projekt unijny „e-Integracja – przeciwdziałanie wykluczaniu cyfrowemu w powiecie  

   Ciechanowskim”  

7. Realizacja projektu PCK Oddział Rejonowy w Ciechanowie „Wsparcie PCK dla dzieci  

   i  młodzieży – świetlica środowiskowa w roku szkolnym 2018/2019  

  (udział 15 uczniów w projekcie); 

8. Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży „SKS” Ministerstwa Sportu  

   i Turystyki  

    

II Szkoła Podstawowa w Chotumiu: 

1. Rządowy program dla szkół „ Mleko w szkole i owoce, warzywa”   

2.  Realizacja projektu – „Szachy w mazowieckiej szkole”,  

3. Projekt unijny „e-Integracja – przeciwdziałanie wykluczaniu cyfrowemu w powiecie  

   Ciechanowskim”  

4. Projekt Bezpieczna+ 

5. Program profilaktyczny „Trzymaj Formę”. 
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8.3 Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu 

Na terenie gminy Ciechanów funkcjonuje tylko jedna biblioteka., która mieści się w 

budynku Szkoły Podstawowej w Chotumiu. W 2019 roku struktura organizacyjna nie uległa 

zmianie. Zatrudniona jest jedna osoba. 

Księgozbiór ogółem: 13383 

Zbiory nieelektroniczne (audiobooki) : 30 

 

Pozycje książkowe 

Księgozbiór (szt) 13383 

Zbiory nieelektroniczne (szt.) 30 

 

Zakup książek w woluminach 

Ogółem (szt.) 524 

Ze środków organizatora 

(szt.) 

342 

Ze środków MKiDN (szt.) 157 i (2 dary) 

 

Wydatki  

Książki (w zł.) 11420 

Prenumerata czasopisma  

(w zł) 

843 

 

Użytkownicy 

Zarejestrowani  193 

Aktywnie wypożyczający 170 

 

Wypożyczenia 

Na miejscu 655 

Na zewnątrz 1664 

 

Zbiory opracowane komputerowo stanowią 92%. 
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9. Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Ciechanów 
W Gminie Ciechanów funkcjonują cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: 

 OSP Rydzewo – wpisane do KSRG (Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego) 

 OSP Rzeczki 

 OSP Gąski 

 OSP Modła 

W 2019 r  w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  na straże 

pożarne w Gminie Ciechanów wydatkowano 1 650 343,72 zł, z  czego 197 557.60 zł są to 

wydatki bieżące, a 1.452,786,12 zł wydatki inwestycyjne. Strukturę wydatków z podziałem 

na poszczególne jednostki OSP  przedstawiono poniżej.  

Zestawienie wydatków OSP gmina Ciechanów 

l

p 

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE            

        ogółem  Gąski  Modła  Rydzewo  Rzeczki  ogólne 

1 Różne wydatki na rzecz osób 
fizycznych 

 

7527,25 7527,25 300,00 300,00 6627,25 300,00 0,00 

2 wynagrodzenie bezosobowe  6400,00 6400,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00   

3 zakup materiałów i wyposażenia 

 

54938,95 
     

  

  

  

  

  
  

  paliwo 
 

7841,30 278,34 1307,64 6255,32 0,00   

  umundurowanie 
 

11603,28 2517,49 2346,65 6739,14 0,00   

  wyposażenie 
 

11630,72 0,00 77,97 11552,75     

  koszty pucharów  
 

683,64         683,64 

    materiały budowlane   z FS  
 

23180,01 4350,01   18830,00     

4 ZAKUP ENERGII 

 

14164,66 
      

  
  

  woda 
 

666,36 352,22 85,24 181,87 47,01   

  energia  
 

13498,30 357,76 4900,14 5740,35 2500,05   

5 ZAKUP USŁUG 

REMONTOWYCH  
  

16165,89             

  

  

  naprawa samochodu w 

Modle 

 
5166,00   5166,00       

  naprawa samochodów w 

Rydzewie  

 
10999,89     10999,89     

6 ZAKUP USŁUG 

POZOSTAŁYCH 
 

85428,27 
     

  

  

  
  

  

  przegląd kominiarza  
 

479,70 159,90 159,90   159,90   

  usługi księgowe  
 

615,00     246,00 123,00 246,00 

  przegląd sprzętu 

hydraulicznego   

 
1562,10   762,60 799,50     
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  przegląd aparatów tlenowych  
 

1623,60     1623,60     

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  remont szamba w Gąskach 
 

2999,99 2999,99         

  renowacja OBELISKU 
 

9840,00 9840,00         

  kalkulacja ogrzewania w 
Modle 

 
1082,40   1082,40       

   koszt dokumentacji i 
przesyłka 

 
34,90       10,90 24,00 

  czyszczenie szamba  i 

usuwanie śmieci  

 
1282,00 500,00   782,00     

  przeglądy samochodów 
 

808,00 150,00 204,00 355,00 99,00   

  egzamin recertyfik  
 

150,00     150,00     

  przegląd budynku  
 

1000,00     1000,00     

  szkolenia  i delegacje   
 

4424,00     2000,00   2424,00 

  usługi geodezyjne 
 

1600,00 1600,00         

   tablica informacyjna  
 

116,85   116,85       

  wymiana opon 
 

132,00     132,00     

   założenie podbitki w 
Rzeczkach  

 
9840,00       9840,00   

    Zagospodarowanie placu z 

FS 

 
22885,75 22885,75         

   Usługa remontowa budynku 

w Rydzewie  

 
2952,00     2952,00     

  Założenie klimatyzacji w 

Modle z MIAS 

 
21999,98   21999,98       

7 UBEZPIECZENIA I OPŁATY 

 

12932,60 
     

  

  

  
  

  

  polisa dla strażaków  
 

1656,60 414,00 414,00 621,60 207,00   

    
 

            

  ubezpieczenie sprzętu   
 

11276,00 2296,00 1741,00 5701,00 1538,00   

  
RAZEM   WYDATKI 

BIEŻĄCE  

197557,60   50601,46 42264,37 84889,27 16424,86 3377,64 

8 WYDATKI INWESTYCYJNE  
  

1452786,12 
 

          

  
  

  

  budowa Domu Strażaka w 
Rydzewie  

 
1405431,12     1405431,12     

  Wymiana pokrycia dachu w 
Rzeczkach   

 
33498,62       33498,62   

  Wymiana pokrycia dachu w 

Rzeczkach  FS 

 
13856,38       13856,38   

 

RAZEM 

 

1 650 343,72 zł 
 

50601,46 42264,37 1490320,39 63779,86 3377,64 
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Poza zakupami z budżetu gminy jednostki OSP  pozyskały dofinansowania do zakupu 

sprzętu z MSWiA.  

