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P r o t o k ó ł Nr IX/2019
z Sesji Rady Miasta Ciechanów, odbytej
dnia 19 czerwca 2019 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Ciechanowie, Plac Jana Pawła II 6
Obrady rozpoczęto o godz. 1700, zakończono o godz. 1930
Stan radnych:
21
Uczestniczyło w obradach:
18
wg załączonej listy obecności.
Obrady prowadził Pan Krzysztof Leszczyński – Przewodniczący Rady Miasta
Ciechanów. Nieobecni radni: Andrzej Czyżewski, Stanisław Jankowski, Marcin
Żebrowski.
Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, otworzył
obrady IX Sesji VIII kadencji Rady Miasta Ciechanów, stwierdzając kworum.
Powitał Pana Prezydenta Krzysztofa Kosińskiego, Panią Iwonę KowalczukZastępcę Prezydenta Miasta, Panią Skarbnik Ewę Szeluga, Panią Adriannę
Saganek - Sekretarza Miasta, radnych, przedstawicieli miejskich spółek,
kierowników wydziałów UM, przewodniczących ZO, Panią Bibianę
Mossakowską – Honorowego Obywatela Miasta Ciechanów, przedstawicieli
mediów, oraz wszystkich zgromadzonych osób i mieszkańców Ciechanowa.
Przed przystąpieniem do realizacji kolejnego punktu porządku obrad,
Przewodniczący RM złożył podziękowanie w imieniu Radnych Rady Miasta za
wieloletnią współpracę, Pani Kierownik Biura Rady Miasta Barbarze
Sierpińskiej, która z dniem 30 czerwca 2019 roku zakończyła pracę w Urzędzie
Miasta Ciechanów.
Pan radny Karol Makijonko – Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na
druku nr 18 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta oraz
projektu uchwały na druku nr 19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta
Miasta.
Wydruk głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
Głosowanie:
Projekt uchwały na druku nr 18 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność
Prezydenta Miasta 18 głosami za, bez głosów przeciw, bez głosów
wstrzymujących się został wprowadzony do porządku obrad.
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Projekt uchwały na druku nr 19 w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta
Miasta 18 głosami za, bez głosów przeciw i bez głosów wstrzymujących się został
wprowadzony do porządku obrad.
Porządek obrad :
1.
2.
3.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Ustalenie porządku obrad.
Informacja o protokole z poprzedniej Sesji.

4.
5.

Informacja organu wykonawczego z realizacji zadań wykonanych w okresie
międzysesyjnym.
Informacja o działalności PUK Sp. z o.o. za 2018 rok - druk Nr 1

6.

Projekty uchwał.

1/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Ciechanów - druk Nr 2
2/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019– druk Nr 3
3/ w sprawie emisji obligacji komunalnych – druk Nr 4x
4/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
Ciechanów – druk Nr 5
5/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi
Ciechanowskiemu– druk Nr 6
6/ w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w
przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych, w publicznych
szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Ciechanów - druk Nr 7
7/ w sprawie wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
– druk Nr 8
8/ w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników
– druk Nr 9
9/ w sprawie nadania Statutu Ciechanowskiemu Ośrodkowi Edukacji
Kulturalnej „STUDIO” w Ciechanowie – druk Nr 10
10/ w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Nauki Torus oraz
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powierzenia Prezydentowi Miasta Ciechanów uprawnień do ustalenia
wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Parku Nauki Torus
– druk Nr 11x
11/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk Nr 12
12/ w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów – druk Nr 13
13/ w sprawie zmiany uchwały Nr 64/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia
28 lutego 2019r. – druk Nr 14
14/ w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania
wieczystego – druk Nr 15
15/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „BLOKI II” w Ciechanowie – druk Nr 16
16/ w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Ciechanów –
druk Nr 17
17/ w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta – druk
Nr 18
18/ w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta – druk Nr 19
7. Interpelacje.
8. Czas dla Zarządów Osiedli.
9. Zapytania i wolne wnioski.
10. Informacja Przewodniczącego dotycząca korespondencji jaka wpłynęła do
Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
11. Zamknięcie obrad Sesji.

