P r o t o k ó ł Nr XX/2020
z Sesji Rady Miasta Ciechanów, odbytej
dnia 30 kwietnia 2020 roku
zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374, z późn. zm.),
sesja RM odbyła się w systemie zdalnego trybu obradowania w formie wideokonferencji.
Do przeprowadzenia obrad wykorzystano nw. oprogramowanie: Microsoft Teams
i Rada24.pl.
Obrady rozpoczęto o godz. 900, zakończono o godz. 1208
Obrady prowadził Pan Krzysztof Leszczyński – Przewodniczący Rady Miasta.
Pan Krzysztof Leszczyński – Przewodniczący Rady Miasta sprawdził obecność Radnych,
poprzez odczytanie listy obecności.
Stan radnych:
21
Uczestniczyło w obradach: 21
Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, otworzył obrady
XX Sesji VIII kadencji Rady Miasta Ciechanów, stwierdzając kworum. Powitał Pana
Krzysztofa Kosińskiego - Prezydenta Miasta, Panią Iwonę Kowalczuk- Zastępcę Prezydenta
Miasta, Panią Ewę Szeluga – Skarbnika i Radnych.
Porządek obrad :
1.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.

Ustalenie porządku obrad.

3.

Informacja o protokole z XIX Sesji RM.

4.

Informacja organu wykonawczego z realizacji zadań wykonanych w
okresie międzysesyjnym (forma pisemna).

5.

Raport o stanie miasta (druk nr 1) wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2019 rok –(druk nr 2)
Raport o Stanie Miasta.
Wystąpienie Prezydenta Miasta.
Debata
Projekt uchwały w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta wotum
zaufaniadruk nr 1a.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.

a)
b)
c)
d)

e)
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f)
g)

h)
i)
j)
ze
k)

6.
7.

8.
9.

Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2019
rok.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o
sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2019 rok.
Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
dla Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Przedstawienie opinii regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku
Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za
2019 rok- druk nr 2a.
Projekt uchwały w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok- druk nr 2b.
Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019- druk nr 3
Monitorowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta
Ciechanów w oparciu o „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów w
latach 2016-2020”- druk nr 4
Monitorowanie lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ciechanów na
lata 2005-2023- druk nr 5
Monitorowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ciechanówdruk nr 6

10. Projekty uchwał.
1/ w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie Miejskiej
Ciechanów oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu
rekompensaty
za
koszty
odzyskiwania
należności,
o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach
handlowych- druk nr 7
2/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za
zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg –druk nr 8
3/ w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. na lata 2019
– 2021- druk nr 9
4/ w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na
terenie Gminy Miejskiej Ciechanów na 2020 rok- druk nr 10
5/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości- druk nr 11
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6/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości- druk nr 12

7/ w sprawie rozpatrzenie wniosku Pana Czesława Gawryś o nadanie
nazwy ulicy łączącej ulice: Zagumienną z Senator Janiny Fetlińskiejdruk nr 13

8/ w sprawie rozpatrzenia wniosku o zabezpieczenie w budżecie gminy
miejskiej Ciechanów na rok 2020, finansów na podjęcie działań
ratujących stan piwnic w budynku po byłym Powiatowym Urzędzie
Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych
21 i ustalenie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do wykupu
i utworzenia muzeum historycznego- druk nr 14
11. Interpelacje (forma pisemna).
12. Informacja Przewodniczącego dotycząca korespondencji jaka wpłynęła do
Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.
13. Zamknięcie obrad Sesji.

Pkt. 4. Informacja o protokole z XIX Sesji RM.
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.
Sprawozdanie przedstawił Prezydent Miasta - Pan Krzysztof Kosiński w formie pisemnej.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
Pkt 5. Raport o Stanie Miasta (druk nr 1) wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2019 rok –(druk nr 2);
a) Raport o Stanie Miasta
b) Wystąpienie Prezydenta Miasta
Głos zabrał Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta.
c) Debata
Głos w debacie zabrali następujący radni:
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Pan Radny Piotr Wojciechowski w swojej wypowiedzi zwrócił szczególną uwagę na
zrealizowane inwestycje oraz na skuteczne pozyskiwanie środków na ich finansowanie.
Rok 2019, to kolejny rok, w którym udało się zrealizować wiele ważnych zadań, zwłaszcza
tych z kategorii „nie da się”. Ponad 50 mln zł wydanych na inwestycje, zrealizowanych ponad
60 różnych przedsięwzięć. Wśród nich wymienił kilka najważniejszych:
- ponad 3 kilometrowa wschodnia obwodnica miasta;
- rewitalizacja krzywej hali wraz z otoczeniem;
- uruchomienie zrewitalizowanej kamienicy przy ul. Warszawskiej;
- uruchomienie Parku Nauki „Torus”;
- rozpoczęte modernizacje: ul. Leśnej, Wesołej, Różanej;
- nowy kompleks sportowy przy SP 7;
- montaż paneli fotowoltaicznych;
- nowe kamery monitoringu;
- utworzenie parku na Jeziorku.
Dodał że, władze miasta dostrzegały różnego rodzaju potrzeby mieszkańców, inwestowały w
infrastrukturę, nie zapominając przy tym o zieleni i ekologii.

Pani Radna Joanna Kiszkurno w debacie nad sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz
Raportem o Stanie Miasta za 2019 rok, odniosła się do ważnego aspektu wkładu własnego w
finansowaniu inwestycji miejskich.
Zwróciła uwagę, że we wszystkich tworzonych przez Prezydenta dokumentach, które
przedkładane są Radnym, począwszy od projektu budżetu, poprzez jego zmiany do
sprawozdań przewija się ważny zapis tj. główny cel – przyjęcie do realizacji w pierwszej
kolejności inwestycji, które będą współfinansowane ze środków zewnętrznych. I tak na
inwestycje 2019 roku z budżetu wydatkowano ponad 50 mln zł; z czego 25,9 mln to środki
pozyskane z zewnątrz. Stanowią one ponad połowę całości naszych wybudowanych
inwestycji. Z tych inwestycji korzystają mieszkańcy. To aleja UE, zmodernizowana „krzywa
hala” z przyległym Placem Piłsudskiego, gdzie mieści się biblioteka oraz tworzony jest m.in.
dawno oczekiwany punkt dla dzieci z Placówki wsparcia dziennego, dokończenie
modernizacji kamienicy Pianki, Parku Nauki „Torus”, jak również projekt odnawialnych
źródeł energii gdzie mieszkańcy przy 25% udziale własnym mogli skorzystać z
dofinansowania i zamontować na swoich dachach ekologiczne i alternatywne źródło energii, a
bez tego dofinansowania pewnie nigdy by tego nie wykonali.
Przy realizacji projektów, na które ubiega się o dofinansowanie trzeba mieć wkład własny.
Jedynie na wkład w inwestycje samorząd może pożyczać środki z banku. W 2019 roku była
to kwota 11,2 mln, która w kwocie 8,2 mln, została przeznaczona na spłaty wcześniejszego
zadłużenia, natomiast 3 mln przeznaczono na wkład własny, właśnie w realizowane projekty.
Pozyskano blisko 26 mln bezzwrotnego dofinansowania zaś pożyczono na wkład własny
3 mln przy wysokości budżetu po stronie dochodów na poziomie 239 mln.
Pani Radna zasygnalizowała, że gdyby nie zbyt niska wysokość subwencji oświatowej czy
dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa, to miasto nie musiałoby posiłkować się
pożyczaniem pieniędzy z banku. Należy zwracać się do rządu o przekazywanie w
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odpowiedniej wysokości dotacji, subwencji, jak również pozyskiwać środki na
dofinansowanie projektów, służącym mieszkańcom, którzy są odbiorcami przemian naszego
miasta.
Pani Radna Magdalena Grelik – Grodecka odniosła się do zagadnień społecznych
zawartych w raporcie. Zaznaczyła szeroką działalność i ogrom pracy w tym zakresie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod kierownictwem pani dyrektor Moniki
Lemanowicz i Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień pod
kierownictwem pani Elżbiety Muzińskiej oraz innych instytucji z nimi współpracujących.
W raporcie przedstawiono Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 20192023. Przedstawiono cele strategiczne, w których zawarte są działania, zmierzające do
łagodzenia tych problemów społecznych. Cele te dotyczą np.: systemu pomocy rodzinie.
Zostało przedstawionych szereg przedsięwzięć, które pomagają, wspierają, stwarzają
odpowiednie warunki do życia i rozwoju dla rodzin, które tego potrzebują.
Pani Radna podkreśliła ogromną pracę asystentów rodziny, pracowników socjalnych,
kuratorów zawodowych oraz innych instytucji i osób działających na rzecz rodzin.
Zaakcentowała ważną rolę Placówki wsparcia dziennego, która opiekuje się dziećmi z terenu
miasta, z rodzin, mających trudności opiekuńczo-wychowawcze. Taka placówka zapewnia
dzieciom pomoc w nauce, prowadzi zajęcia wyrównawcze, realizuje zajęcia rozwijające ich
zainteresowania czy kształtujące ich postawy prospołeczne.
Wspomniał o realizacji 3-letniego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2017-2019, który
realizowany jest przez MOPS a którego celem jest wsparcie rodzin, przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Poruszyła także ważny aspekt wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych.
W 2019 MOPS korzystał z dwóch programów w tym zakresie „Opieka 75+” oraz „Usługi
opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”
Poruszyła także zagadnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior +. Cieszy się on
dużym zainteresowaniem wśród seniorów, skupia około 30 seniorów, ale lista oczekujących
ciągle się wydłuża.
Podkreśliła także pracę Środowiskowego Domu Samopomocy typu A i B pod kierownictwem
pani Doroty Sokołowskiej. Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym
dla osób dorosłych, przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.
Odniosła się także do działań zmierzających w kierunku pomocy osobom bezrobotnym i
zagrożonym wykluczeniem społecznym. Działania te miały na celu zwiększenie ich szans na
podjęcie pracy zawodowej, ich aktywizację poprzez realizację projektów
współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, ale także działania mające
zapobiec negatywnym skutkom społecznym wynikającym właśnie z bezrobocia.
Podejmowano też zadania mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w
rodzinie. Prowadzono kampanie profilaktyczno-edukacyjne, wzmocniono system pomocy
terapeutycznej, psychologicznej, prawnej, socjalnej, medycznej.
Bardzo ważnym problemem społecznym, jaki podjęła Radna w swoim wystąpieniu była
bezdomność. Ma ona wiele przyczyn i jest zależna od kilku czynników. Jak wynika z raportu
ze wsparcia MOPS skorzystało łącznie 47 osób bezdomnych, w tym 36 z Ciechanowa.
Podjęto szereg zadań, aby wesprzeć osoby bezdomne. Udzielono im pomocy materialnej,
5