1 Jednostka  OSP w Gąski   

LP Nazwa artykułu 
Wartość 

dofinansowania 
Uwagi 

1  Radiotelefon 

samochodowy 

1842,71  

2 Radiotelefon  1838,94  

3 Obuwie sportowe 11 par 3300,00  

4  2 komplety   

umundurowania  

850,00  

RAZEM   DOFINANSOWANIE  

 

7831,65  

   

        2. Jednostka OSP w Modle  

LP Nazwa artykułu 
Wartość 

dofinansowania 
Uwagi 

1  Ubranie typu NOMEX   3750,00 385 wkład 

własny Gminy  

2 zestaw sportowy do   

ćwiczeń 

5000,00  

RAZEM   DOFINANSOWANIE 

 

8365,00  

             

         3. Jednostka OSP w Rydzewie  

LP Nazwa artykułu 
Wartość 

dofinansowania 
Uwagi 

1 
Ubranie typu 

NOMEX -2  KPL 
7500,00 

 

2 
zestaw sportowy do   

ćwiczeń  
5000,00 

 

3 
przenośny detektor 

wielogazowy 
3700,00 

 

RAZEM   

DOFINANSOWANIE 

 

16200,00 

 

 

Łącznie jednostki OSP w Ciechanowie uzyskały dofinansowanie w kwocie  32 396.65 zł  

 

10. Promocja Gminy Ciechanów w 2019 roku 

Promocja i wydarzenia kulturalne w Gminie Ciechanów 

* Systematyczna promocja Gminy Ciechanów poprzez aktualizowaną na bieżąco stronę 

internetową oraz na portalu społecznościowym. 
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* Współpraca z prasą lokalną: magazyn PULS, Nasz Ciechanów, Tygodnik Ciechanowski, TV 

Ciechanów, ciechanowinaczej oraz radiem KRDP (publikacja materiałów, wywiadów, 

zamieszczanie informacji na stronach internetowych, uczestnictwo mediów podczas imprez 

organizowanych w ramach promocji gminy- łączny koszt 46539,90 zł. 

* Promocja Gminy poprzez organizowanie i współorganizowanie imprez min. Dożynki 

Gminne, Dzień Dziecka, bieg GB Ziemi Ciechanowskie, Eksplozja 4x4, obchody dni HDK, 

Gala PCK, zawody piłkarskie, zawody strzeleckie, wsparcie sołectw podczas spotkań 

plenerowych, zakup art. spożywczych i papierniczych z okazji Mikołajek, zakup statuetek  

i medali, art. spożywczych i przemysłowych – łączny koszt: 48912,40 zł.  

*  Zakup nagród, upominków dla najlepszego sportowca, ucznia, studenta, KPP w Ciechanowie 

- koszt 5263,58 zł. 

*  Zakupiono materiały promocyjne, w tym m.in. druk ,,Wieści Gminnych, pawilony, baner, 

długopisy, albumy, kalendarze w kwocie 21486,45 zł. 

* W ramach promocji gminy zakupiono statuetki okolicznościowe oraz kwiaty m.in. z okazji 

podziękowania dla sołtysów na zakończenie kadencji, z okazji 100 – lecia powstania Policji 

Państwowej, z okazji przejścia na emeryturę pracowników UG, 50-lecia SP 4 w Ciechanowie 

na łączną kwotę 2193,60 zł.  

* W ramach promocji gminy w 2019 roku przeprowadzono konkursy: 

- Konkurs ,,Na najładniejsza posesję 2019” terenie gminy Ciechanów. Do konkursu zostało 

zgłoszonych 16 posesji. Przyznano trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia. Na ten cel 

przeznaczono środki w wysokości 2286,48 zł.  

- Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Ciechanów, który z roku na rok turniej cieszy się 

co raz większym powodzeniem. Na organizację oraz nagrody pozyskano środki zewnętrzne. 

Łącznie w ramach promocji gminy w 2019 roku wydatkowano kwotę: 126 682,41 zł. Wpływ z 

wynajęcia stoisk podczas Dożynek gminnych wyniósł 11 650,00 zł. 

11. Informacje o realizacji Strategii, Polityk i Programów 
 

11.1 Strategia Rozwoju Gminy Ciechanów na lata 2014-2024 

 

Zrealizowane cele strategiczne zawarte w Strategii Rozwoju Gminy w 2019 roku 
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 Cele strategiczne: 

1. Zwiększenie atrakcyjności mieszkaniowej Gminy Ciechanów poprzez: 

- zwiększenie poziomu integracji mieszkańców Gminy przez zapewnienie atrakcyjnej 

oferty spędzania czasu wolnego (cel operacyjny) 

W roku 2019 Gmina Ciechanów organizowała i współorganizowała imprezy min. Dożynki 

Gminne, Dzień Dziecka, bieg GB Ziemi Ciechanowskie, Eksplozja 4x4, obchody dni HDK, 

Gala PCK, zawody piłkarskie, zawody strzeleckie. Wspierała także finansowo i organizacyjnie 

sołectwa podczas spotkań plenerowych. 

    - zwiększenie stopnia wykorzystania istniejącej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (cel 

operacyjny) 

W roku 2019 w Gminie Ciechanów w ramach programu „OSA” powstała siłownia 

plenerowa przy SP w Chotumiu, w ramach środków z funduszu sołeckiego zakupiono 

wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chruszczewo. 