Pkt. 3. Informacja o protokole z poprzedniej Sesji.
Pan Przewodniczący poinformował, że zapoznał się z protokołem z poprzedniej
sesji, który odzwierciedla przebieg obrad i zapytał o uwagi?
Radni przyjęli protokół bez uwag.
Pkt. 4. Informacja organu wykonawczego z realizacji zadań wykonanych w
okresie międzysesyjnym.
Głos zabrał pan Prezydent Miasta Krzysztof Kosiński.
Pkt. 5. Informacja o działalności PUK Sp. z o.o. za 2018 rok - druk Nr 1
Głos zabrał Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta

4

Radni przyjęli informację bez uwag
Pkt. 6. Projekty uchwał.
Wydruk głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
1/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Ciechanów -druk Nr 2
Głos zabrał pan Prezydent Miasta Krzysztof Kosiński.
Uchwała 18 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących
się została podjęta i nosi nr 103/IX/2019.
2/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019– druk Nr 3
Uchwała 18 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących
się została podjęta i nosi nr 104/IX/2019.
3/ w sprawie emisji obligacji komunalnych – druk Nr 4
Uchwała 13 głosami za, bez głosów przeciwnych i 5 głosami wstrzymującymi
się została podjęta i nosi nr 105/IX/2019.
4/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie
Ciechanów – druk Nr 5
Uchwała 18 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących
się została podjęta i nosi nr 106/IX/2019.
5/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi
Ciechanowskiemu– druk Nr 6
Uchwała 18 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących
się została podjęta i nosi nr 107/IX/2019.
6/ w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach
publicznych i oddziałach przedszkolnych, w publicznych szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska
Ciechanów - druk Nr 7
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Uchwała 18 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących
się została podjęta i nosi nr 108/IX/2019.
7/ w sprawie wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej – druk Nr 8
Pan radny Marek Rutkowski zgłosił 2 wnioski formalne:
1. Wprowadzenie w tym dokumencie paragrafu 9 ust. 1 pkt. 4 o treści
„Zamieszczenie treści projektu uchwały obywatelskiej na stronie
internetowej Urzędu Miasta Ciechanów w specjalnej zakładce
zatytułowanej „Inicjatywy obywatelskie”.
2. Wprowadzenie do paragrafu 5 – drugiego ustępu o treści: „Komitet
inicjatywy uchwałodawczej może przedłożyć projekt uchwały
obywatelskiej do konsultacji prawnej w Urzędzie Miasta. Opinię prawną
Urząd Miasta przygotowuje w okresie do dwóch tygodni od dnia złożenia
projektu uchwały”.
Pan Krzysztof Kosiński - Prezydent Miasta poinformował, że oba wnioski są
niezasadne, ponieważ wszystkie projekty uchwał niezależnie od kogo
pochodzą zawsze znajdują się na stronie UM i są dla wszystkich dostępne. Pan
prezydent poinformował, że podobnie jest ze sprawdzaniem projektów uchwał
przez prawnika, wszystkie projekty uchwał zawsze są przez służby prawne
UM sprawdzane.
Pan radny Marek Rutkowski nadmienił, że chodzi o to, aby ci, którzy zgłaszają
projekt uchwały mieli pewność, że na sesji, kiedy ta uchwała jest
procedowana, nie zawiera błędów prawnych. Chodzi o to, aby wskazać wady
prawne, żeby wnioskodawcy mieli czas na dopełnienie ewentualnych braków.
Pan Dominik Pogorzelski radca prawny zaznaczył, że jeżeli mieszkańcy mają
wolę i chcą przystąpić do takiej inicjatywy uchwałodawczej to od dawna
państwo polskie zapewniło darmową usługę prawną. Funkcjonuje ona także w
UM.
Głosowanie wniosku Nr 1:
Wniosek 5 głosami za, 12 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się
został odrzucony.
Głosowanie wniosku Nr 2:
Wniosek 5 głosami za, 12 głosami przeciw, 1 głosem wstrzymującym się
został odrzucony.
Uchwała 13 głosami za, bez głosów przeciwnych i 5 głosami wstrzymującymi
się została podjęta i nosi nr 109/IX/2019.
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8/ w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników –
druk Nr 9
Pan radny Piotr Wojciechowski Przewodniczący Klubu radnych PSL zgłosił
kandydatury pani radnej Joanny Kiszkurno, pani radnej Edyty Rzeplińskiej –
Filipowicz, pani radnej Magdaleny Grelik – Grodeckiej, pana radnego Karola
Makijonko.
Pan radny Jerzy Racki Przewodniczący Klubu radnych PiS zgłosił kandydaturę
pani radnej Moniki Smosarskiej.
Wszyscy zgłoszeni wyrazili zgodę.
Uchwała 18 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących
się została podjęta i nosi nr 110/IX/2019.
9/ w sprawie nadania Statutu Ciechanowskiemu Ośrodkowi Edukacji
Kulturalnej „STUDIO” w Ciechanowie – druk Nr 10
Uchwała 18 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących
się została podjęta i nosi nr 111/IX/2019.
10/ w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Nauki Torus oraz
powierzenia Prezydentowi Miasta Ciechanów uprawnień do ustalenia
wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu i urządzeń Parku Nauki Torus –
druk Nr 11x
Pani Iwona Kowalczuk Zastępca Prezydenta Miasta poinformowała, że na