sfinansowano ich pobyt w ośrodkach dla bezdomnych, podjęto działania aktywizujące,
mające na celu pomoc w wyjściu z bezdomności.
W swoim wystąpieniu mocno zaakcentowała działalność Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Uzależnień. Biuro, które realizuje działania w ramach programów: Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskiego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Z raportu wynika, że mieszkańcy i ich dzieci
mogą tutaj uzyskać pomoc prawną, pomoc psychologa, terapeuty. Konsultacje te odbywają
się w godzinach popołudniowych, a nawet w soboty.
Biuro organizuje szereg działań profilaktycznych, edukacyjnych, szczególnie dla dzieci i
młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, agresji i przemocy.
Biuro współpracuje ze szkołami i z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny,
kuratorami sądowymi i innymi instytucjami oraz osobami, które działają w tym zakresie.
Organizuje liczne szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców.
Pani Radna zwróciła uwagę, że miasto Ciechanów podejmuje szereg działań i zadań, które
przyczyniają się do łagodzenia skutków zaistniałych problemów społecznych, dużą role w
tym zakresie odgrywa profilaktyka i edukacja, wsparcie finansowe i materialne oraz
dostępność do poradnictwa specjalistycznego.
Pani Radna Anna Smolińska, jako Przewodnicza Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
odniosła się do spraw oświatowych.
Stwierdziła, że w 2019 roku miasto z własnych środków do oświaty dołożyło prawie 22
miliony złotych, podczas gdy w roku 2018 było to około 16 milionów . Zwróciła uwagę na
szybkie tempo wzrostu wydatków własnych na oświatę o prawie 6 milionów zł. Całkowite
koszty poniesione na oświatę wynosiły 56 milionów złotych, natomiast subwencja
oświatowa wynosiła 35,5 miliona.
Zasygnalizowała, że dołożone 22 miliony złotych z budżetu miasta do oświaty, można byłoby
doskonale spożytkować np. na bieżące remonty szkół , przedszkoli i terenów wokół nich.
Można byłoby wybudować kolejne przedszkole lub tak bardzo potrzebny żłobek.
Pani Radna w swojej wypowiedzi zauważyła, że szkoły starają się o jak najlepszy ich wygląd
o stworzenie jak najlepszych warunków do pracy dla dzieci. Czasem prosta rzecz w postaci
kolorowych ścian, czy też wielobarwnych ławek powoduje, że szkoła staje się przyjazna dla
młodych ludzi. Za te starania, Pani radna wszystkim pracownikom podległych szkół i
przedszkoli podziękowała.
Odniosła się również do aktualnej sytuacji szkół.
Przez panującą epidemię, zajęcia odbywają się w sposób zdalny. To niesamowite
przedsięwzięcie, które pomimo wielu trudności zarówno nauczyciele jak też uczniowie i ich
rodzice dzielnie znoszą.
Pan Radny Karol Makijonko w swojej wypowiedzi odniósł się do współpracy władz miasta
z organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami oraz szeroko pojętym
„trzecim sektorem”. Pan Radny stwierdził, że jest to współpraca oparta na partnerstwie i stoi
na bardzo wysokim poziomie.
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Przedstawił także aspekty pracy zarządów osiedli. Wskazał m.in. na ich zaangażowanie w
pomoc w okresie pandemii.
Nakłady poniesione przez miasto na współpracę z organizacjami w kwocie 32 tys. zł nie są
współmierne do korzyści, jakie otrzymuje społeczeństwo. Środki na działania „trzeciego
sektora” powinny zdaniem Radnego, systematycznie rosnąć. Radny mocno zaakcentował rolę
wolontariuszy w rewitalizację licznych przedsięwzięć. Odniósł się także organizowanych
przedsięwzięć cyklicznych takich jak: Gala Wolontariatu czy zbiórka żywności organizowana
przez Bank Żywności.

