P r o t o k ó ł Nr XVI/2016
z Sesji Rady Miasta Ciechanów, odbytej
dnia 28 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Ciechanowie, Plac Jana Pawła II 6
Obrady rozpoczęto o godz. 1000, zakończono o godz. 1340
Stan radnych:
21
Uczestniczyło w obradach:
19
wg załączonej listy obecności.
Obrady prowadził Pan Leszek Goździewski – Przewodniczący Rady Miasta
Ciechanów. Nieobecni radni – Edyta Rzeplińska – Filipowicz, Marcin Żebrowski.
Pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Pan Leszek Goździewski Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów otworzył
obrady XVI Sesji VII kadencji Rady Miasta Ciechanów stwierdzając kworum.
Powitał Pana Prezydenta Krzysztofa Kosińskiego, Panią Joannę Potocką-Rak
Zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Krzysztofa Kacprzaka Zastępcę Prezydenta
Miasta, Pana Marcina Burchackiego Sekretarza Miasta, Ewę Szeluga Skarbnika
Miasta, radnych, przedstawicieli miejskich spółek, kierowników wydziałów UM,
przewodniczących ZO, , przedstawicieli mediów.
Pan Przewodniczący RM zaproponował wprowadzenie autopoprawki do
porządku obrad, aby w pkt 7 znalazły się interpelacje, natomiast w pkt. 8 projekty
uchwał.
Pan prezydent Krzysztof Kosiński wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu
uchwały na druku nr 12 w sprawie przyjęcia i realizacji Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla miasta Ciechanów.
Pan Krzysztof Kacprzak Zastępca Prezydenta Miasta wniósł o zdjęcie z porządku
obrad projektu uchwały na druku nr 8 w sprawie określenia jednostki obsługującej
i jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce
obsługującej.
Głosowanie wniosku Pana Przewodniczącego RM:
Za

-

18

Przeciw

-

0

Wstrzymało się

-

1

Wniosek przeszedł.

Głosowanie wniosku Pana prezydenta Krzysztofa Kosińskiego:
Za

-

19

Przeciw

-

0

Wstrzymało się

-

0

Wniosek przeszedł.

Głosowanie wniosku Pana prezydenta Krzysztofa Kacprzaka:
Za

-

9

Przeciw

-

9

Wstrzymało się

-

0

Wniosek upadł.

Porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta Ciechanów.
4.
5.
6.
7.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta za rok 2015– druk Nr 1
Informacja z wykonania Uchwał Rady Miasta za rok 2015 – druk Nr 2
Informacja z działalności COEK STUDIO za rok 2015 – druk Nr 3
Interpelacje.

8. Projekty uchwał.
1/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 136/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia
26 listopada 2015 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i
studentów za wybitne osiągnięcia sportowe – druk Nr 4
2/ w sprawie określenia kryteriów przyjęć do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów, wraz z liczbą punktów
przyznanych każdemu z kryteriów oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – druk Nr 5

3/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia
26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych – druk Nr 6
4/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 475/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia
26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów
– druk Nr 7
5/ w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz
zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej – druk Nr 8
6/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów – druk Nr 9x
7/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 – druk Nr 10x
8/ w sprawie zmiany „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” – druk Nr 11
9. Czas dla Zarządów Osiedli.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad Sesji.

Pkt. 3. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miasta Ciechanów.
Radni w głosowaniu 19 głosami za, bez głosów przeciw i wstrzymujących się
przyjęli protokół z XV Sesji RM.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miasta za rok 2015– druk Nr 1
Przyjęto materiał do akceptującej wiadomości.
5. Informacja z wykonania Uchwał Rady Miasta za rok 2015 – druk Nr 2
Przyjęto materiał do akceptującej wiadomości.
6. Informacja z działalności COEK STUDIO za rok 2015 – druk Nr 3