- poprawę jakości i dostępności infrastruktury społecznej z uwzględnieniem różnych grup 

wiekowych (cel operacyjny) 

W ramach budżetu gminy Ciechanów w 2019 roku zmodernizowano świetlice wiejską 

w Chotumiu i remizę strażacką w miejscowości Rzeczki. 

-  poprawę dostępności komunikacyjną i poziom bezpieczeństwa drogowego poprzez 

modernizacje i rozwój infrastruktury drogowej i około drogowej  (cel operacyjny) 

W 2019 roku zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów rolnych relacji Rutki 

Borki- Rutki Głowice. Ponadto realizowano bieżące utrzymanie dróg gminnych. 

- poprawę jakości środowiska naturalnego poprzez m.in. wykorzystanie OZE (cel operacyjny) 

   Na terenie Gminy Ciechanów w roku 2019 funkcjonowało 5 elektrowni wiatrowych. 

Cel zrealizowano poprzez zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Chruszczewo. 

2. Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości na terenie Gminy Ciechanów 

poprzez: 

- zapewnienie wsparcia dla przedsiębiorców istniejących i zainteresowanych prowadzeniem 

działalności gospodarczej na terenie Gminy Ciechanów (cel operacyjny) 
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W ramach tego celu szczegółowego udzielono wsparcia przedsiębiorcom z terenu 

gminy Ciechanów poprzez umorzenie podatków zgodnie z Ordynacją Podatkową. 

3. Stworzenie warunków do zwiększenia roli turystyczno-rekreacyjnej Gminy Ciechanów 

poprzez 

- Budowę i modernizowanie terenów rekreacyjnych (cel  operacyjny) 

W roku 2019 w Gminie Ciechanów w ramach funduszu sołeckiego zamontowano 

siłownie i urządzenia na placu zabaw w Kanigówku, zakupiono altanę przy świetlicy wiejskiej 

w Przążewie oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw w Chruszczewie. 

4. Realizowanie procesów sprzyjających skutecznemu wdrażaniu Strategii poprzez 

- Stworzenie skutecznego systemu promocji Gminy (cel operacyjny) 

W 2019 roku Gmina Ciechanów na publikację materiałów, wywiadów, zamieszczanie 

informacji na stronach internetowych, uczestnictwo mediów podczas imprez organizowanych 

w ramach promocji gminy zwydatkowałą  46539,90 zł. Organizowano również imprezy dla 

mieszkańców w ramach promocji gminy (Gminny Dzień Dziecka, Dożynki Gminne).  

Strategia Rozwoju Gminy Ciechanów jest dokumentem programowym, którego 

realizacja będzie trwała do roku 2024. Dalsze osiąganie celów strategicznych będzie 

kontynuowane w kolejnych latach poprzez realizację pozostałych celów operacyjnych 

zawartych w niej zawartych. 

 

11.2 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2014-2020. 

Cele strategiczne projektowanych zmian 

Przeprowadzona diagnoza społeczna, zwłaszcza w zakresie problemów społecznych,  

a także prognoza zmian w zakresie objętym strategią, pozwoliły na określenie celu głównego 

niniejszej Strategii, którym jest:  

 

 

„POPRAWA JAKOŚCI I WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY CIECHANÓW 

ZAGROŻONYCH  

Z RÓŻNYCH PRZYCZYN WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ORAZ POMOC W PRZEZWYCIĘŻANIU 

ICH TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.” 
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Tak sformułowany cel główny obejmuje wszystkie obszary problemowe niniejszej 

Strategii i adresowany jest do wszystkich obecnych jak i potencjalnych mieszkańców Gminy 

Ciechanów, których warunki i poziom życia odbiegają od przeciętnego. 

Cele zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych realizowane są głównie przy 

pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie, który realizował w 2019 roku 

świadczenia na rzecz mieszkańców gminy. (Szczegółowe wykazy świadczonej pomocy dla 

mieszkańców znajdują się w Rozdziale 8. Gminne Jednostki organizacyjne,  8.1 Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie). 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie realizuje od 01.01.2019r. projekt Nr 

RPMA.09.02.01-14-A668/18 pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Ciechanów”. Powyższy projekt 

swoimi działaniami obejmuje wsparciem 25 seniorów tzw. stacjonarnych w Klubie Senior+ w  

Gumowie oraz 6 osób niesamodzielnych, dla których świadczone są usługi w miejscu zamieszkania.  

Ponadto Gmina Ciechanów w 2019 roku współpracowała z Powiatowym Urzędem 

Pracy w Ciechanowie. W ramach współpracy w 2019 roku zatrudniano w ramach umów z PUP 

osoby bezrobotne na: 

- prace interwencyjne – 6 osób – na okres 6 miesięcy (przy refundacji 830,00 zł), 

- prace interwencyjne w ramach PFRON + 2 osoby – na okres 6 miesięcy (przy refundacji 

830,00 zł), 

- roboty publiczne – 10 osób ( w tym 5 osób na okres 3 miesięcy, 5 osób na okres 4 miesięcy 

– przy refundacji 1.200,00 zł). 

W Gminie Ciechanów funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, która realizuje cele zawarte w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych dotyczące rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami. 

(Szczegółowy wykaz działalności GKRPA znajduje się podrozdziale. 11.6 Gminny Program 

Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii). 

 

11.3 Programu usuwania azbestu dla Gminy Ciechanów na lata 2010 – 2032 

 

W ramach realizacji założeń „Programu usuwania azbestu dla Gminy Ciechanów na lata 

2010 – 2032”  

W roku 2019r. zostało złożonych 34 wnioski o dofinansowanie kosztów inwestycji 

związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych 

na terenie gminy Ciechanów.  