Pan Radny Stanisław Jankowski podczas analizy raportu za 2019 rok, odniósł się do
aspektów budżetu obywatelskiego, który jest częścią budżetu miasta, o której decydują
mieszkańcy. To oni zgłaszają projekty, a głosując wybierają najlepsze z nich. To
komunikacja mieszkańców z władzą, która opiera się na wzajemnym wspieraniu wwe
wspólnym podejmowaniu decyzji.
W Ciechanowie budżet obywatelski funkcjonuje od 2015 roku. Wraz z kolejnymi edycjami,
formuła budżetu ewaluowała. Wprowadzane zmiany w zasadach, również na wniosek
mieszkańców, powodowały, że proces ten jest bardziej zrozumiały, przejrzysty i obywatelski.
Wysokość faktycznych wydatków na Budżet Obywatelski często przekracza 1% wykonanych
wydatków gminy z poprzedniego roku, gdyż przy większych ofertach przetargowych miasto
nie rezygnuje ze zwycięskich projektów, ale szuka środków i realizuje te wybrane działania.
W 2019 roku wpłynęło 38 wniosków, z czego pozytywnie zweryfikowano 30. Na projekty
ważne głosy oddały 5902 osoby. Zrealizowanych w 2020 roku zostanie 10 projektów
osiedlowych oraz 9 projektów ogólnomiejskich: 6 „twardych” i 3 „miękkie”. Koszt
zakwalifikowanych do realizacji projektów wynosi 2 023 093 zł.
Pan Radny Michał Jeziółkowski w swojej wypowiedzi wskazał na wady położenia miasta,
wynikające z odległości od głównych drogowych szlaków komunikacyjnych i od bardzo
dużych miast.
Zwrócił uwagę na dobre kolejowe skomunikowanie miasta
z Warszawą. Powoduje to otwarcie warszawskiego rynku pracy dla mieszkańców
Ciechanowa. Wyraził swoje zaniepokojenie ilością bezrobotnych w mieście, które w znaczny
sposób może wzrosnąć z powodu aktualnej sytuacji pandemii w kraju.
Pan Radny wskazał na wysokie miejsce Ciechanowa w wydatkach inwestycyjnych i
pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Nowe inwestycje takie jak pętla miejsca czy aleja Unii
Europejskiej, spowoduje większe niż dotychczas zainteresowanie naszym miastem przez
nowych inwestorów. Zwrócił uwagę na trend związany z ujemnym saldem migracji
podmiotów gospodarczych. Zasygnalizował dobrą współpracę władz miasta z
przedsiębiorcami.
Pan Radny Jerzy Racki w swojej wypowiedzi podzielił się swoimi uwagami dotyczącymi
Raportu o Stanie Miasta i sprawozdania z wykonania budżetu. W swojej wypowiedzi zwrócił
uwagę na następujące aspekty tych materiałów:
 Raport o Stanie Miasta, powinien być rzetelnym materiałem dla mieszkańców miasta,
na postawie którego mogliby ocenić pracę władz miasta. Czy mieszkańcy miasta
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zostali właściwie poinformowani o możliwości ich udziału w debacie? Czy dzisiejszy
termin obrad Rady Miasta w formie wideokonferencji
sprzyja włączeniu
mieszkańców w debatę (przepisy prawa przewidują przeprowadzenie sesji i debatę
nad tymi materiałami do końca czerwca)?;
Raport nie w pełni odzwierciedla rzeczywistość panującą w Ciechnowie czego
dowodem jest realizacja budżetu obywatelskiego i oczekiwania mieszkańców;
Zadłużenie miasta na koniec 2019 roku wynoszące prawie 75 mln. zł i wysokość
obsługi długu publicznego na kwotę ponad 1.800 000, 00 zł.
Zbyt mały liczba mieszkań socjalnych i komunalnych i co się z tym wiąże rozwinięcie
tego budownictwa przez miasto;
Zróżnicowanie pomocy od miasta, której oczekują różne grupy społeczne (dostępność
do przedszkola czy żłobka);
Dotkliwe podwyżki przez TBS czynszu za mieszkanie. Stała tendencja wzrostu
zaległości w opłatach czynszu za mieszkania i za odpady komunalne wynoszące na
koniec 2019 roku około 5 mln zł;
Zbyt małe zaangażowanie władz we wsparcie przedsiębiorczości („realizacja haseł
programu wspierać przedsiębiorczość”);
Objęcie planami zagospodarowania przestrzennego zbyt małej powierzchni terenu
miasta ( na koniec 2019 roku 29,5% powierzchni gminy);
Zbyt literalne podejście władz miasta do handlu alkoholem. Wzrost wpływów do
budżetu miasta za sprzedaż alkoholu i jednocześnie wzrost statystyk uzależnionych w
sprawozdaniach MOPS i PU oraz wielkości udzielanej pomocy rodzinom w 2019 roku
wyniosła 285 tj. o 44%, więcej jak w roku poprzednim;
Wzrost na terenie miasta wandalizmu, wymiana zbitych szyb w wiatach
przestankowych kosztowała budżet miasta prawie 13 tys. zł;
Brak realizacji uchwały z 29 czerwca 2017 roku, dot. stworzenia możliwości
zamieszkania przez repatriantów (rodziny narodowości polskiej) z terenu byłego
ZSRR;
Potrzebę konsultacji treści Raportu o Stanie Miasta z mieszkańcami.

Pan Radny Robert Umiński odniósł się do działań proekologicznych realizowanych przez
władze miasta:
 Budowa parku na os. „Jeziorko”;
 Instalacja urządzeń fotowoltaicznych;
 Budowa nowych ścieżek rowerowych;
 Uruchomienie stacji rowerów miejskich;
 Termomodernizacja budynków mieszkalnych TBS;
 Budowa marki miasta silnie proekologicznego
 Rozpoczęcie budowy nowego parku przy ul. Augustiańskiej.
Pan Radny Marek Rutkowski zabierając głos stwierdził:
 Pomimo pesymistycznego nastawienia władz miasta nastąpił wzrostu dochodów do
budżetu gminy z tytuł PIT o ok. 5 mln. zł;
 Dotacji budżetu państwa na zadania zlecone - wzrost o ok. 11 mln. zł;
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 Wzrost wysokości wypłaty świadczeń w ramach programu 500+ dla ciechanowskich
rodzin jako koło zamachowe dla lokalnego rynku umożliwiający rozwój gospodarczy
miasta;
 Zbyt małej wielkości zasobów mieszkaniowych gminy miejskiej Ciechanów (brak
programu mieszkaniowego dla młodych Ciechanowian, który mógłby powstrzymać
ich odpływ z miasta);
 Wysokiej w porównaniu do innych sąsiednich miast np. Mławy (5,9%) stopy
bezrobocia kształtującej się na poziomie 8,9%;
 Pozytywnej poprawy wizerunku miasta.
Pan Radny Zdzisław Dąbrowski swojej wypowiedzi odniósł się do poprawy wizerunku
miasta. Jest to opinia byłych mieszkańców i odwiedzających Ciechanów. Dzisiejszy stan
epidemii, wymusi inny jak dotychczasowy sposób funkcjonowania miasta w przyszłości.
Odniósł się także do działań zmierzających do wzrostu świadomości mieszkańców mających
wpływa na poprawę funkcjonowania miasta. Rok 2019 był rokiem wykorzystanych szans
przez władze miasta.
Pan Radny Michał Rząsiński odniósł się do funkcjonowania oświaty w mieście i
nadwyrężeniu budżetu miasta w celu zabezpieczenia tej dziedziny działalności. Pozytywnie
skomentował funkcjonowanie klubów i stowarzyszeń sportowych z terenu miasta i
współpracę z nimi władz miasta. Pan Radny także pozytywnie odniósł się do powstawania
nowych i modernizację istniejących obiektów sportowych.
Pan Radny Wiesław Brzozowski przedstawił stanowisko klubu Radnych PSL.
Klub Radnych PSL wysoko ocenił efekty pracy samorządu w 2019 r.
Zaprezentowane w Raporcie o Stanie Miasta i sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta
Ciechanów za 2019 rok wyniki jednoznacznie pokazują konsekwentne i przemyślane
prowadzenie polityki rozwoju naszego miasta. Podejmowane decyzje były skoncentrowane
na poprawie jakości życia mieszkańców miasta. Dokończonych zostało szereg inwestycji
zarówno w infrastrukturę drogową, jak i społeczną, które finansowaliśmy nie tylko z budżetu
miasta, ale w dużej mierze z funduszy unijnych.
Realizacja dochodów była na poziomie 102% planu, zaś wydatków na poziomie 97%.
W pierwotnym planie budżetu deficyt ustalony był na poziomie ponad 11 mln zł, ostatecznie
budżet zamknął się wynikiem na plus, z nadwyżką w kwocie ponad 717 tys. zł. Dzięki
wolnym środkom jakie pozostały z 2019 roku na sesji marcowej RM, na wniosek Prezydenta,
zwiększono finansowanie inwestycji miejskich realizowanych w 2020 roku.
Według klubu Radnych PSL jednym z najważniejszych argumentów było skuteczne
pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji miejskich. W 2019 roku
własnych środków wydatkowano prawie 21 mln zł, zaś pozyskane z zewnątrz stanowią kwotę
prawie 26 mln zł. Bez tak wysokiego poziomu dofinansowania wiele inwestycji by nie
powstało.
Klub radnych PSL pozytywnie zaopiniował Raport o Stanie Miasta oraz sprawozdanie z
wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2019 rok i będzie głosować za
udzieleniem wotum zaufania oraz za absolutorium dla Prezydenta Miasta Ciechanów.
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Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów pokrótce ocenił
przebieg debaty. Odniósł się także do wystąpień:
Radnego Jerzego Rackiego dotyczącej terminu sesji RM przyjmującej Raport o Stanie Miasta
i sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ciechanów za 2019 rok;
Radnego Marka Rutkowskiego, dotyczącej programu 500+.
Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta podziękował radnym za merytoryczną dyskusję
oraz zwrócił się z prośbą o udzielenie wotum zaufania, absolutorium oraz przyjęcie
sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. Udzielił także odpowiedzi na stawiane
podczas debaty pytania.
Pan Radny Marek Rutkowski odniósł się do sposobu finansowania funkcjonowania
oświaty, który przedstawił Prezydent Miasta.
Pan Radny Jerzy Racki odniósł się ponownie do terminu sesji RM na której odbywa się
debata. Intencją Pana Radnego była możliwości stworzenia mieszkańcom miasta możliwości
czynnego w niej uczestniczenia.
Wydruk głosowania imiennego stanowi załącznik do protokołu.
a) Projekt uchwały w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta wotum zaufaniadruk nr 1a
Uchwała 15 głosami za, 6 głosami przeciwnymi i bez głosów wstrzymujących się
została podjęta i nosi nr 218/XX/2020.
b) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok.
c) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok.
Opinię Komisji Rewizyjnej odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Piotr
Wojciechowski ( opinia stanowi załącznik do protokołu);
d) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu
z wykonania budżetu za 2019 rok.
Opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok odczytał pan Michał
Jeziółkowski - Wiceprzewodniczący RM Ciechanów ( Opinia stanowi załącznik do
protokołu);
e) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla
Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
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Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok odczytała Pani Joanna Kiszkurno Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej ( wniosek stanowi załącznik do protokołu);
f)

Przedstawienie opinii regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Ciechanów o udzielenie absolutorium - odczytał Pan Michał
Rząsiński -Wiceprzewodniczący RM Ciechanów ( Uchwała stanowi załącznik do
protokołu);

g) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2019
rok- druk nr 2a.
Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów z przyczyn
technicznych (awaria programu Rada 24) ogłosił przerwę do godziny 11.40.
Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów po
przerwie wznowił głosowanie nad uchwałą.
Uchwała 15 głosami za, 6 głosami przeciwnymi i bez głosów wstrzymujących się
została podjęta i nosi nr 219/XX/2020.

h) Projekt uchwały w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2019 rok- druk nr 2b.
Uchwała 15 głosami za, 6 głosami przeciwnymi i bez głosów wstrzymujących się
została podjęta i nosi nr 220/XX/2020.