Głos zabrał pan radny Marek Rutkowski, który poinformował że z zaprezentowanych dokumentów, ale także z obserwacji mieszkańców wynika, że instytucja zajmująca się promocją kultury w mieście działała w ubiegłym roku sprawnie i efektywniej niż w okresie poprzednim. Jest szereg nowych przedsięwzięć. Pan radny
podziękował pani dyrektor Jolancie Grudzińskiej, całemu zespołowi CEOK za
zaangażowanie. Pan radny jednak zwrócił uwagę na pewne niepokojące kwestie,
które wymagają korekty. Zdaniem pana radnego dobrze że zorganizowano całodniowe zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii, pan radny zastanawia się jednak czy zaplanowana ilość uczestników jest wystarczająca i zaspokoi potrzeby
miasta. To zbyt mało na oczekiwania mieszkańców. Zdaniem pana radnego może
warto zmienić priorytety i w sposób szczególny potraktować rolę jaką ma do odegrania COEK podczas ferii i wakacji np. poprzez zajęcia edukacyjne. Można by
tego typu zajęcia zorganizować z części środków zaplanowanych na zorganizowanie Sylwestra. Pan radny nadmienił, że chciałby aby jeszcze bardziej promować rodzimych artystów, muzyków. Dobrym rozwiązaniem byłoby np. wydawnictwo płytowe. Warto w jeszcze większym stopniu zaangażować się w rolę mecenasa kultury lokalnej np. poprzez system nagród czy stypendium dla młodych
ciechanowskich talentów.
Pkt. 7. Interpelacje
Pan radny Robert Adamiak w pierwszej interpelacji zapytał czy planowany jest
montaż wiat przystankowych na terenie miasta. Pan radny odniósł się do
postawienia wiaty na przystanku przy ul. Sienkiewicza przy MOPS.
Pan radny zainterpelował także w sprawie doświetlenia kładki pieszej przy ul.
Tatarskiej.
W kolejnej interpelacji pan rady poprosił o większy nadzór nad pojemnikami PCK
na używaną odzież.
W ostatniej interpelacji pan radny poruszył kwestię uszkodzenia oświetlenia na
skrzyżowaniu pętli miejskiej z ul. Kargoszyńską.
Pan radny Wiesław Brzozowski w swojej interpelacji poprosił o pomoc w
sprawie ogromnego hałasu spowodowanego odbywającymi się treningami
driftingu na placu firmy BUT – MAT Auto przy ul. Sońskiej.
Pan radny Jerzy Racki w swojej pierwszej interpelacji odniósł się do kwestii
bezpieczeństwa na drogach w mieście. Nadmienił o wypadku, który miał miejsce
na ul. Armii Krajowej. Pan radny zasugerował, aby postawić znak ograniczenia
prędkości na tej ulicy, a także znak informujący o zbliżającym się ostrym
zakręcie.
W drugiej interpelacji pan radny poruszył problem mieszkańców ul.
Świętochowskiego 2/6, gdzie właściciele 5 wykupionych mieszkań ustanowili

wspólnotę mieszkaniową, pozostałe 31 niewykupionych lokali należy do GM.
Mieszkańcy tych 31 lokali zwrócili się do pana prezesa TBS z prośbą o
podłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej, jednak w odpowiedzi
uzyskali informację, że decyzję w tej sprawie stosowną uchwałą w I kwartale
2016 roku podejmie na swoim zebraniu wspólnota mieszkaniowa. Pan radny
zapytał czy jest zgodne ze stanem faktycznym stwierdzenie zawarte w
odpowiedzi, że wyżej wymieniony budynek jest własnością wspólnoty
mieszkaniowej. Pan radny zapytał czy GM Ciechanów ma jakikolwiek wpływ na
podejmowane przez zarząd wspólnoty decyzje w tej sprawie, czy takie decyzje
podejmuje w jej imieniu przedstawiciel gminy sam, czy uwzględnia życzenia
lokatorów, czy też nie ma takiego obowiązku. Pan radny dodał, że budynek w
ostatnich latach dwukrotnie ulegał groźnym pożarom. Pan radny poprosił władze
miasta o reprezentowanie stanowiska mieszkańców w ewentualnych rozmowach
ze wspólnotą mieszkaniową.
Pan radny Zdzisław Dąbrowski w pierwszej interpelacji poparł prośbę radnego
Brzozowskiego w sprawie zajęcia się kwestią driftingu na placu przy ul. Sońskiej.
W drugiej interpelacji pan radny poruszył kwestię dostosowania rozkładu jazdy
komunikacji miejskiej.
Pan radny Mariusz Stawicki w pierwszej interpelacji poprosił o obecność
prawnika obsługującego UM w pracach komisji statutowej.
W kolejnej interpelacji pan radny odniósł się do kwestii planowanego podziału
Mazowsza.
Pan radny Michał Jeziółkowski poinformował o złym stanie nawierzchni przy
przystanku przy ul. Kargoszyńskiej przed pętlą miejską.
Pan Przewodniczący RM Leszek Goździewski poruszył kwestię odśnieżania
chodników i ulic, jezdni wewnętrznych na osiedlach należących do GM
Ciechanów – mieszkańcy skarżyli się na śliskość ulic na osiedlach i chodników
należących do miasta.
Pan Radny Stanisław Talarek w pierwszej interpelacji poprosił o uwzględnienie
w planach inwestycyjnych na rok 2017 modernizacji ul. Nadrzecznej i budowy
chodnika w tej ulicy.
W drugiej interpelacji pan radny poruszył kwestię modernizacji ul. Gruduskiej od
ul. Bukietowej do stacji CPN, a także realizacji inwestycji kanalizacyjno –
sanitarno – deszczowej.
W ostatniej interpelacji pan radny podniósł kwestię regulaminu cmentarza
komunalnego, na pokazie multimedialnym zostały przedstawione stawki opłat