wczorajszej komisji padł wniosek chcący wprowadzić w tym regulaminie
możliwość otwarcia Parku Nauki „Torus” w takie dni jak np. Noc Muzeów, w
związku z tym został przedłożony w dniu dzisiejszym projekt uchwały
umożliwiający otwarcie Parku Nauki również w inne dni.
Uchwała 13 głosami za, 5 głosami przeciw i bez głosów wstrzymujących się
została podjęta i nosi nr 112/IX/2019.
11/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk Nr 12
Uchwała 18 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących
się została podjęta i nosi nr 113/IX/2019.
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12/ w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Ciechanów – druk Nr 13
Głos zabrał Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta.
Uchwała 15 głosami za, bez głosów przeciwnych i 3 głosami wstrzymującymi
się została podjęta i nosi nr 114/IX/2019.
13/ w sprawie zmiany uchwały Nr 64/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia
28 lutego 2019r. – druk Nr 14
Uchwała 18 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących
się została podjęta i nosi nr 115/IX/2019.
14/ w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa użytkowania
wieczystego – druk Nr 15
Uchwała 18 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących
się została podjęta i nosi nr 116/IX/2019.
15/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „BLOKI II” w Ciechanowie – druk Nr 16
Uchwała 15 głosami za, 2 głosami przeciw i 1 głosem wstrzymującym się
została podjęta i nosi nr 117/IX/2019.
16/ w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie miasta Ciechanów – druk Nr
17
Pan radny Robert Kuciński w swojej wypowiedzi wyraził zdanie, że pan
Bartoszewski jako Sekretarz Kapituły Orła Białego sprzeciwił się przyznaniu
orderu Orał Białego pośmiertnie gen. Augustowi Fieldorfowi i Rotmistrzowi
Witoldowi Pileckiemu, bezprawnie używał tytułu profesora w sytuacji, gdy był
tylko maturzystą. Zdaniem pana radnego jest to kontrowersyjna postać.
Uchwała 13 głosami za, 5 głosami przeciw i bez głosów wstrzymujących się
została podjęta i nosi nr 118/IX/2019.
17/ w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Prezydenta Miasta – druk Nr
18
Pan radny Marek Rutkowski przypomniał treść wniosku złożonego przez radnych
PiS 25 maja 2017 roku w sprawie utworzenia miejsca pamięci o więźniach obozu
NKWD w Ciechanowie.
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Uchwała 13 głosami za, 5 głosami przeciw i bez głosów wstrzymujących się
została podjęta i nosi nr 119/IX/2019.
18/ w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta – druk Nr 19
Uchwała 13 głosami za, 5 głosami przeciw i bez głosów wstrzymujących się
została podjęta i nosi nr 120/IX/2019.
Pan Przewodniczący RM ogłosił 15 minut przerwy.
Pkt. 7. Interpelacje.
Pani radna Anna Smolińska zainterpelowała w sprawie zorganizowania zajęć
animacyjno – sportowych dla dzieci spędzających wakacje w mieście.
Pani radna Magdalena Grelik – Grodecka w pierwszej interpelacji zwróciła się z
prośbą o oznaczenie zakazu postoju na wjeździe do garaży oraz na pobliski
parking przy ul. Wyzwolenia 3.
W drugiej interpelacji, pani radna poprosiła o odmalowanie starej wiaty
przystankowej przy ul. 17 Stycznia (przy I Liceum Ogólnokształcącym) oraz
ustawienie w tym miejscu kosza na śmieci.
Pan radny Karol Makijonko w pierwszej interpelacji poprosił o wykonanie
fragmentu chodnika łączącego ul. Wesoła i Siewną.
W drugiej sprawie, pan radny zainterpelował o naprawę kładki nad rzeką Łydynią
nieopodal ul. Augustiańskiej.
Pan radny Marek Rutkowski zwrócił się z prośbą o zamontowanie progów
zwalniających w ul. Wierzbowej.
W drugiej interpelacji, pan radny zwrócił się z prośbą o podjęcie skutecznych
działań zmierzających do rozwiązania niefunkcjonującej kanalizacji deszczowej
w ul. Leśmiana.
Pan radny Robert Umiński złożył interpelację w sprawie zamontowania
monitoringu wizyjnego na terenie skateparku.
Pan radny Michał Rząsiński zainterpelował o rozważenie możliwości instalacji
kilku lamp oświetleniowych w ciągu ul. H. Szczęsnego i B.M Kuźmińskiego
Lesiowskiego.
W drugiej interpelacji pan radny zwrócił się z prośbą o zagospodarowanie Lasu
Śmiecińskiego.
Pan radny Piotr Wojciechowski zwrócił się z prośbą o doświetlenie lub
zamontowanie w jezdni punktowych odblasków przy przejściu dla pieszych u
zbiegu ul. Kraszewskiego i Wyspiańskiego.
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Pan radny Jerzy Racki w pierwszej interpelacji poprosił o udzielenie informacji
na temat planowanych form, przedsięwzięć i akcji, którymi miasto Ciechanów
pragnie włączyć się w obchody 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej.
W drugiej interpelacji, pan radny zapytał o zgłoszoną na spotkaniu mieszkańców
dzielnicy „Bloki” potrzebę zainstalowania na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza,
Płocka, Tatarska i 3 Maja odrębnego sygnalizatora dla osób korzystających z
wyznaczonego lewoskrętu z ul. Sienkiewicza w kierunku ul. Tatarskiej.