Pkt 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2019- druk nr 3
Radni przyjęli sprawozdania bez uwag.
Pkt 7. Monitorowanie strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Ciechanów w
oparciu o „Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ciechanów w latach 2016-2020”druk nr 4
Radni przyjęli sprawozdania bez uwag.
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Pkt 8. Monitorowanie lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Ciechanów na lata
2005-2023- druk nr 5
Radni przyjęli sprawozdania bez uwag.

Pkt 9. Monitorowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Ciechanów
- druk nr 6
Radni przyjęli sprawozdania bez uwag.
Pan Radny Andrzej Czyżewski poinformował Przewodniczącego RM o konieczności
opuszczenia posiedzenia sesji Rady Miasta Ciechanów i wylogował się z programów do
zdalnej obsługi sesji.
W dalszej części obrad XX Sesji Rady Miasta Ciechanów uczestniczyło 20 radnych.

Pkt 9. Projekty uchwał.
1/ w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie Miejskiej Ciechanów oraz
jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,
o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych- druk nr7;
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się została
podjęta i nosi nr 221/XX/2020.
2/ w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg –druk nr 8;
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się została
podjęta i nosi nr 222/XX/2020.
3/ w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie
Spółka z o.o. na lata 2019 – 2021- druk nr 9;
Pan Radny Michał Jeziółkowski odniósł się do inwestycji przy ul: Kosynierów i Husarskiej.
Stwierdził, że te inwestycje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców.
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Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się została
podjęta i nosi nr 223/XX/2020.
4/ w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy
Miejskiej Ciechanów na 2020 rok- druk nr 10
W trakcie głosowania nastąpiła awaria programu do głosowania Rada 24.
Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów z przyczyn
technicznych (awaria programu Rada 24) ogłosił przerwę do godziny 12.00.
Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów po przerwie
wznowił obrady i zarządził reasumpcję głosowanie nad uchwałą.
Uchwała 19 głosami za, bez głosów przeciwnych i 1 głosem wstrzymującym się została
podjęta i nosi nr 224/XX/2020.

5/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości- druk nr 11
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się
została podjęta i nosi nr 225/XX/2020.

6/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości- druk nr 12
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się została
podjęta i nosi nr 226/XX/2020.

7/ w sprawie rozpatrzenie wniosku Pana Czesława Gawryś o nadanie nazwy ulicy łączącej
ulice: Zagumienną z Senator Janiny Fetlińskiej- druk nr 13
Pan Radny Karol Makijonko - Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji
przedstawił Radnym sposób procedowania na uchwałami na drukach nr 13 i 14 podczas obrad
komisji. Członkowie komisji rekomendują za uznaniem obydwu wniosków za bezzasadne.
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się została
podjęta i nosi nr 227/XX/2020.

8/ w sprawie rozpatrzenia wniosku o zabezpieczenie w budżecie gminy miejskiej Ciechanów
na rok 2020, finansów na podjęcie działań ratujących stan piwnic w budynku po byłym
Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych
21 i ustalenie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do wykupu
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i utworzenia muzeum historycznego- druk nr 14
Uchwała 15 głosami za, bez głosów przeciwnych i 5 głosami wstrzymującymi się została
podjęta i nosi nr 228/XX/2020.
Pkt.10. Interpelacje (forma pisemna).
Pan Radny Robert Umiński wniósł interpelację w sprawie zmiany organizacji ruchu
i naprawy barierek bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ciechanowie.
Pani Radna Edyta Rzeplińska – Filipowicz zainterpelowała w sprawach:
 opracowania strategii przeciwdziałania skutkom zmian klimatu zwłaszcza
minimalizowania skutków suszy;
 rozważenia czasowego wyłączania oświetlenia na terenie miasta, czy podświetlenia
obiektów oraz zwrócenia uwagi na problem smogu świetlnego;
 problemu zanieczyszczenia miasta ptasimi odchodami, głownie na osiedlu „Bloki”
oraz ochrony drzew przed ich nadmierna przycinką.
Pkt.12. Informacja Przewodniczącego dotycząca
do Rady Miasta w okresie międzysesyjnym.

korespondencji,

jaka

wpłynęła

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 RM na maj 2020 r.
Pkt. 13. Zamknięcie obrad Sesji.
Pan Przewodniczący Rady Miasta, Krzysztof Leszczyński zamknął obrady XX Sesji RM
Ciechanów.
Załącznik do protokołu: nagranie audio-video z Sesji
Przewodniczący Rady Miasta
/-/Krzysztof Leszczyński

Protokołował:
Stefan Bonisławski
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Sprawozdanie międzysesyjne 16.04-28.04.2020r.
DZIAŁANIA ZWIĄZANE ZE STANEM EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2
Wideokonferencja z przedsiębiorcami
22 kwietnia odbyła się dwugodzinna konferencja z udziałem władz miasta oraz
przedstawicieli przedsiębiorców. Jej celem było poszukanie na poziomie miasta możliwych
prawnie i finansowo sposobów wsparcia dla przedsiębiorców w czasie kryzysu
gospodarczego spowodowanego stanem epidemii oraz wprowadzonymi przez rząd
ograniczeniami. Miasto wystąpiło do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
o wyrażenie opinii w sprawie otwarcia dwóch targowisk miejskich oraz wszystkich
działalności handlowych w Hali Targowej „Bloki”. Obiekty zostaną uruchomione w razie
nie pogarszania się sytuacji epidemiologicznej oraz pozytywnej opinii ze strony Sanepidu.
Wstępnie planowana data rozpoczęcia działalności to 2 maja. Na podstawie ustaleń
opracowane zostały kolejne rozwiązania pomocowe dla lokalnych przedsiębiorców.
Bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców
Miasto we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział w Ciechanowie
udostępni lokalnym przedsiębiorcom możliwość korzystania z bezpłatnych, indywidualnych
konsultacji z zakresu rachunkowości, podatków i kadr oraz radcą prawnym. Eksperci
przeanalizują sytuację danej firmy i pomogą w wyborze rozwiązań „tarczy antykryzysowej”
dopasowanych do specyfiki danej firmy. Profesjonalną pomoc będą świadczyli Konsultanci
Oddziału w Ciechanowie SKwP. Bezpłatną pomoc we wsparciu dla przedsiębiorców
dobrowolnie zaoferowała także Agencji Celnej A-SPED Biuro Tłumaczeń, w zakresie
prowadzenia bezpłatnego doradztwa celnego.
Kolejna pomoc od miasta dla przedsiębiorców
17 różnych branż prowadzących działalność gospodarczą na terenie Ciechanowa będzie
mogło skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości za drugi kwartał 2020 roku.
Wnioskowanie o zwolnienie będzie do minimum ograniczało formalności po stronie
przedsiębiorców, nie będzie konieczności udowadniania spadku dochodów we wskazanym
okresie w stosunku do poprzednich miesięcy. Przedsiębiorcy będą mogli składać zgłoszenia
na specjalnych uproszczonych drukach od 5 maja. Szacunkowy ubytek dochodów miasta
z tytułu podatku od nieruchomości wynikający z zastosowania zwolnienia będzie wynosił
ok. 950 tys. zł. W związku z tym ograniczono wydatki na taką kwotę w obszarze
administracji (385 tys. zł), promocji (40 tys. zł), kultury (110 tys. zł), sportu (70 tys. zł),
budżetu obywatelskiego (80 tys. zł), utrzymania zieleni (90 tys. zł), iluminacji okazjonalnej
(25 tys. zł), zakupu nowych eksponatów do Parku Nauki Torus (150 tys. zł).
100 tys. zł z UE na sprzęt do zdalnej edukacji
Miasto pozyskało 100 tys. zł ze środków Unii Europejskiej. Fundusze są przeznaczone
na zakup sprzętu do zdalnego nauczania dla uczniów i mają na celu wsparcie jednostek
samorządu terytorialnego. Pieniądze będą przeznaczone na zakup sprzętu do zdalnej edukacji
na potrzeby miejskich szkół. W postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawcy
15

