P r o t o k ó ł Nr XXI/2020
z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Ciechanów, odbytej
dnia 04 maja 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. 1530 zakończono o godz. 1550
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: 20 nieobecna Radna Pani Agnieszka Kuźma.
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.
Projekt uchwały: w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów,
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
wskazane grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w
związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19 -druk Nr 1
Pkt. 2. Projekt uchwały:
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazane grupy
przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
-druk Nr 1.
Głos zabrał Prezydent Miasta Ciechanów Pan Krzysztof Kosiński, który przedstawił
założenia do uchwały. Poinformował Radnych, że ze zwolnienia z podatku od
nieruchomości za drugi kwartał 2020 roku będzie mogło skorzystać 17 branż. Koszt
dla miasta wykonania tej uchwały wyniesie ok. 1 mln zł , który zostanie pokryty
z oszczędności w wydatkach bieżących. Jest to odpowiedź na oczekiwania
ciechanowskich przedsiębiorców
przedstawionych na spotkaniu w formule
wideokonferencji w dniu 22 kwietnia 2020 roku. Prezydent wymienił także branże,
które będą mogły skorzystać z tej formy pomocy.
Głos zabrał Pan Radny Andrzej Czyżewski (na życzenie Pana Radnego przesłane email
w dniu 13 maja 2020 r. wypowiedź zacytowano wprost):
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„Panie przewodniczący, szanowni państwo, panie prezydencie. Jest to projekt uchwały
idący w dobrym kierunku. Uchwały, która w sposób konkretny wspomaga naszych
lokalnych przedsiębiorców. Nie jest to jakieś odroczenie, tylko konkretne zwolnienie
z podatku. W dniu 24 marca tego roku, a więc ponad miesiąc temu, wspólnie z radnym
Andrzejem Bayerem, złożyliśmy do Pana prezydenta interpelacje w sprawie sytuacji
miasta związanej z koronawirusem. Przeczytam dwa zdania z tej interpelacji cytuje:
Należy również przewidzieć ,że podjęte przez Pana dotychczasowe decyzje pomocy
mieszkańcom i przedsiębiorcom z naszego miasta będą niewystarczające i trzeba
będzie je rozszerzyć oczywiście w zakresie kompetencji i możliwości budżetowych
mając na względzie ich pierwszeństwo. Prosimy Pana Prezydenta o opracowanie
i przedstawienie planu oszczędności wydatków bieżących i inwestycyjnych. Koniec
cytatu. W wywiadzie dla radia „Rekord” w dniu 8 kwietnia ocenił pan naszą
interpelację jako nieodpowiedzialną, nieprzemyślaną, nielogiczną. Użył Pan
stwierdzenia, że ta interpelacja to podszept, którego jakby pan posłuchał to
w Ciechanowie nastąpiłoby totalne bezrobocie i upadek firm lokalnych. Sytuacja
gorsza jak koronawirus. Dzisiejszy projekt uchwały jest zbieżny z naszymi
oczekiwaniami zadanej w interpelacji i podkreśla jej słuszność. Proponuje Pan dobre
rozwiązanie, a mianowicie zmniejszenie wydatków bieżących miasta na rzecz
pomocy lokalnym przedsiębiorcom. Czy w kontekście tej uchwały dalej podtrzymuje
pan swoją opinię, że nasza interpelacja była nieodpowiedzialna, nieprzemyślana i
nielogiczna. Panie prezydencie czasem warto się zastanowić co się mówi. Dziękuję
bardzo.”.
Pani Radna Monika Smosarska zapytała, czy z tej formy pomocy będą mogli skorzystać
przedsiębiorcy, którzy w jednym obiekcie prowadzą działalność handlową i
gastronomiczną?
Odpowiedzi na pytania udzielił Prezydent Miasta, który poinformował, że kwota związana
z zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców zostanie
sfinansowana z oszczędności w wydatkach bieżących. Działalność inwestycyjna
miasta pozostanie na obecnym poziomie.
Ze zwolnienia z podatku będą również przedsiębiorcy prowadzący działalność
wymienioną w pytaniu Pani Radnej Smosarskiej.
Głos zabrał Pan Radny Andrzej Czyżewski (na życzenie Pana Radnego przesłane email w
dniu 13 maja 2020 r. wypowiedź zacytowano wprost):
„Szanowni państwo, Panie prezydencie, mija się pan delikatnie mówiąc z prawdą. Ja
jeszcze raz przeczytam zdanie z naszej interpelacji. Prosimy Pana prezydenta
o opracowanie i przedstawienie planu oszczędności wydatków bieżących podkreślam
bieżących i inwestycyjnych. Natomiast w następnym zdaniu była rzeczywiście mowa
o wydatkach inwestycyjnych ale było to zapisane w ten sposób prosimy
o przeanalizowanie wydatków inwestycyjnych niektórych inwestycji i tam była mowa
o zaniechaniu lub wstrzymaniu, ale niektórych inwestycji Panie prezydencie.
Dziękuję”
Pan Radny Marcin Zebrowski zapytał, czy w związku z informacjami dotyczącymi
rezygnacji z działalności handlowej w dużych centrach handlowych przez drobnych
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przedsiębiorców, władze miasta przewidują zmiany w organizacji ruchu
na ul. Warszawskiej, które stworzyłyby warunki do ich przyciągnięcie do
Ciechanowa?
Prezydent Miasta poinformował, że sytuacja jest monitorowana i wypadku gdy będzie taka
potrzeba zostanie rozwożona
możliwość czasowego przywrócenia ruchu
na ul. Warszawskiej.
Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, zarządził
głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od
nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, wskazane grupy przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 -druk Nr 1
Uchwała 20 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się została
podjęta i nosi nr 229/XXI/2020.

Pan Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof
XXI Nadzwyczajnej Sesji RM Ciechanów.

Leszczyński

zamknął

Załącznik do protokołu: nagranie audio-video z Sesji

Przewodniczący Rady Miasta
/-/Krzysztof Leszczyński

Protokołował:
Stefan Bonisławski
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obrady

XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Ciechanów w
dniu poniedziałek, 4 maja 2020
Rada Miasta Ciechanów / Protokół z posiedzenia
1.

OTWARCIE SESJI I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI OBRAD.

2.

PROJEKTY UCHWAŁ.

1/

W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI: GRUNTÓW, BUDYNKÓW I
BUDOWLI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WSKAZANE
GRUPY PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH PŁYNNOŚĆ FINANSOWA ULEGŁA POGORSZENIU
W ZWIĄZKU Z PONOSZENIEM NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI EKONOMICZNYCH Z
POWODU COVID-19- DRUK NR 1
Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów,
budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
wskazane grupy przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa
pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19- druk nr 1
Wyniki głosowania: ZA (20), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (1),
NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Andrzej Bayer, Andrzej Czyżewski, 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: Agnieszka Kuźma
NIEOBECNY:
ID głosowania: 35073, czas zakończenia: 04.05.2020 15:49:30
suma kontrolna: 913af78909ecde1539fc3b80a8fc2407

3.

ZAMKNIĘCIE OBRAD SESJI.
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