zaproponowane przez Prezydenta Miasta, które są znacząco wyższe od obecnie
obowiązujących.
8. Projekty uchwał.
1/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 136/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia
26 listopada 2015 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i
studentów za wybitne osiągnięcia sportowe – druk Nr 4

Imię i Nazwisko
1. Robert Adamiak
2. Wiesław Brzozowski
3. Zdzisław Dąbrowski
4. Jacek Duriasz
5. Leszek Goździewski
6. Michał Jeziółkowski
7. Barbara Kornatowska
8. Robert Kuciński
9. Agnieszka Kuźma
10.Elżbieta Latko
11.Krzysztof Leszczyński
12.Tomasz Podsiadlik
13.Jerzy Racki
14.Marek Rutkowski
15.Edyta Rzeplińska Filipowicz
16.Bogumiła Rybacka
17.Zenon Stańczak
18.Mariusz Stawicki
19.Stanisław Talarek
20.Jacek Zawiśliński
21.Marcin Żebrowski

Za

Przeciw

Wstrzymał
się

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NIEOBECNA
X
X
X
X
X
NIEOBECNY

Uchwała 19 głosami za, bez głosów przeciw i bez głosów wstrzymujących się
została podjęta i nosi nr 187/XVI/2016.

2/ w sprawie określenia kryteriów przyjęć do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Miejska Ciechanów, wraz z liczbą punktów
przyznanych każdemu z kryteriów oraz harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – druk Nr 5
Imię i Nazwisko
1.Robert Adamiak
2. Wiesław Brzozowski
3. Zdzisław Dąbrowski
4. Jacek Duriasz
5. Leszek Goździewski
6. Michał Jeziółkowski
7. Barbara Kornatowska
8. Robert Kuciński
9. Agnieszka Kuźma
10.Elżbieta Latko
11.Krzysztof Leszczyński
12.Tomasz Podsiadlik
13.Jerzy Racki
14.Marek Rutkowski
15.Edyta Rzeplińska Filipowicz
16.Bogumiła Rybacka
17.Zenon Stańczak
18.Mariusz Stawicki
19.Stanisław Talarek
20.Jacek Zawiśliński
21.Marcin Żebrowski

Za

Przeciw

Wstrzymał
się

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NIEOBECNA
X
X
X
X
X
NIEOBECNY

Uchwała 19 głosami za, bez głosów przeciw i bez głosów wstrzymujących się
została podjęta i nosi nr 188/XVI/2016.