wpłynęły 2 oferty. Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 28.04.2020 r. Termin realizacji
zadanie: 12.05.2020 r.
Maseczki dla mieszkańców Ciechanowa
Miasto zapewniło bezpłatne maseczki ochronne wielokrotnego użytku dla mieszkańców
Ciechanowa. Ponad 30 tys. maseczek zostało zamówionych, bezpiecznie zapakowanych przez
pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych oraz dostarczonych do skrzynek
pocztowych mieszkańców miasta.
Koncertowanie pod blokiem
W przestrzeni miejskiej organizowane są wydarzenia muzyczne kierowane do mieszkańców
ciechanowskich bloków. Pozostając w domach słuchacze mają możliwość wysłuchania
z okien i balkonów występów artystów śpiewających na wolnym powietrzu. Artyści wystąpią
na otwartych przestrzeniach miejskich między budynkami wielorodzinnymi. Na żywo
wystąpią: Kasia Kowalska, Alicja Szemplińska, Konstancja Molewska, Filip Czyżykowski,
Łukasz Juszkiewicz, Edyta Szewczyk, Wojtek Gęsicki, Szymon Ostromecki oraz Horyzonty.
Odbędzie się też pokaz tańca ognia. 27 kwietnia odbyło się pierwsze wydarzenie. Wszystkie
wydarzenia organizowane przez miasto i COEK STUDIO w ramach tego cyklu
są transmitowane na stronach portalu społecznościowego facebook.com

BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNO - REMONTOWA
Raport o Stanie Miasta Ciechanów za 2019 rok
Opublikowano Raport o Stanie Miasta Ciechanów za 2019 rok. Raport stanowi
podsumowanie poprzedniego roku przede wszystkim pod kątem inwestycji, finansów
i strategicznych programów. Nową częścią dokumentu, w stosunku do ubiegłego roku, jest
zawarcie najważniejszych planów inwestycyjno-rozwojowych na kolejne lata. Miasto Raport
przygotowali pracownicy Urzędu Miasta Ciechanów i jednostek podległych miastu. Miasto
nie posiłkowało się firmami zewnętrznymi.
Modernizacja ul. Granicznej i Widnej
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji dokumentacji: koniec
maja 2020 r. Miasto pozyskało od samorządu Województwa Mazowieckiego 4 mln zł
na modernizację ul. Granicznej i ul. Widnej. Zadanie inwestycyjne ma objąć ul. Graniczną
od skrzyżowania z ul. Płocką do skrzyżowania z ul. Widną oraz ul. Widną między
skrzyżowaniem z ul. Graniczną a granicą z terenem kolejowym. Przebudowana zostanie
jezdnia, dobudowane i przebudowane będą chodniki, powstanie dwukierunkowa ścieżka
rowerowa, rondo, zatoki autobusowe, zjazdy, przewidziana jest budowa kanalizacji
deszczowej, oświetlenia oraz zagospodarowanie zieleni. Z uwagi na bezpieczeństwo
m.in. dzieci uczęszczających do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 7 oraz poprawę
komunikacji ruchu samochodowego, rozszerzono zakres planowanych robót o budowę ronda
na skrzyżowaniu ulicy Granicznej i ul. Czarnieckiego.