Pkt. 8. Czas dla Zarządów Osiedli.
Przewodniczący ZO nie zabierali w tym punkcie głosu.
Pkt. 9. Zapytania i wolne wnioski.
Pan radny Michał Jeziółkowski zwrócił się z wnioskiem o wymianę ławek na
terenie kanałów. W drugiej kwestii pan radny poprosił o oznakowanie białą linią
miejsc parkowania równoległego np. w ul. Kargoszyńskiej.
Pan radny Piotr Wojciechowski zwrócił się z pilną prośbą o naprawę urządzeń do
zabaw na placu zabaw przy ul. Parkowej.
Pani radna Edyta Rzeplińska – Filipowicz w pierwszym wniosku zwróciła się o
ustawienie w sąsiedztwie wodotrysków ciechanowskich - tablic informacyjnych,
które w graficzny sposób uświadomiłby mieszkańcom , jakie płyną z
niewłaściwego korzystania z nich. Drugi wniosek pani radnej, dotyczył
namalowania oznakowania poziomego na skrzyżowaniu Starowiejska - Widna –
Cieplińskiego – Leśna oraz odmalowanie przejść dla pieszych na osiedlach
Zachód, Kwiatowe, Bloki. W trzeciej kwestii pani radna zapytała o postawienie
wiaty przystankowej w ul. Kwiatowej po stronie ul. Wesołej. Pani radna odniosła
się również do interpelacji radnego Rząsińskiego w sprawie zagospodarowania
Lasu Śmiecińskiego. Nadmieniła, że temat był poruszany na Komisji GKiOŚ w
miesiącu lutym.
Pan radny Jerzy Racki zawnioskował o rozważenie budowy Miasteczka Ruchu
Drogowego, którego celem byłoby wprowadzenie dzieci i młodzieży szkolnej w
podstawy bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym. Pan radny, zwrócił
się również z ponowną prośbą o ujednolicenie ścieżek rowerowych na rondach i
skrzyżowaniach na kolor czerwony. Pan radny, zapytał również o datę naprawy
chodnika przy ul. Tatarskiej. Ponadto zwrócił również uwagę na dość duże ubytki
w nawierzchni w ul. Fabrycznej. W ostatniej kwestii, pan radny zapytał czy
miasto posiada rezerwę finansową na walkę z plagą komarów?
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Pan radny Andrzej Bayer zapytał kiedy rozpocznie się realizacja projektu
fotowoltaiki i pomp ciepła?
Głos zabrała Pani Bibiana Mossakowska Honorowy Obywatel Miasta
Ciechanów.
Głos zabrali mieszkańcy Ciechanowa:
Pani Bogumiła Rybacka w sprawie umycia ławek w ul. Warszawskiej, usunięcia
chwastów z kostki brukowej z ul. Warszawskiej. Zapytała również kiedy zostaną
postawione nowe witacze na wjazdach do miasta? Zwróciła się również z prośba
o poprawę stanu technicznego ścieżki, biegnącej wzdłuż kanałów, a także o
usuniecie chwastów porastających miejsce pamięci przy Starostwie Powiatowym
w ul. 17 Stycznia.
Pan Janusz Witczak poruszył kwestię niewłaściwej jego zdaniem, zasady
publikacji materiałów na sesję RM na stronie internetowej UM, braku informacji
o terminie komisji stałych RM, a także zwrócił się z prośbą o uporządkowanie i
spersonalizowanie danych w miejscach pamięci.
Głos zabrał także Pan Józef Walo.
Pkt.10. Informacja Przewodniczącego dotycząca korespondencji jaka wpłynęła
do Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
Pan Przewodniczący RM poinformował, iż wszelka korespondencja, która
wpłynęła do Rady Miasta została przekazana do radnych drogą elektroniczną.
Pan Krzysztof Leszczyński Przewodniczący RM odczytał terminarz posiedzeń
komisji i sesji na miesiąc sierpień 2019 r.
Pkt. 11. Zamknięcie obrad Sesji.
Pan Przewodniczący Rady Miasta, Krzysztof Leszczyński zamknął obrady IX
Sesji RM Ciechanów.
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Krzysztof Leszczyński
Protokołowała:
Beata Kania
Ciechanów, dn. 09.07.2019r.