3/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 474/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia
26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych – druk Nr 6
Imię i Nazwisko
1.Robert Adamiak
2. Wiesław Brzozowski
3. Zdzisław Dąbrowski
4. Jacek Duriasz
5. Leszek Goździewski
6. Michał Jeziółkowski
7. Barbara Kornatowska
8. Robert Kuciński
9. Agnieszka Kuźma
10.Elżbieta Latko
11.Krzysztof Leszczyński
12.Tomasz Podsiadlik
13.Jerzy Racki
14.Marek Rutkowski
15.Edyta Rzeplińska Filipowicz
16.Bogumiła Rybacka
17.Zenon Stańczak
18.Mariusz Stawicki
19.Stanisław Talarek
20.Jacek Zawiśliński
21.Marcin Żebrowski

Za

Przeciw

Wstrzymał
się

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NIEOBECNA
X
X
X
X
X
NIEOBECNY

Uchwała 19 głosami za, bez głosów przeciw i bez głosów wstrzymujących się
została podjęta i nosi nr 189/XVI/2016.
4/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 475/XL/2014 Rady Miasta Ciechanów z dnia
26 marca 2014r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych gimnazjów
– druk Nr 7
Imię i Nazwisko
Za
Przeciw
Wstrzymał
się
1. Robert Adamiak
X
2. Wiesław Brzozowski
X

3. Zdzisław Dąbrowski
4. Jacek Duriasz
5. Leszek Goździewski
6. Michał Jeziółkowski
7. Barbara Kornatowska
8. Robert Kuciński
9. Agnieszka Kuźma
10.Elżbieta Latko
11.Krzysztof Leszczyński
12.Tomasz Podsiadlik
13.Jerzy Racki
14.Marek Rutkowski
15.Edyta Rzeplińska Filipowicz
16.Bogumiła Rybacka
17.Zenon Stańczak
18.Mariusz Stawicki
19.Stanisław Talarek
20.Jacek Zawiśliński
21.Marcin Żebrowski

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NIEOBECNA
X
X
X
X
X
NIEOBECNY

Uchwała 19 głosami za, bez głosów przeciw i bez głosów wstrzymujących się
została podjęta i nosi nr 190/XVI/2016.

Pan Przewodniczący RM ogłosił 15 minut przerwy.
5/ w sprawie określenia jednostki obsługującej i jednostek obsługiwanych oraz
zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej – druk Nr 8
Pan radny Mariusz Stawicki wyraził zdziwienie procedowania nad tą uchwałą,
ponieważ najpierw był trochę zaskakujący głos pana prezydenta Krzysztofa
Kacprzaka i wniosek o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad. Pan radny
wspomniał, że na komicjach ten projekt uchwały nie budził żadnych zastrzeżeń.
Ta ustawa, która nakłada na samorząd konieczność zmiany sposoby
funkcjonowania ZOSiP ma charakter porządkujący. Uchwała ta usprawnia
sposób działania ZOSiP. Pan radny zapytał co jeszcze będzie zmieniane, jakie są
niedociągnięcia, jakie są pomysły na rozszerzenie działalności ZOSiP bądź
ograniczenie.

Pan prezydent Krzysztof Kacprzak wyjaśnił, że jest czas do podjęcia tej uchwały
do końca roku, sytuacja jest dynamiczna i zmiany w prawie idą w zastraszającym
tempie, że pan prezydent chciałby jeszcze poczekać, przyjrzeć się czy rozszerzyć
działalność ZOSiP, być może w jakiś sposób ją zmodernizować, stąd prośba pana
prezydenta o zdjęcie z porządku obrad projektu tej uchwały. W uzasadnieniu jest
zapisane, że regulamin ZOSiP jest czas podjąć do końca 2016 roku.
Pan radny Mariusz Stawicki nadmienił, że ta uchwała, która dziś zostanie podjęta,
można ją w każdej chwili zmienić. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby tą uchwałę
podjąć i potem ją można udoskonalić, wzbogacić o kolejne zadania. Daje to
pewną perspektywę planowania działań, przygotowania się do nowych wyzwań.
Podjęcie takiej uchwały likwiduje pewien nastój nerwowości, który dziś
zapanował.
Pan prezydent Krzysztof Kacprzak nadmienił, że w poprzednim roku pamięta
nagonkę na ZOSiP, kiedy objął urząd zastępcy prezydenta, że ZOSiP ma być
rozwiązany. Póki co ZOSiP funkcjonuje, wszyscy pracują, pan prezydent dziwi
się podgrzewaniu atmosfery. Pan prezydent poprosił o wykazanie cierpliwości i
zaufania. Nie podjęcie tej uchwały nie skutkuje tym, że ZOSiP będzie
zlikwidowany.
Pan radny Mariusz Stawicki nadmienił, że nikt nie chce podgrzewania atmosfery,
gdyby tej uchwały nie było nie byłoby dyskusji, gdyby były pewne zastrzeżenia
na komisjach, pan prezydent był na komisjach, który też mógł powiedzieć.