Rozbudowa drogi gminnej - ul. Leśna w Ciechanowie
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Wykonawca kontynuuje roboty budowlane związane z rozbudową ul. Leśnej. Rozpoczyna się
kolejny etap modernizacji i rozbudowy ulicy, wyłączane z ruchu będą kolejne odcinki drogi.
Układana jest nawierzchnia chodników i podbudowa pod ścieżkę rowerową oraz
nawierzchnię jezdni. Trwają prace branży elektrycznej.
Modernizacja ul. Gruduskiej
Postępują prace modernizacyjne na ul. Gruduskiej. Droga będzie miała 7m szerokości,
powstanie ciąg pieszo-rowerowy, ułożone będzie ponad 800 m chodników, wykonane
zostanie oznakowanie pionowe i poziome, zostaną wyprofilowane bądź przebudowane
skrzyżowania. Wykonane zostaną także zjazdy indywidualne na posesje i zjazdy na pola,
odwodnienie drogi. Koszt przedsięwzięcia to blisko 3 mln. zł. Planowany termin zakończenia
robót wraz z pozwoleniem na użytkowanie to koniec 2020 roku.
Budowa linii oświetlenia ulicznego w ulicy Gruduskiej
Trwa budowa nowego oświetlenie ul. Gruduskiej, które obejmie 24 słupy z lampami typu
LED. Nowe oświetlenie jest kolejnym etapem realizacji inwestycji w modernizację ul.
Gruduskiej. Projekt jej przebudowy opracowało miasto, z kolei bezpośrednie prace prowadzi
zarządca. Budowa oświetlenia jest realizowana ze środków własnych miasta. Umowa z
Wykonawcą została zawarta 16.03.2020. Termin realizacji inwestycji planowany jest na
15.05.2020 r.
Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie – Etap I
Wykonawca kontynuuje roboty budowlane w czterech budynkach mieszkalnych w dzielnicy
Bloki: przy ul. 17 Stycznia 23, przy ul. 17 Stycznia 25, przy ul. Sienkiewicza 17/19 oraz przy
ul. Sienkiewicza 35. Przekazano pozostałe trzy place budowy, tj. przy ul. Sienkiewicza 38/40,
przy ul. Sienkiewicza 53/55 i przy ul. Sienkiewicza 57/59. Roboty prowadzone są pod
nadzorem konserwatorskim i archeologicznym. Trwają prace związane z wykonaniem tynku
ciepłochronnego na budynkach przy ul. 17 Stycznia 23 i przy ul. 17 Stycznia 25. W budynku
przy ul. 17 Stycznia 23 zakończono wymianę pokrycia dachowego, która obejmowała
demontaż istniejącego pokrycia, deskowanie połaci dachowych, naprawę, wymianę,
impregnację, izolację elementów drewnianych więźby dachowej oraz ułożenie nowej
dachówki ceramicznej. Rozpoczęto również prace przy wymianie pokrycia dachowego w
budynku przy ul. Sienkiewicza 17/19. W pięciu budynkach mieszkalnych wykonano
ocieplenie stropów piwnic (tj. przy ul. 17 stycznia 23, 17 Stycznia 25, Sienkiewicza 17/19,
Sienkiewicza 35 i Sienkiewicza 38/40), w dwóch pozostałych (tj. ul. Sienkiewicza 53/55
i Sienkiewicza 57/59 trwają prace dociepleniowe stropów piwnic. We wszystkich budynkach
rozpoczęto remont klatek schodowych.
Termomodernizacja kolejnych budynków w dzielnicy „Bloki”
Termomodernizację ma przejść kolejne 12 budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja jest
planowana do realizacji w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027.
Przedsięwzięcie obejmie budynki nr 13/15 oraz 19 przy ul. Gen. Józefa Hallera, bloki nr 5/7
i 9/11 przy ul. Stanisława Moniuszki, 7 i 13 przy ul. Wyzwolenia, 1,12, 13, 22
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i 5 przy ul. Stefana Okrzei oraz 6/12 przy ul. Gabriela Narutowicza. Zadanie ma na celu
zwiększenie efektywności energetycznej budynków, ma przyczynić się również
do zmniejszenia degradacji części wspólnych budynków i poprawy wizerunku miejskiej
przestrzeni. Dokumentacja techniczna ma zawierać, poza dokumentacją projektowo –
kosztorysową, dokumentację konserwatorską określającą stan zachowania budynków
i możliwości ich adaptacji oraz audyty energetyczne budynków. Planowany termin otwarcia
ofert 26.05.2020 r. Termin realizacji umowy 31.08.2021 r.
Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich
W przeprowadzonej procedurze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót. Została
podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Wykonawca aktualnie opracowuje
dokumentację. Przewidywany termin zakończenia prac to lipiec br. Zadanie wyłonione
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”
przewiduje opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie robót budowlanych
związanych z budową ok. 30 miejsc postojowych. Zadanie obejmuje również utwardzenie
terenu pod kontenery na odpady z kostki brukowej betonowej, wykonanie terenu zielonego ok. 300m2 oraz naprawę ubytków w istniejącej drodze manewrowej.
Budowa miejsc parkingowych na ul. Hallera za budynkiem wielorodzinnym przy ul. 17
Stycznia 29
W przeprowadzonej procedurze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę robót. Została
podpisana umowa z wykonawcą, na realizację zadania. Wykonawca aktualnie opracowuje
dokumentację. Przewidywany termin zakończenia prac to lipiec br. Zadanie wyłonione
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj.”
Przedsięwzięcie przewiduje opracowanie dokumentacji oraz wykonanie na jej podstawie
robót budowlanych. Projekt zakłada budowę ok. 16 miejsc postojowych (w tym 1 dla
niepełnosprawnych) i drogi manewrowej o pow. ok. 260 m2 z kostki brukowej
oraz zagospodarowanie terenu przyległego poprzez wykonanie nasadzeń zieleni (żywopłot
ok. 70 nm) oraz montaż 2 koszy na śmieci.
Trwają prace modernizacyjne na terenie placów zabaw przy miejskich przedszkolach.
Gruntowny remont przeszły już 3 place zabaw. Prace przy ostatnim przedszkolu przebiegają
zgodnie z harmonogramem, są na ukończeniu. Przebudowano place zabaw przy miejskich
przedszkolach nr 1 (ul. Nadfosna), nr 4 (ul. Wyrzykowskiego) i nr 8 (ul. Graniczna), gdzie
zamontowane zostały nowoczesne zestawy edukacyjno-rekreacyjne o dużych gabarytach,
umożliwiające korzystanie z urządzeń wielu dzieciom jednocześnie. Zestawy zawierają
m.in. wieże, zjeżdżalnie, pomosty, tunele, trapy do wspinaczki, tablice, liczydła i inne
elementy o charakterze edukacyjnym. Na placach dla dzieci zainstalowano też karuzele,
huśtawki, słupy z koszami do gry, kiwaki sprężynowe, pająki do wspinaczki oraz ławki
i piaskownice.
Termin zakończenia ostatniego placu zabaw: 15 maja.
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Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw pomiędzy ul. Karola Szwanke i Jana Reutta
Trwają prace związane z realizacją projektu. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj
i wybuduj. Projekt zakłada dostawę i montaż urządzeń zabawowych, takich jak: huśtawka
wagowa, huśtawka wahadłowa podwójna, huśtawka bocianie gniazdo, piaskownicę i zestaw
dla dzieci typu statek oraz elementów małej architektury - ławki, kosz na śmieci. Tren stref
bezpiecznych pod urządzeniami zaplanowano z piasku, natomiast pozostały teren zyska
nawierzchnię trawiastą. Zadanie wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego.
Przewidywany termin zakończenia prac to 15 maja 2020 r.
Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie
Trwają prace związane z realizacją projektu. Inwestycja realizowana w formule zaprojektuj
i wybuduj. Projekt zakłada rozbudowę istniejącego placu zabaw zlokalizowanego u zbiegu
ulic L. Solskiego, H. Wieniawskiego, M. Ogińskiego oraz J. Osterwy o nowe urządzenia
zabawowe, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementy małej architektury, pojawi
się też kosz do koszykówki z nawierzchnią z modułów polipropylenowych. Przewidywany
termin zakończenia prac to maj br. Zadanie było wyłonione w ramach budżetu
obywatelskiego.
Urządzenia integracyjne na ciechanowskich osiedlach służące rekreacji także osobom
z niepełnosprawnościami.
Projekt w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. W postępowaniu
przetargowym wpłynęły 3 oferty. Zamawiający w dniu 21.04.2020 r. zawarł umowę
z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Termin realizacji – 19.06.2020 r.
Zagospodarowanie terenu kąpieliska Krubin poprzez dostawę i montaż elementów
małej architektury oraz urządzenia zabawowego
Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.
Wpłynęło 8 ofert. Wyłoniono wykonawcę prac, podpisanie umowy jest w toku. Planowany
termin zawarcia umowy - bieżący tydzień. Termin realizacji zadania: 06.07.2020 r.
Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rycerskiej i ul. Zagłoby Część Nr 2
W postępowaniu przetargowym „Opracowanie projektu modernizacji ulicy Rycerskiej” Część
Nr 2 „Opracowanie projektu modernizacji ulicy Zagłoby” wpłynęło po 6 ofert.
Trwa weryfikacja złożonych ofert. Termin realizacji 18.12. 2020 r. Termin realizacji
18.12.2020 r.
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa oświetlenia w zamieszkałej części
ulic: Błękitnej i Złotej w Ciechanowie.
Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego.
Wpłynęło 5 ofert. Umowę z Wykonawcą zawarto 21.04.2019 r. Termin realizacji zadania:
27.11.2020 r.
Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej
skrzyżowaniu ulicy Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 615 (ul. 17 Stycznia)
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Opracowanie dokumentacji oraz późniejsza przebudowa w/w sygnalizacji, Gmina Miejska
Ciechanów i Województwo Mazowieckie określiły ramowe zasady współpracy i wzajemnych
zobowiązań dla potrzeb realizacji zadania. Miasto oczekuje na podpisanie umowy przez
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Umowa przewiduje w szczególności opracowanie
dokumentacji przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę Miejską Ciechanów, a następnie
przekazanie jej Województwu Mazowieckiemu, celem zrealizowania robót budowlanych.
Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektu.
Postępowanie przetargowe dot. bieżącego utrzymania nawierzchni dróg publicznych
gminnych, dróg wewnętrznych i innych nawierzchni na terenie Gminy Miejskiej
Ciechanów będących w zarządzie prezydenta miasta Ciechanów od daty zawarcia
umowy końca roku
Wszczęto po raz kolejny postępowanie przetargowe w 2 częściach. W części 1 (bieżące
utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych,
utrwalenie i regeneracja nawierzchni) podpisano umowę z wykonawcą w dniu 21 lutego.
W zakresie bieżącego utrzymania oznaczeń poziomych, postępowanie jest w trakcie
weryfikacji.
Postępowanie przetargowe na realizację bieżącego utrzymania oznaczeń poziomych
Ogłoszono przetarg na bieżące utrzymanie oznaczeń poziomych (oznakowanie
cienkowarstwowe i grubowarstwowe) w pasach drogowych dróg gminnych (poprzednie dwa
przetargi na to zadanie zostały unieważnione). Otwarcie ofert nastąpiło 01.04.2020r.
Wpłynęły 4 oferty. Postępowanie jest w trakcie weryfikacji. Projekt obejmuje oznakowanie
cienkowarstwowe i grubowarstwowe w pasach drogowych dróg gminnych. Termin realizacji
przewidziany jest na 31.12.2020 r.
Działania realizowane w ramach utrzymania infrastruktury drogowej oraz inżynierii
miejskiej:
 Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, utrwalanie i regeneracja
nawierzchni w ciągu ulic: Moniuszki, Armii Krajowej, Ranieckiej, droga wewnętrza
do SOSW przy ul. Sienkiewicza, łącznik od Batalionów Chłopskich do ul. Błękitnej,
Tysiąclecia, Nadrzecznej, Żeromskiego, Rozy Roboty, Szwanke, Reutta.
 Wykonano uzupełnienie ubytków w
nawierzchni
drogi
wewnętrznej
przy ul. Wyspiańskiego na wysokości posesji nr 42, 44 i garaży (naprzeciwko kościoła
w parafii Św. Piotra), a następnie wykonano podwójne, powierzchniowe utrwalenie
całej nawierzchni.
 Wykonano remont odcinka chodnika przy drodze wewnętrznej przebiegającej
od ul. Batalionów Chłopskich między budynkiem administracyjnym SML-W Zamek
a garażami.
 Obecnie trwa remont chodnika przy ul. Towarowej na odcinku od ul. Śmiecińskiej
do bocznicy kolejowej.
 Podsypano kruszywem łamanym drogę wewnętrzną od użytku ekologicznego „Bagry”
w kierunku ul. Ludowej, umożliwiającej dojazd do pól.
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 Wymieniono zniszczone oznakowanie pionowe m. in. w ul. Czarnieckiego, Prymasa
Tysiąclecia, Armii Krajowej.
 Rozpoczęte zostało wiosenne mycie wiat przystankowych.
 Zamontowano na terenie zielonym na Placu Piłsudskiego kosz na psie odchody
i dystrybutor na torebki na psie nieczystości.
 Od 28.04.2020r. jest możliwość wykonywania opłat bezgotówkowych na cmentarzu
komunalnym.
 Trwają wiosenne prace porządkowe. Wykonano m.in. pozimowe doczyszczenie dróg
gminnych.
Sieci wodno-kanalizacyjne i sanitarne:
ZWiK Ciechanów Sp. z o.o. Zakończona wymiana odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
średnicy 200 mm, długości 30 m przy ul. Powstańców Wielkopolskich. W trakcie realizacji
budowa sieci kanalizacji sanitarnej średnicy 300 mm, długości 120 m w ul. Św. Franciszka.
System indywidualnej segregacji odpadów wraz z dostawą narzędzi umożliwiających
kontrolę selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej.
Postępowanie jest w trakcie przygotowania, trwają procedury akceptacji dokumentów.
Usuwanie azbestu
W pierwszym zapytaniu ofertowym nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku zgłoszeń.
Przygotowano kolejne zapytanie ofertowe. Termin realizacji zadania: 15.10.2020 r.
W wyniku ogłoszonego przez miasto dla mieszkańców naboru dotyczącego bezpłatnego
usunięcia azbestu, wniosek złożyły 53 osoby. Podczas sesji nadzwyczajnej zabezpieczono na
ten cel środki w wysokości 50.000,00 zł.
Hydrobufory na terenach zielonych
Na Pasażu Marii Konopnickiej i na Pasażu Marii Konopnickiej umieszczono
10 hydrobuforów przy drzewach. Hydrobufory to zbiorniki na wodę, które zapewniają
automatyczne nawadnianie, co jest szczególnie ważne podczas obecnie panujących warunków
atmosferycznych.
Realizacja projektu „Kwiecisty Ciechanów”
Przystąpiono do prac związanych z realizacją projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego
Docelowo powstanie ok. 4,5 tys. m2
łąk kwietnich przy ul. Armii Krajowej
i ul. Mleczarskiej.
Ochrona kasztanowców
Sukcesywnie rozwieszane są na kasztanowcach pułapki feromonowe, w celu zwalczenia
szkodników.