Kwota wypłaconych dotacji za rok 2019 wyniosła 34 590,45 zł.  
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11.4 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie gminy na 2019 r 

W celu realizacji zadań ujętych w „Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2019 r.” Gmina Ciechanów miała 

zawartą umowę na wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy i utrzymaniem ich                            

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie z Przedsiębiorstwem Usług 

Komunalnych Sp. z o.o., ul. Gostkowska 83,06-400 Ciechanów.     

 Urząd Gminy zapewnił w 2019 roku opiekę 25 bezdomnym psom z terenu gminy 

Ciechanów.  

Na dzień 31.12.2019r. Gmina Ciechanów posiadała w schronisku w Pawłowie 39 psów. 

Łączny Koszt realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt wyniósł 112 620,90zł. 

Koszt realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu 

bezdomności zwierząt. 

 

 Dokarmi

anie 

kotów 

 

Odławia

nie 

bezdom

nych 

psów 

Sterylizacja/ka

stracja 

Usługi 

weteryna

ryjne 

Utrzym

anie 

bezdom

nych 

psów w 

schronis

ku 

Ʃ Realizacj

a na 

podstawie 

uchwały 

 

20

17 

 

0 

 

 

2760,11 

 

0 

 

1533,60 

 

86809,7

1 

 

91103

,42 

XXV/134/

17  

 z dn. 

31.03.201

7r. 
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18 

 

0 

 

 

1769,86 

 

2175,00 

 

1749,60 

 

87711,3

0 

 

93405
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XXXVI/2

09/18 z 

dn. 

29.03.201

8r. 

 

20

19 

 

0 

 

 

2036,34 
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1263,60 

 

108672,

96 

 

11262

0,9 

VI/42/19        

 z dn. 

28.03.201

9r.  
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11.5 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą 

na lata 2022-2025 

Dokument określa i systematyzuje działania środowiskowe, niezbędne do poprawy 

jakości życia mieszkańców i stanu środowiska na terenie gminy oraz przyczynia się do 

zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy. 

W 2019 roku gmina Ciechanów zrealizowała „Program” wykonując następujące 

zadania: 

Zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej” 

W roku 2019 zakończona została budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Chruszczewo.  

Zadanie pn.”Aktualizacja i realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Ciechanów” 

W roku 2019 r. Gmina Ciechanów dofinansowała inwestycje związane z wymianą 

pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy 

Ciechanów za łączną kwotę 34.590,45 zł. 

Zadanie pn. „Doposażenie jednostek straży pożarnej”. 

W 2019 roku Gmina Ciechanów przeznaczyła 1.405.431,12 zł na budowę remizy 

strażackiej w Rydzewie oraz 47.355,00 zł na wymianę dachu na budynku remizy strażackiej w 

Rzeczkach. ( w tym środki z funduszu sołeckiego). 
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Działania inwestycyjne przewidziane do realizacji na terenie Gminy Ciechanów do roku 2025 

OBSZAR INTERWENCJI 1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

CEL POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 
 
 

Kierunki interwencji 

 
 

Zadania 

 
Podmiot 

odpowiedzialny 

 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty 

realizacji 
zadania 

 
 

Wskaźnik 

 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

 
Źródła 

finansowania 

 
 

Ryzyka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ograniczanie 
zanieczyszczeń 

pochodzących ze 
źródeł niskiej emisji 

 

Modernizacja 
energetyczna 

budynków 
 

Opracowanie 
dokumentów z 

zakresu ograniczania 
niskiej emisji 

 

Edukacja ekologiczna 

 

1. Ograniczenie niskiej emisji 
poprzez wymianę 

i modernizacje systemów 
ogrzewania (wymiana 

/modernizacja 
kotłowni) 

 
 
 

Gmina 
Ciechanów 

 
 

 
2018-2025 

 
 

 
1 200 000,00 

 
Liczba budynków 

mieszkalnych, w których 
zmodernizowano lub 

wymieniono piec 

(szt.) 

 
 

 
160 

 

 
Budżet Gminy, 

WFOŚiGW, 
środki własne 
mieszkańców 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

 
 

2. Termomodernizacja 
budynków komunalnych 
i budynków użyteczności 

publicznej 

 
 
 

Gmina 
Ciechanów 

 
 

 
2018-2025 

 
 

 
3 000 000,00 

 

Liczba budynków 
poddanych 

termomodernizacji 

(szt.) 

 
 

 
3 

 

 
Budżet Gminy, 

WFOŚiGW, 
fundusze unijne 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

 
3. Kontrola zakładów 

przemysłowych, szczególnie 
wymienionych w monitoringu 

WIOŚ jako uciążliwe dla 
środowiska 

 
 

 
WIOŚ 

 
 

 
2018-2025 

 
 

 
b/d 

 

 
Liczba skontrolowanych 

podmiotów 

(szt.) 

 
 

 
16 

 
 
 

Budżet państwa, 
fundusze unijne 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 
 
 
 
 
 

 
4. Aktualizacja Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej 

 
 
 
 
 

 
Gmina 

Ciechanów 

 
 
 
 
 
 
 

2018-2025 

 
 
 
 
 
 
 

b/d 

 
 
 
 
 

Liczba sporządzonych 
dokumentów 

(szt.) 

 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

Budżet Gminy 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 
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 5. Działania edukacyjne dla 
mieszkańców Gminy w 
zakresie kształtowania 
proekologicznych postaw 

(materiały informacyjne, zajęcia 
edukacyjne dla dzieci 

i młodzieży, organizacja 
konkursów ekologicznych) 

Gmina 
Ciechanów, 

Szkoła 
Podstawowa 
w Gumowie, 

Szkoła 
Podstawowa 
w Chotumiu 

 
 

 

 

2018-2025 

 
 

 

 

20 000,00 

 

 
Liczba osób biorących 

udział w zajęciach 
edukacyjnych 

(osoby) 

 
 

 

 

400 

 
 

Budżet Gminy, 
Budżet Szkoły 
Podstawowej 
w Gumowie 
i Chotumiu 

 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

OBSZAR INTERWENCJI 2 ZAGROŻENIA HAŁASEM 

CEL ZMNIEJSZENIE UCIĄŻLIWOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO 
 
 