Imię i Nazwisko
1. Robert Adamiak
2. Wiesław Brzozowski
3. Zdzisław Dąbrowski
4. Jacek Duriasz
5. Leszek Goździewski
6. Michał Jeziółkowski
7. Barbara Kornatowska
8. Robert Kuciński
9. Agnieszka Kuźma
10.Elżbieta Latko
11.Krzysztof Leszczyński
12.Tomasz Podsiadlik
13.Jerzy Racki
14.Marek Rutkowski

Za

Przeciw
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Wstrzymał
się

15.Edyta Rzeplińska Filipowicz
16.Bogumiła Rybacka
17.Zenon Stańczak
18.Mariusz Stawicki
19.Stanisław Talarek
20.Jacek Zawiśliński
21.Marcin Żebrowski

NIEOBECNA
X
X
X
X
X
NIEOBECNY

Uchwała 5 głosami za, 14 głosami przeciw i bez głosów wstrzymujących się
nie została podjęta.
6/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciechanów – druk Nr 9x
Pan radny Jerzy Racki zadał pytanie dotyczące wydatków bieżących, w pkt. 2.1
ppkt. B zmniejszenie planu na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych z
jednoczesnym przeniesieniem na zadania inwestycyjne pn. „ Modernizacja krytej
pływalni” w kwocie 168 tys. zł. Pan radny zapytał czy takiej kwoty zabrakło do
sfinansowania w pełni remontu pływalni, ponieważ w druku 10 jest zapisane że
zostało do zrealizowania zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Sportu i
Turystyki doposażenie obiektu w elektroniczny system pomiaru czasu wraz z
nakładkami na stopnie startowe oraz tablicą wyników, szacowany koszt wynosi
230 tys. zł. Pan radny nadmienił, że umowa z ministerstwem została zawarta kilka
miesięcy temu i o tych 168 tys. zł nie było mowy, nie było jej w uchwale
budżetowej. pan radny jest bardzo zdziwiony faktem, że to przeniesienie zostanie
zrealizowane z bieżącego utrzymania dróg gminnych. Pan radny wspomniał o
najpilniejszych potrzebach remontowo-inwestycyjnych w osiedlu nr 7, pan radny
zgłaszał fragment remontu ul. Fabrycznej do remontu, także ul. Spokojnej, ul.
Szczurzynek, pan radny zapytał czy wobec zmniejszenia planu na bieżącym
utrzymaniu dróg gminnych i przeniesieniu tej kwoty 168 tys. zł na doposażenie
remontu basenu, czy wspomniane przez pana radnego ulice ulegną przesunięciu
na dalszy, bliżej nieokreślony termin, czy też tej nadwyżki spowodowanej dobrze
zakończonymi przetargami jest tak dużo, że można spokojnie 168 tys. zł
przesunąć na pokrycie wydatków związanych z basenem. Pan radny zapytał skąd
się wzięła ta dodatkowa kwota. Miało być pół na pół 500 tys. zł ministerstwo, 500
tys. zł miasto.
Pan prezydent Krzysztof Kosiński odpowiedział, że miesiące styczeń, luty,
marzec to nie są miesiące, w których wykonuje się prace inwestycyjnoremontowe, więc w sytuacji kiedy będą dodatkowe środki do zagospodarowania

w miesiącu marcu, te środki zostaną uzupełnione ponad to co już zostało
zaplanowane. Natomiast jeśli chodzi o kwestię związaną z umową z
Ministerstwem Sportu to postronnie miasta odbywały się przetargi dotyczące
zakupu sprzętu, remontu, który został przeprowadzony i 4 krotnie te przetargi się
nie udały, te kwoty, które były proponowane przez wykonawców były ponad
finanse, które były w umowie. W związku z tym, że oczekiwania finansowe były
większe musiała nastąpić podwyżka, jeśli chodzi zakup sprzętu, ponieważ taniej
się tego kupić nie da, a trzeba tej zmiany dokonać właśnie teraz, bo jeśli tych
środków po stronie miasta nie będzie to wówczas trzeba będzie całe
dofinansowanie oddać do Ministerstwa Sportu. Jeśli chodzi o bieżące utrzymanie
to te środki zostaną zwiększone w roku budżetowym, tak jak to się działo w roku
poprzednim. Pan prezydent nadmienił, że remonty i inwestycje będą jeszcze
większe w roku 2016, ponieważ racjonalna gospodarka tymi środkami
finansowymi w 2015 roku pozwoli osiągnąć najprawdopodobniej najwyższą
nadwyżkę operacyjną w historii miasta sięgającą około 11 mln zł.