Remonty alejek na terenie zielonym
Wykonano remont części nawierzchni alejek w Parku im. Jarosława Dąbrowskiego
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Odbiór przeterminowanych leków i zużytych strzykawek
W miesiącu kwietniu odbył się odbiór przeterminowanych leków i zużytych strzykawek
w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Ciechanów a firmą F H U Natura.

Trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV i AGD
W toku jest wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu
elektrycznego oraz elektronicznego. Na terenie zabudowy jednorodzinnej zbiórka trwała
od 20 do 27 kwietnia, a na terenie zabudowy wielorodzinnej (osiedla bloków) odbędzie się 28
kwietnia.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Krzysztof Kosiński
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XX Sesja Rady Miasta Ciechanów w dniu czwartek,
30 kwietnia 2020
Rada Miasta Ciechanów / Protokół z posiedzenia
1.

OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.

2.

USTALENIE PORZĄDKU OBRAD.

3.

INFORMACJA O PROTOKOLE Z XIX SESJI RM.

4.

INFORMACJA ORGANU WYKONAWCZEGO Z REALIZACJI ZADAŃ WYKONANYCH W
OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM (FORMA PISEMNA).

5.

RAPORT O STANIE MIASTA (DRUK NR 1) WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA
BUDŻETU ZA 2019 ROK (DRUK NR 2)

-

A) WYSTĄPIENIE PREZYDENTA MIASTA

-

B) DEBATA

-

C) PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIE PREZYDENTOWI MIASTA WOTUM
ZAUFANIA-DRUK NR 1A
Projekt uchwały w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta wotum zaufania-druk
nr 1a
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (6), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0),
NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Andrzej Bayer, Andrzej Czyżewski, Anna Smolińska, Edyta Rzeplińska-Filipowicz,
Joanna Kiszkurno, Karol Makijonko, Krzysztof Leszczyński, Magdalena Grelik-Grodecka,
Michał Jeziółkowski, Michał Rząsiński, Piotr Wojciechowski, Robert Umiński, Stanisław
Jankowski, Wiesław Brzozowski, Zdzisław Dąbrowski
PRZECIW: Agnieszka Kuźma, Jerzy Racki, Marcin Żebrowski, Marek Rutkowski, Monika
Smosarska, Robert Kuciński
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 34211, czas zakończenia: 30.04.2020 11:02:20
suma kontrolna: 8116c2453d29de2b3a348ce0b2fe364e

-

D) OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

-

E) PRZEDSTAWIENIE OPINII REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ O SPRAWOZDANIU Z
WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

-

F) PRZEDSTAWIENIE WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ W SPRAWIE ABSOLUTORIUM DLA
PREZYDENTA MIASTA Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

-

G) PRZEDSTAWIENIE OPINII REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ DO WNIOSKU KOMISJI
REWIZYJNEJ O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM

-

H) PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW ZA
2019 ROK- DRUK NR 2A
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2019 rokdruk nr 2a
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (6), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0),
NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Andrzej Bayer, Andrzej Czyżewski, Anna Smolińska, Edyta Rzeplińska-Filipowicz,
Joanna Kiszkurno, Karol Makijonko, Krzysztof Leszczyński, Magdalena Grelik-Grodecka,
Michał Jeziółkowski, Michał Rząsiński, Piotr Wojciechowski, Robert Umiński, Stanisław
Jankowski, Wiesław Brzozowski, Zdzisław Dąbrowski
PRZECIW: Agnieszka Kuźma, Jerzy Racki, Marcin Żebrowski, Marek Rutkowski, Monika
Smosarska, Robert Kuciński
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 34212, czas zakończenia: 30.04.2020 11:41:59
suma kontrolna: c77131500f29c9e4cd2731c511858ea0

-

I) PROJEKT UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PREZYDENTOWI MIASTA ABSOLUTORIUM
Z TYTUŁU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK - DRUK NR 2B
Projekt uchwały w sprawie udzielenie Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2019 rok - druk nr 2b
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (6), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0),
NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Andrzej Bayer, Andrzej Czyżewski, Anna Smolińska, Edyta Rzeplińska-Filipowicz,
Joanna Kiszkurno, Karol Makijonko, Krzysztof Leszczyński, Magdalena Grelik-Grodecka,
Michał Jeziółkowski, Michał Rząsiński, Piotr Wojciechowski, Robert Umiński, Stanisław
Jankowski, Wiesław Brzozowski, Zdzisław Dąbrowski
PRZECIW: Agnieszka Kuźma, Jerzy Racki, Marcin Żebrowski, Marek Rutkowski, Monika
Smosarska, Robert Kuciński
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 34213, czas zakończenia: 30.04.2020 11:42:58
suma kontrolna: 5048118278d7387198c8753620802c89

6.

OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2019- DRUK NR 3

7.

MONITOROWANIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO MIASTA
CIECHANÓW W OPARCIU O „PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA CIECHANÓW W
LATACH 2016-2020”- DRUK NR 4

8.

MONITOROWANIE LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA CIECHANÓW NA
LATA 2005-2023- DRUK NR 5

9.

MONITOROWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA CIECHANÓWDRUK NR 6

10.
1/.

PROJEKTY UCHWAŁ.
W SPRAWIE NIEDOCHODZENIA NALEŻNOŚCI PRZYPADAJĄCYCH GMINIE MIEJSKIEJ
CIECHANÓW ORAZ JEJ JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM Z TYTUŁU REKOMPENSATY ZA
KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI, O KTÓREJ MOWA W ART. 10 UST. 1 PKT 1 USTAWY
Z DNIA 8 MARCA 2013R. O PRZECIWDZIAŁANIU NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W
TRANSAKCJACH HANDLOWYCH- DRUK NR 7
Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie
Miejskiej Ciechanów oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty
za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych- druk nr 7
Wyniki głosowania: ZA (19), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (1),
NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Agnieszka Kuźma, Andrzej Bayer, Anna Smolińska, Edyta Rzeplińska-Filipowicz,
Jerzy Racki, Joanna Kiszkurno, Karol Makijonko, Krzysztof Leszczyński, Magdalena
Grelik-Grodecka, Marek Rutkowski, Michał Jeziółkowski, Michał Rząsiński, Monika
Smosarska, Piotr Wojciechowski, Robert Kuciński, Robert Umiński, Stanisław
Jankowski, Wiesław Brzozowski, Zdzisław Dąbrowski
PRZECIW: Marcin Żebrowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU: Andrzej Czyżewski
NIEOBECNY:
ID głosowania: 34214, czas zakończenia: 30.04.2020 11:46:16
suma kontrolna: 50dc8d00f8def853bed138938d5ee744

2/.