Kierunki interwencji 

 
 

Zadania 

 
Podmiot 

odpowiedzialny 

 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty 

realizacji 
zadania 

 
 

Wskaźnik 

 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

 
Źródła 

finansowania 

 
 

Ryzyka 

 
 
 

Ograniczenie 
natężenia hałasu 
wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych 
 

Poprawa stanu 
technicznego 
infrastruktury 

drogowej 

 
 
 

1. Modernizacja nawierzchni 
dróg 

 
 
 

Gmina 
Ciechanów 

 
 

 
2018-2025 

 
 

 
10 000 000,00 

 

 
Długość 

zmodernizowanych dróg 

(km) 

 
 

 
70 

 
 

Budżet Gminy, 
budżet państwa, 
fundusze unijne, 

WFOŚiGW 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

 
2. Promowanie transportu 

rowerowego, poprzez budowę 
ścieżek rowerowych 

w miejscowości Chruszczewo 
i Ujazdówek 

 

 
 

Gmina 
Ciechanów 

 

 

 
2018-2025 

 

 

 
3 000 000,00 

 

 
Długość wybudowanych 

ścieżek rowerowych 

(km) 

 

 

 

 

15 

 

 
 

Budżet Gminy, 
fundusze unijne 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

OBSZAR INTERWENCJI 3 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

CEL ZACHOWANIE POZIOMÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH PONIŻEJ DOPUSZCZALNYCH NORM 
 

 
Kierunki interwencji 

 

 
Zadania 

 
 

Podmiot 
odpowiedzialny 

 
 

Czas 
realizacji 

 

Szacowane 
koszty 

realizacji 
zadania 

 

 
Wskaźnik 

 
Wartość 

docelowa 
wskaźnika 

 
 

Źródła 
finansowania 

 

 
Ryzyka 
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Ograniczanie 

zagrożenia polami 
elektromagnetycznymi 

1. Wprowadzenie do nowych 
miejscowych planów 
zagospodarowania 

przestrzennego zapisów 
poświęconych ochronie przed 
polami elektromagnetycznymi 

(w tym zasad lokalizacji 
instalacji emitujących pola 

elektromagnetyczne 
z uwzględnieniem walorów 

krajobrazowych) 

 
 

 

 
 

Gmina 
Ciechanów 

 
 

 

 

 
2018-2025 

 
 

 

 

 
b/d 

 
 

 
Powierzchnia objęta 
miejscowymi planami 
zagospodarowania 

przestrzennego 

(ha) 

 
 

 

 

b/d 

 
 

 

 

 
Budżet Gminy 

 

 
Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

 

 
2. Prowadzenie postępowań 

w sprawie oceny oddziaływania 
planowanych przedsięwzięć 

 

 
Gmina 

Ciechanów, 
RDOŚ 

 

 

 
2018-2025 

 

 

 
b/d 

 

 
 

Liczba przeprowadzonych 
postępowań (szt.) 

 

 

b/d 

 
Środki 

finansowe 
jednostek 

realizujących 
zadania 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

OBSZAR INTERWENCJI 4 GOSPODAROWNIE WODAMI 

CEL ZAPEWNIENIE DOBREGO STAN WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 
 
 

Kierunki interwencji 

 
 

Zadania 

 
Podmiot 

odpowiedzialny 

 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty 

realizacji 
zadania 

 
 

Wskaźnik 

 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

 
Źródła 

finansowania 

 
 

Ryzyka 

 
 

 

 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych 

i podziemnych. 

Ochrona i 
zrównoważone 

gospodarowanie 
zasobami wodnymi 

1. Budowa szczelnych 
zbiorników oraz płyt 

obornikowych 
w gospodarstwach rolnych 

prowadzących hodowle 
zwierząt oraz modernizacja już 

istniejących 

 

 
Właściciele 

gospodarstw 
rolnych 

 
 

 
2018-2025 

 
 

 
b/d 

 

Liczba wybudowanych 
i zmodernizowanych 
zbiorników oraz płyt 

(szt.) 

 
 

 
b/d 

 
 

Środki 
właścicieli 

gospodarstw 
rolnych 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

 

 
2. Prowadzenie monitoringu 

wód powierzchniowych 
i podziemnych 

 

Gmina 
Ciechanów, 
Państwowy 
Powiatowy 
Inspektor 

Sanitarny, WIOŚ 

 
 

 
2018-2025 

 
 

 
b/d 

 

Liczba wykonanych 
pomiarów i podjętych 

działań 

(szt.) 

 
 

 
b/d 

 
 

 
Budżet Gminy 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 
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3. Utrzymanie koryt cieków 

naturalnych i rowów 
melioracyjnych w należytym 
stanie technicznym, poprzez 
zapewnienie ich drożności 

Gmina 
Ciechanów, 

gminna Spółka 
Wodna 

„CIECHANÓW”, 
PGW WODY 

POLSKIE 

 
 

 
2018-2025 

 
 

 
b/d 

 

Długość udrożnionych 
rowów melioracyjnych 
i cieków naturalnych 

(km) 

 
 

 
b/d 

 
Budżet Gminy, 
środki Gminnej 
Spółki Wodnej 
„Ciechanów”, 

budżet państwa 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

OBSZAR INTERWENCJI 5 GODPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

CEL ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ 
 
 

Kierunki interwencji 

 
 

Zadania 

 
Podmiot 

odpowiedzialny 

 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty 

realizacji 
zadania 

 
 

Wskaźnik 

 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

 
Źródła 

finansowania 

 
 

Ryzyka 

 

 
 

 

Rozbudowa 
infrastruktury wodno – 

kanalizacyjnej 
 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych 

i podziemnych 

 

 
 

1. Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej 

 

 
 

Gmina 
Ciechanów 

 

 
 

 

2018-2025 

 

 
 

 

15 000 000,00 

 

 
 

Długość wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej 

(km) 

 

 
 

 

10 

 

 
 

Budżet Gminy, 
fundusze unijne 

 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

 
 

2. Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

w miejscach o rozproszonej 
zabudowie 

 

 
 

Właściciele 
nieruchomości 

 

 

 
2018-2025 

 

 

 
600 000,00 

 

Liczba wybudowanych 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

(szt.) 