Imię i Nazwisko
1. Robert Adamiak
2. Wiesław Brzozowski
3. Zdzisław Dąbrowski
4. Jacek Duriasz
5. Leszek Goździewski
6. Michał Jeziółkowski
7. Barbara Kornatowska
8. Robert Kuciński
9. Agnieszka Kuźma
10.Elżbieta Latko
11.Krzysztof Leszczyński
12.Tomasz Podsiadlik
13.Jerzy Racki
14.Marek Rutkowski
15.Edyta Rzeplińska Filipowicz
16.Bogumiła Rybacka
17.Zenon Stańczak
18.Mariusz Stawicki
19.Stanisław Talarek
20.Jacek Zawiśliński

Za
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NIEOBECNA
X
X
X
X
X

Przeciw

Wstrzymał
się

21.Marcin Żebrowski

NIEOBECNY

Uchwała 19 głosami za, bez głosów przeciw i bez głosów wstrzymujących się
została podjęta i nosi nr 191/XVI/2016.

7/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 – druk Nr 10x
Imię i Nazwisko
Za
Przeciw
Wstrzymał
się
1. Robert Adamiak
X
2. Wiesław Brzozowski
X
3. Zdzisław Dąbrowski
X
4. Jacek Duriasz
X
5. Leszek Goździewski
X
6. Michał Jeziółkowski
X
7. Barbara Kornatowska
X
8. Robert Kuciński
X
9. Agnieszka Kuźma
X
10.Elżbieta Latko
X
11.Krzysztof Leszczyński
X
12.Tomasz Podsiadlik
X
13.Jerzy Racki
X
14.Marek Rutkowski
X
15.Edyta Rzeplińska NIEOBECNA
Filipowicz
16.Bogumiła Rybacka
X
17.Zenon Stańczak
X
18.Mariusz Stawicki
X
19.Stanisław Talarek
X
20.Jacek Zawiśliński
X
21.Marcin Żebrowski
NIEOBECNY
Uchwała 19 głosami za, bez głosów przeciw i bez głosów wstrzymujących się
została podjęta i nosi nr 192/XVI/2016.

8/ w sprawie zmiany „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” – druk Nr 11

Imię i Nazwisko

Za

1. Robert Adamiak
2. Wiesław
Brzozowski
3. Zdzisław Dąbrowski
4. Jacek Duriasz
5. Leszek Goździewski
6. Michał Jeziółkowski
7. Barbara
Kornatowska
8. Robert Kuciński
9. Agnieszka Kuźma
10.Elżbieta Latko
11.Krzysztof
Leszczyński
12.Tomasz Podsiadlik
13.Jerzy Racki
14.Marek Rutkowski
15.Edyta Rzeplińska Filipowicz
16.Bogumiła Rybacka
17.Zenon Stańczak
18.Mariusz Stawicki
19.Stanisław Talarek
20.Jacek Zawiśliński
21.Marcin Żebrowski

X
X

Przeciw

Wstrzymał
się

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
NIEOBECNA
X
X
X
X
X
NIEOBECNY

Uchwała 19 głosami za, bez głosów przeciw i 1 wstrzymującym się została
podjęta i nosi nr 193/XVI/2016.
Głos zabrała Pani Bibiana Mossakowska Honorowy Obywatel Miasta
Ciechanów.
Pkt. 9. Czas dla ZO.