W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁAT ZA ZAJĘCIE
PASA DROGOWEGO DRÓG GMINNYCH NA CELE NIEZWIĄZANE Z BUDOWĄ,
PRZEBUDOWĄ, REMONTEM, UTRZYMANIEM I OCHRONĄ DRÓG –DRUK NR 8
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg –druk nr 8
Wyniki głosowania: ZA (20), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (1),
NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Agnieszka Kuźma, Andrzej Bayer, Anna Smolińska, Edyta Rzeplińska-Filipowicz,
Jerzy Racki, Joanna Kiszkurno, Karol Makijonko, Krzysztof Leszczyński, Magdalena
Grelik-Grodecka, Marcin Żebrowski, Marek Rutkowski, Michał Jeziółkowski, Michał
Rząsiński, Monika Smosarska, Piotr Wojciechowski, Robert Kuciński, Robert Umiński,
Stanisław Jankowski, Wiesław Brzozowski, Zdzisław Dąbrowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU: Andrzej Czyżewski
NIEOBECNY:
ID głosowania: 34215, czas zakończenia: 30.04.2020 11:47:10
suma kontrolna: cdbcdc570d05142410698d26ebb3197d

3/.

W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEGO PLANU ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAKŁADU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z O.O. NA LATA 2019 – 2021DRUK NR 9
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie Spółka z o.o. na lata 2019 – 2021- druk
nr 9
Wyniki głosowania: ZA (20), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (1),
NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Agnieszka Kuźma, Andrzej Bayer, Anna Smolińska, Edyta Rzeplińska-Filipowicz,
Jerzy Racki, Joanna Kiszkurno, Karol Makijonko, Krzysztof Leszczyński, Magdalena
Grelik-Grodecka, Marcin Żebrowski, Marek Rutkowski, Michał Jeziółkowski, Michał
Rząsiński, Monika Smosarska, Piotr Wojciechowski, Robert Kuciński, Robert Umiński,
Stanisław Jankowski, Wiesław Brzozowski, Zdzisław Dąbrowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU: Andrzej Czyżewski
NIEOBECNY:
ID głosowania: 34216, czas zakończenia: 30.04.2020 11:48:56
suma kontrolna: 6d529bcb3b2ebb6cbfe0444ed7063968

4/.

W SPRAWIE OKREŚLENIA SEZONU KĄPIELOWEGO ORAZ WYKAZU KĄPIELISK NA
TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA 2020 ROK- DRUK NR 10
Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów na 2020 rok- druk nr 10
Wyniki głosowania: ZA (19), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (1),
NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Agnieszka Kuźma, Andrzej Bayer, Anna Smolińska, Edyta Rzeplińska-Filipowicz,
Jerzy Racki, Joanna Kiszkurno, Karol Makijonko, Krzysztof Leszczyński, Magdalena
Grelik-Grodecka, Marcin Żebrowski, Marek Rutkowski, Michał Jeziółkowski, Michał
Rząsiński, Monika Smosarska, Piotr Wojciechowski, Robert Umiński, Stanisław
Jankowski, Wiesław Brzozowski, Zdzisław Dąbrowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Robert Kuciński
BRAK GŁOSU: Andrzej Czyżewski
NIEOBECNY:
ID głosowania: 34674, czas zakończenia: 30.04.2020 12:01:06
suma kontrolna: 2e7353fc28e7d809cd6c4151f60d216f

5/.

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI- DRUK NR 11
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości- druk nr
11
Wyniki głosowania: ZA (20), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (1),
NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Agnieszka Kuźma, Andrzej Bayer, Anna Smolińska, Edyta Rzeplińska-Filipowicz,
Jerzy Racki, Joanna Kiszkurno, Karol Makijonko, Krzysztof Leszczyński, Magdalena
Grelik-Grodecka, Marcin Żebrowski, Marek Rutkowski, Michał Jeziółkowski, Michał
Rząsiński, Monika Smosarska, Piotr Wojciechowski, Robert Kuciński, Robert Umiński,
Stanisław Jankowski, Wiesław Brzozowski, Zdzisław Dąbrowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU: Andrzej Czyżewski
NIEOBECNY:
ID głosowania: 34218, czas zakończenia: 30.04.2020 12:01:51
suma kontrolna: 089032fd7ef25a0923b1c785a4d1f683

6/.

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI- DRUK NR 12
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości- druk nr
12
Wyniki głosowania: ZA (20), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (1),
NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Agnieszka Kuźma, Andrzej Bayer, Anna Smolińska, Edyta Rzeplińska-Filipowicz,
Jerzy Racki, Joanna Kiszkurno, Karol Makijonko, Krzysztof Leszczyński, Magdalena
Grelik-Grodecka, Marcin Żebrowski, Marek Rutkowski, Michał Jeziółkowski, Michał
Rząsiński, Monika Smosarska, Piotr Wojciechowski, Robert Kuciński, Robert Umiński,
Stanisław Jankowski, Wiesław Brzozowski, Zdzisław Dąbrowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU: Andrzej Czyżewski
NIEOBECNY:
ID głosowania: 34219, czas zakończenia: 30.04.2020 12:02:29
suma kontrolna: 911896c090cae7d3d29aadb59c48f91d

7/.

W SPRAWIE ROZPATRZENIE WNIOSKU PANA CZESŁAWA GAWRYŚ O NADANIE NAZWY
ULICY ŁĄCZĄCEJ ULICE: ZAGUMIENNĄ Z SENATOR JANINY FETLIŃSKIEJ- DRUK NR 13
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenie wniosku Pana Czesława Gawryś o
nadanie nazwy ulicy łączącej ulice: Zagumienną z Senator Janiny Fetlińskiejdruk nr 13
Wyniki głosowania: ZA (20), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (1),
NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Agnieszka Kuźma, Andrzej Bayer, Anna Smolińska, Edyta Rzeplińska-Filipowicz,
Jerzy Racki, Joanna Kiszkurno, Karol Makijonko, Krzysztof Leszczyński, Magdalena
Grelik-Grodecka, Marcin Żebrowski, Marek Rutkowski, Michał Jeziółkowski, Michał
Rząsiński, Monika Smosarska, Piotr Wojciechowski, Robert Kuciński, Robert Umiński,
Stanisław Jankowski, Wiesław Brzozowski, Zdzisław Dąbrowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU: Andrzej Czyżewski
NIEOBECNY:
ID głosowania: 34220, czas zakończenia: 30.04.2020 12:03:54
suma kontrolna: e74b3c83e2c679e81953b31aa19a3f0f

8/.

W SPRAWIE ROZPATRZENIA WNIOSKU O ZABEZPIECZENIE W BUDŻECIE GMINY
MIEJSKIEJ CIECHANÓW NA ROK 2020, FINANSÓW NA PODJĘCIE DZIAŁAŃ RATUJĄCYCH
STAN PIWNIC W BUDYNKU PO BYŁYM POWIATOWYM URZĘDZIE BEZPIECZEŃSTWA
PUBLICZNEGO PRZY UL. 11 PUŁKU UŁANÓW LEGIONOWYCH 21 I USTALENIE
DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO PRZYSTĄPIENIA DO WYKUPU I UTWORZENIA MUZEUM
HISTORYCZNEGO- DRUK NR 14
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zabezpieczenie w budżecie
gminy miejskiej Ciechanów na rok 2020, finansów na podjęcie działań ratujących
stan piwnic w budynku po byłym Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa
Publicznego przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 21 i ustalenie dokumentacji
niezbędnej do przystąpienia do wykupu i utworzenia muzeum historycznegodruk nr 14
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (5), BRAK GŁOSU (1),
NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Agnieszka Kuźma, Andrzej Bayer, Anna Smolińska, Joanna Kiszkurno, Karol
Makijonko, Krzysztof Leszczyński, Magdalena Grelik-Grodecka, Marcin Żebrowski,
Michał Jeziółkowski, Michał Rząsiński, Piotr Wojciechowski, Robert Umiński, Stanisław
Jankowski, Wiesław Brzozowski, Zdzisław Dąbrowski
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Jerzy Racki, Marek Rutkowski, Monika
Smosarska, Robert Kuciński
BRAK GŁOSU: Andrzej Czyżewski
NIEOBECNY:
ID głosowania: 34221, czas zakończenia: 30.04.2020 12:05:04
suma kontrolna: eea468141a0b4673d47356e17c1ffe42

11.

INTERPELACJE (FORMA PISEMNA).

12.

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO DOTYCZĄCA KORESPONDENCJI JAKA WPŁYNĘŁA
DO RADY MIASTA W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.

13.

ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI.
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