 

 

 
120 

 

 
Środki własne 
mieszkańców, 
Budżet Gminy 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

OBSZAR INTERWENCJI 6 ZASOBY GEOLOGICZNE 

CEL RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI 
 
 

Kierunki interwencji 

 
 

Zadania 

 
Podmiot 

odpowiedzialny 

 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty 

realizacji 
zadania 

 
 

Wskaźnik 

 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

 
Źródła 

finansowania 

 
 

Ryzyka 

 
Zabezpieczenie 

przestrzenne 
obszarów pod kątem 

ochrony zasobów 
powierzchni ziemi 

 
 

1. Uwzględnienie złóż kopalin 
w miejscowych planach 

zagospodarowania 
przestrzennego 

 

 
 

Gmina 
Ciechanów 

 

 

 
2015-2025 

 

 

 
b/d 

 
Powierzchnia objęta 
miejscowymi planami 
zagospodarowania 

przestrzennego 

(ha) 

 

 

 
b/d 

 

 

 
Budżet Gminy 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 
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OBSZAR INTERWENCJI 7 GLEBY 

CEL OCHRONA GLEB PRZED DEGRADACJĄ 
 
 

Kierunki interwencji 

 
 

Zadania 

 
Podmiot 

odpowiedzialny 

 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty 

realizacji 
zadania 

 
 

Wskaźnik 

 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

 
Źródła 

finansowania 

 
 

Ryzyka 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Ochrona powierzchni 
ziemi i gleb przed 

degradacją rolniczą 

 
 

1. Podnoszenie świadomości 
ekologicznej wśród rolników 

z zakresu stosowania nawozów 
i środków ochrony roślin 

 
 
 

Gmina 
Ciechanów 

 
 

 
2018-2025 

 
 

 
10 000,00 

 

 
Liczba przeprowadzonych 

działań edukacyjnych 

(szt.) 

 
 

 
40 

 
 

 
Budżet Gminy 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 
 
 

2..Prowadzenie ewidencji 
wszystkich zbiorników 

bezodpływowych oraz kontrola 
ich opróżniania 

 

 
 

Gmina 
Ciechanów 

 

 

 
2018-2025 

 

 

 
b/d 

 

Liczba zbiorników 
bezodpływowych 

poddanych kontroli 

(szt.) 

 

 

 
55 

 

 

 
Budżet Gminy 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 
 

 
 

3. Monitoring i usuwanie dzikich 
składowisk 

 

 
 

Gmina 
Ciechanów 

 

 

 
2018-2025 

 

 

 
b/d 

 

 
Liczba usuniętych 

składowisk 

(szt.) 

 

 

 
b/d 

 

 

 
Budżet Gminy 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

OBSZAR INTERWENCJI 8 GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 

CEL BUDOWA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI KPGO 2022 
 
 

Kierunki interwencji 

 
 

Zadania 

 
Podmiot 

odpowiedzialny 

 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty 

realizacji 
zadania 

 
 

Wskaźnik 

 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

 
Źródła 

finansowania 

 
 

Ryzyka 

 

Ograniczenie ilości 
odpadów trafiających 

bezpośrednio na 
składowisko oraz 

zmniejszenie 
uciążliwości odpadów 

 

 
 

1. Inwentaryzacja wyrobów 
zawierających azbest 

 

 
 

Gmina 
Ciechanów 

 

 

 
2018-2020 

 

 

 
15 000,00 

 

 
Liczba sporządzonych 

dokumentów 

(szt.) 

 

 

 
1 

 

 
 

Budżet Gminy, 
WFOŚiGW 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 
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Promowanie wśród 
mieszkańców gminy 
segregacji odpadów 

 

Likwidacja azbestu 

 
 

2. Aktualizacja i realizacja 
programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu 

Gminy Ciechanów 

 
 
 

Gmina 
Ciechanów 

 
 

 
2018-2025 

 
 

 
350 000,00 

 

 
Ilość usuniętego azbest z 

terenu gminy 

(Mg) 

 
 

 
20 000 Mg 

 
 

Budżet Gminy, 
WFOŚiGW, 

środki własne 
mieszkańców 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 
 
 

3. Kontrola podmiotów 
prowadzących działalność 

regulowaną w zakresie 
gospodarki odpadami 

 

 
Gmina 

Ciechanów, 
WIOŚ 

 

 

 
2018-2025 

 

 

 
b/d 

 

Liczba podmiotów, u 
których przeprowadzono 

kontrole 

(szt.) 

 

 

 
15 

 
Budżet Gminy, 
środki własne 

jednostki 
realizującej 

zadanie 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

 
4. Edukacja ekologiczna 

promująca właściwe 
postepowanie z odpadami, 

prowadzenie kampanii 
informacyjno – edukacyjnej 

(materiały informacyjne, 
konferencje, szkolenia) 

 
Gmina 

Ciechanów, 
Wojewoda 

Mazowiecki, 
Marszałek 

Województwa 
Mazowieckiego 

 
 

 

 
2018-2025 

 
 

 

 
b/d 

 

 
Liczba przeprowadzonych 

działań edukacyjnych i 
promocyjnych 

(szt.) 