Pan przewodniczący ZO Nr 6 Emil Świszcz zapytał o reformę szkolną, o dzieci 5
letnie, które zostaną w przedszkolach, wówczas dzieci 3 letnie nie zostaną
przyjęte, ponieważ nie będzie miejsc w przedszkolach. Mieszkańcy obawiają się,
że w szkołach nie będzie opieki świetlicowej dla dzieci 5 letnich po godz. 12.
Pkt. 10. Odpowiedzi na interpelacje.
Odpowiedzi udzielił pan prezydent Krzysztof Kosiński.
Odpowiadając na interpelację pana radnego Roberta Adamiaka dotyczącą
nowych wiat przystankowych, pan prezydent poinformował, że w budżecie na
2016 rok są zabezpieczone środki na wymianę wiat przystankowych, natomiast
jednocześnie rozważana jest całkowita wymiana wiat przystankowych w całym
mieście, rozważane jest również wprowadzenie elektronicznego systemu
informacji pasażerskiej, jeśli pojawią się środki, które uda się wygospodarować
na tego typu inwestycję.
Na interpelację pana radnego Wiesława Brzozowskiego dotyczącą driftingu na
placu przy ul. Sońskiej pan prezydent poinformował, że miasto zwróci się do
właściciela firmy, do policji, aby bliżej przyjrzała się tej problematyce.
W odpowiedzi na interpelację pana radnego Jerzego Rackiego na temat
bezpieczeństwa na drogach, szczególnie w rejonie ul. Armii Krajowej pan
prezydent poinformował, że zwróci się do PZD o uzgodnienie proponowanych
zmian przez pana radnego.
Na temat interpelacji pana radnego Zdzisława Dąbrowskiego w sprawie
zakupywanych biletów komunikacji miejskiej u kierowcy, pan prezydent
odpowiedział, że na bieżąco zmiany w rozkładzie jazdy autobusów są
wprowadzane.
Odpowiadając na interpelację pana radnego Mariusza Stawickiego w sprawie
podziału Mazowsza, pan prezydent poinformował, że do tej pory żadnych
informacji ze strony rządu, bądź wojewody nie było. Pan prezydent osobiście jest
zwolennikiem podziału statystycznego Mazowsza, to byłoby korzystne dla
Ciechanowa, z tego względu, że Ciechanów mógłby partycypować i wnioskować
o środki z kolejnej perspektywy unijnej po roku 2020.
Odpowiadając na interpelację pana radnego Michała Jeziółkowskiego w sprawie
złego stanu nawierzchni przy przystanku przy ul. Kargoszyńskiej, pan prezydent
poinformował, że nie ma sensu inwestowania w tym momencie w ten teren, jeśli
planowana jest całościowa inwestycja, dokumentacja na tą ulicę została
opracowana i zakończona.
Odpowiadając na interpelację pana przewodniczącego RM Leszka
Goździewskiego w sprawie odśnieżania, pan prezydent podkreślił, że wewnętrzne

ulice nie są wszystkie w zarządzie miasta. Po ostatnich opadach śniegu nie było
żadnych zastrzeżeń ze strony mieszkańców, jeśli chodzi o odśnieżanie.
Na temat interpelacji pana radnego Stanisława Talarka dotyczących inwestycji,
propozycje będą rozważane, jeśli chodzi o plany na najbliższe lata.
Odpowiadając panu przewodniczącemu ZO Nr 6 pan prezydent poinformował, że
miasto przygotowuje się do polityki informacyjnej, jeśli chodzi o zmiany, które
nastąpiły. Miasto będzie starało się zaproponować takie działania, które w żaden
sposób nie zakłócą i nie spowodują czy to zwolnień wśród nauczycieli, czy tego,
że dostęp do przedszkoli będzie mniejszy. Miasto będzie starło się, aby rocznik 1
klasy nie był rocznikiem pustym, żeby zachęcić rodziców do tego, żeby posyłali
dzieci do szkoły w wieku 6 lat.
Odpowiedzi udzieliła pani prezydent Joanna Potocka – Rak.
W uzupełnieniu na interpelację pana radnego Stanisława Talarka w kwestii ul.
Gruduskiej, pani prezydent poinformowała, że w chwili obecnej jest etap
opracowywania koncepcji. Trzeba zastanowić się jak poszerzenie pasa jezdni i
wymagania projektowe, które postawiło MZDW wpłynie na podział
nieruchomości i kosztów związanych z wykupem działek, które to koszty będą do
poniesienia po stronie miasta, ale też trzeba patrzeć jak to wpłynie na ingerencję
w grunty mieszkańców, którzy tam bezpośrednio mieszkają. To jest temat
złożony i pani prezydent nadmieniała, że prace są prowadzone przez cały czas.
W kwestii cmentarza i poruszanych uwag w związku z cennikiem, pani prezydent
przypomniała kwestię, że projekt regulaminu, projekt cennika był załącznikiem
do uchwały w grudniu, przechodził przez wszystkie komisje, na których nie było
merytorycznych uwag co do zapisów w regulaminie i w cenniku, pojawiały się
inne zastrzeżenia, że powinien być inny zarządca niż spółka miejska z czym
miasto się nie zgadza, dlatego, że strategia, które przyjęło miast związane ze
zlecaniem zadań własnych spółkom miejskim jest prosta, jasna i czytelna,
wynikająca z przepisów. W tej chwili realizowane są zadania bezprzetargowo w
trybie tzw. zamówień in house i w tej samej procedurze został zlecone pełnienie
obowiązku związanych z administrowaniem cmentarzem od stycznia bieżącego
roku spółce miejskiej PUK. 31 grudnia współpraca z zarządcą cmentarza się
zakończyła, ale niestety zarządca pomimo tego, że w tej chwili z miastem nie jest
związany żadną umową nie opuścił terenu cmentarza i dalej wykonuje „swoje”
obowiązki bezumownie i niezgodnie z prawem. Pani prezydent nadmieniła, że
zarówno w tej kwestii jak i w kwestii nie wydania ksiąg cmentarnych zostało
złożone doniesienie do prokuratury. Odnosząc się do cen pani prezydent
nadmieniła, że mówiąc o cenach jakie mieszkaniec ponosi są na uwadze koszty
docelowe, które ponosi, niekoniecznie wynikające w całości z cennika usług.
Należy zadać sobie pytanie jakie faktyczne koszty ponosi mieszkaniec