 
 

 

 
25 

 

Budżet Gminy, 
środki własne 

jednostki 
realizującej 

zadanie, 
fundusze unijne 

 
Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

 
 

5. Zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych 
na składowiska gminne 

 
 

Gmina 
Ciechanów, 
WFOŚIGW, 
NFOŚiGW 

 

 

 
2018-2025 

 

 

 
b/d 

 

 
Ilość odpadów 

ulegających biodegradacji 

(Mg) 

 

 

 
b/d 

 

Budżet Gminy, 
środki własne 

jednostki 
realizującej 

zadanie, 
fundusze unijne 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

OBSZAR INTERWENCJI 9 ZASOBY PRZYRODNICZE 

CEL ZACHOWANIE WALORÓW I ZASOBÓW PRZYRODNICZYCH Z UWZGLĘDNIENIEM RÓZNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 
 
 

Kierunki interwencji 

 
 

Zadania 

 
Podmiot 

odpowiedzialny 

 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty 

realizacji 
zadania 

 
 

Wskaźnik 

 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

 
Źródła 

finansowania 

 
 

Ryzyka 

 

 
Promocja i utrzymanie 

walorów 
przyrodniczych 

 
 

1. Utrzymanie istniejących 
pomników przyrody i parków 
oraz promocja ich walorów 

przyrodniczych 

 
 
 

Gmina 
Ciechanów 

 
 

 
2018-2025 

 
 

 
5 000,00 

 

Ilość wykonanych działań 
promocyjnych i 
pielęgnacyjnych 

(szt.) 

 
 

 
10 

 
 

 
Budżet Gminy 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 
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OBSZAR INTERWENCJI 10 ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI 

CEL OCHRONA PRZED POWAŻNYMI AWARIAMI I ZAGROŻENIAMI NATURALNYMI 
 
 

Kierunki interwencji 

 
 

Zadania 

 
Podmiot 

odpowiedzialny 

 
Czas 

realizacji 

Szacowane 
koszty 

realizacji 
zadania 

 
 

Wskaźnik 

 

Wartość 
docelowa 
wskaźnika 

 
Źródła 

finansowania 

 
 

Ryzyka 

 

 
 

 
 

 

 
Minimalizacja 

możliwości 
wystąpienia 

poważnych awarii 
 

Zwiększenie wsparcia 
dla jednostek straży 

pożarnych 

 
 

1. Kontrole zakładów mogących 
mieć negatywny wpływ na stan 
środowiska i bezpieczeństwo 

mieszkańców 

 

 
Gmina 

Ciechanów, 
straż pożarna 

 

 

 
2018-2025 

 

 

 
b/d 

 
Liczba podmiotów, u 

których przeprowadzono 
kontrole i liczba podjętych 

działań 

(szt.) 

 

 

 
10 

 

 

 
Budżet Gminy 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

 
 
 

2. Doposażenie jednostek 
Straży Pożarnej 

 
 

Gmina 
Ciechanów, 
Ochotnicza 

Straż Pożarna 

 
 

 
2018-2025 

 
 

 
b/d 

 

 
Liczba doposażonych 

jednostek straży pożarnej 

(szt.) 

 
 

 
4 

 

 
Budżet Gminy, 

środki 
zewnętrzne 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 
 

 
3. Stworzenie systemu 

informowania o możliwości 
wystąpienia zagrożenia 

 

 
 

Gmina 
Ciechanów 

 

 

 
2018-2025 

 

 

 
b/d 

 

 
Liczba utworzonych 

systemów informowania 

(szt.) 

 

 

 
1 

 

 
Budżet Gminy, 

środki 
zewnętrzne 

Brak środków 
finansowych, 

zmiana 
uwarunkowań 

prawnych, nagłe 
nieprzewidziane 

zdarzenia 

Źródło: Opracowanie własne 
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11.6 Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok”. 

       Środki na realizację "Programu" pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, których wysokość ustalana była ustawowo w zależności od rodzaju 

napojów i wielkości sprzedaży.  

               Realizacja "Programu" przedstawia się następująco:  

     Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych odbyła sześć plenarnych 

posiedzeń. Omawiała na bieżąco realizację programu, decydowała o kierunkach i sposobie 

realizacji zadań profilaktyki uzależnień, o działaniach w stosunku do 6 osób nadużywających 

alkoholu, o wyborze programu profilaktycznego dla uczniów szkół podstawowych w zakresie 

uświadomienia młodzieży szkolnej o skali oraz różnorodności zagrożeń, wynikających z 

używania alkoholu, narkotyków ze wskazaniem alternatywnego zdrowego stylu życia bez 

używek oraz jego realizatora. Ustaliła organizatora, czas i miejsce zorganizowania kolonii 

profilaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w ramach zorganizowanego 

wypoczynku letniego. 

Ponadto w ramach realizacji Programu sfinansowano funkcjonowanie 3 świetlic 

socjoterapeutycznych przy szkołach w Gumowie, Chotumiu i Goryszach. W ramach Programu 

na bieżąco realizowane były zajęcia w szkołach dotyczące profilaktyki uzależnień. Ze środków 

na realizację Programu sfinansowano również kolonie socjoterapeutyczne w Gliczarowie 

Górnym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. 

Na realizację programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w roku 2019 wydatkowano środki w kwocie 67.556,86 zł    

Szczegółowy opis zadań zawarty jest w sprawozdaniu z realizacji "Gminnego programu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani  za 

2019 rok”. 
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12. Podsumowanie 
 

Serdecznie dziękuję za zapoznanie się z raportem o stanie Gminy Ciechanów za rok 

2019. Mam nadzieję, że opracowany dokument w przyjazny sposób przekazał najważniejsze 

informacje związane z funkcjonowaniem naszego wspólnego miejsca na świecie. Miejsca, 

które razem tworzymy, budujemy, rozwijamy i o które powinniśmy dbać.  

Jak widać rok 2019 był kolejnym, który przyniósł zmiany w wielu miejscowości.  

Chcąc spełnić oczekiwania mieszkańców, musimy stawiać czoła trudnemu wyzwaniu 

poprawy warunków życia. Pod tym hasłem kryje się wiele zagadnień związanych z 

zamieszkiwaniem, wypoczynkiem, rekreacją, infrastrukturą, dbaniem o środowisko naturalne, 

stymulowaniem rozwoju społecznego, podniesieniem atrakcyjności gminy jako miejsca, gdzie 

można spędzać wolny czas. Równolegle ze wzmacnianiem potencjału społecznego i 

gospodarczego gminy konieczne jest wykazanie dbałości o zasoby infrastruktury technicznej 

służącej zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców.  

Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Ciechanów, a w szczególności radnym i 

sołtysom, za pomyślną współpracę, wsparcie, informacje, pomysły i napływające wnioski, z 

których część została już zrealizowana, a kolejne oczekują na realizację w tegorocznym i 

przyszłych budżetach.  

Słowa podziękowania należą się również mojemu zespołowi pracowników z Urzędu 

Gminy Ciechanów, którzy z wielkim zaangażowaniem i profesjonalizmem wykonują swoje 

obowiązki.  

Mając na względzie stały rozwój naszej gminy oraz dalsze podnoszenie standardu życia 

mieszkańców, zachęcam do aktywnego uczestnictwa w życiu sołectw poprzez włącznie się do 

udziału w spotkaniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Urząd 

Gminy, jednostki organizacyjne, czy organizacje działające na naszym terenie.  

Roku 2019 nie należy oceniać wyłącznie przez pryzmat wykonanych zadań, ale również 

należy postrzegać jako początek kolejnych projektów i inwestycji, bowiem wykonano w nim 

nowe plany i koncepcje na kolejne lata.  

Wyzwania gminy Ciechanów są duże, ponieważ oczekiwania mieszkańców są coraz 

większe. W sposób strategiczny i przemyślany dążymy do ich realizacji, starając się 

jednocześnie pamiętać o utrzymaniu urokliwego, wiejskiego charakteru naszej gminy.  

Dziękuję za wspólnie spędzony czas oraz wszystkie informacje, jakie przekazujecie 

mnie i moim pracownikom podczas spotkań w urzędzie oraz poszczególnych sołectwach. 
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Gratuluję również skutecznego wykorzystania funduszy sołeckich, dzięki którym nasza gmina 

staje się coraz piękniejsza.  

Na terenie gminy Ciechanów dzieje się wiele, aby być na bieżąco, zachęcamy do 

odwiedzania stron internetowych prowadzonych przez Urząd Gminy Ciechanów oraz śledzenia 

naszego profilu na facebooku.  

 

 

 

Z poważaniem 

   Wójt Gminy Ciechanów 

Marek Kiwit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

76  

Spis treści 
1. Ogólna charakterystyka Gminy Ciechanów ................................................................................... 1 

1.1 Położenie, powierzchnia gminy i sołectwa ............................................................................... 1 

1.2 Władze lokalne i gminne jednostki organizacyjne .................................................................. 1 

1.3 Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy Ciechanów, przyznane stypendia sportowe, 

zarządzenia Wójta. .......................................................................................................................... 3 

1.4 Ludność i dynamika zmian ...................................................................................................... 4 

1.5 Gospodarstwa rolne .................................................................................................................. 4 

1.6 Wpływy z podatków i umorzenia .............................................................................................. 5 

1.7 Podmioty gospodarcze .............................................................................................................. 6 

2. Gospodarka przestrzenna gminy Ciechanów ................................................................................. 7 

2.1 Decyzje o warunkach zabudowy wydane w 2019 r. na podstawie ustawy z dnia 27 marca 

2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. ........................................................... 7 

2.2 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na dzień 31.12.2019r. ... 8 

2.3 Decyzje celu publicznego wydane w 2019 roku ..................................................................... 11 

3. Sieć dróg oraz inwestycje w gminie Ciechanów w 2019 roku...................................................... 15 

3.1 Sieć dróg w Gminie Ciechanów ............................................................................................. 15 

3.2 Inwestycje zrealizowane w 2019 r. ......................................................................................... 16 

3.3 Realizacja funduszu sołeckiego w Gminie Ciechanów ......................................................... 21 

4. Zamówienia publiczne i środki unijne pozyskane przez Gminę Ciechanów w 2019 roku ....... 24 

4.1 Zamówienia publiczne ............................................................................................................ 24 

4.2 Wnioski na dofinansowanie inwestycji złożone w 2019 roku ............................................... 24 

4.3 Wsparcie dla jednostek powiatowych, wojewódzkich oraz prywatnych w formie dotacji  w 

2019 roku. ..................................................................................................................................... 25 

5. Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Ciechanów  w 2019 roku ................... 25 

5.1 Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi funkcjonującego na 

terenie Gminy Ciechanów ............................................................................................................ 25 

5.2 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) ........................................ 27 

5.3 Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi ................... 27 

5.4 Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ....................... 27 

5.5 Liczba mieszkańców ............................................................................................................... 27 

5.6 Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy ............................................. 28 

6. Informacje o stanie mienia Gminy Ciechanów ............................................................................. 30 

6.1 Mieszkaniowy zasób gminy .................................................................................................... 30 

6.2 Grunty stanowiące mienie gminy ........................................................................................... 31 

6.3 Wykaz świetlic wiejskich i remiz strażackich ......................................................................... 33 

7. Wykonanie uchwał Rady Gminy Ciechanów podjętych w 2019 roku ........................................ 34 



  

77  

8. Gminne Jednostki organizacyjne. .................................................................................................. 44 

8.1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie .......................................................... 44 

8.2 Gminne Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ............................................................ 51 

8.3 Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu ........................................................................... 56 

9. Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Ciechanów ........................................................................ 57 

10. Promocja Gminy Ciechanów w 2019 roku .................................................................................. 59 

11. Informacje o realizacji Strategii, Polityk i Programów ............................................................. 60 

11.1 Strategia Rozwoju Gminy Ciechanów na lata 2014-2024 ................................................... 60 

11.2 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w latach 2014-2020. ........................... 62 

11.3 Programu usuwania azbestu dla Gminy Ciechanów na lata 2010 – 2032 ......................... 63 

11.4 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie gminy na 2019 r ................................................................................................................ 64 

11.5 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ciechanów na lata 2018-2021 z perspektywą na 

lata 2022-2025 .............................................................................................................................. 65 

11.6 Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok”. ............................................................................... 73 

12. Podsumowanie ............................................................................................................................... 74 

 

 