Ciechanowa, który korzysta z usług na cmentarzu komunalnym, a nie koszty
wykazane w cenniku usług. Pani prezydent poinformowała, że miasto nie
zamierza przeprowadzać jakichkolwiek przetargów na zarządzanie cmentarzem
przez jakiekolwiek podmioty zewnętrzne, ponieważ proces zarządzania we
przypadku powierzenia zadań spółce własnej jest dużo łatwiejszy i prostszy i jest
szybka ścieżka egzekucji usług określonych w umowie czy poleceniu wykonania
zadania.
Pani prezydent poinformowała, że zostały udostępnione wszystkie dokumenty
związane z funkcjonowaniem cmentarza, wszystkie akty prawne. Na koniec
wypowiedzi pani prezydent podkreśliła, że zależy miastu tylko na sprawnym i
racjonalnym zarządzaniu mieniem własnym.
Pan radny Zdzisław Dąbrowski odniósł się do kwestii swojej interpelacji w
sprawie driftingu na placu przy ul. Sońskiej i zaproponował , by sprawdzić jakie
w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziane są działalności. Panu
radnemu wydaje się, że są tam handel i usługi nieuciążliwe.

Pkt. 11. Zapytania i wolne wnioski.
Pani
radna
Barbara
Kornatowska
poruszyła
sprawę mieszkańca, który stwarza niebezpieczeństwo dla mieszkańców na
osiedlu Bloki.
Głos zabrał pan radny Krzysztof Leszczyński, który poinformował, że pracuje w
SM, która zarządza tym budynkiem, w którym mieszka ten mieszkaniec. Pan
radny podkreślił, że SM ma statutowe zadanie zarządzania nieruchomościami, a
nie zarządzania ludźmi.
Pani Elżbieta Butryn zastępca dyrektora MOPS nadmieniła, że w polskim prawie
nie ma obowiązku stosowania leczenia przymusowego w stosunku do osób
uzależnionych od narkotyków.
Pan radny Zdzisław Dąbrowski zgłosił, że postument Marii Konopnickiej nie jest
oświetlony.
Pan radny Jerzy Racki zapytał o czy podjęto już działania kontrolne punktów
sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem przestrzegania ustawy o
wychowaniu w trzeźwości oraz konieczności organizacji szkolenia dla
sprzedawców.
Pan radny również zapytał co było przyczyną braku funkcjonowania SPP od 1 do
18 stycznia i jakie starty finansowe poniosło miasto w związku z zaistniałą
sytuacją.

Pan prezydent Krzysztof Kosiński odpowiadając na pytanie odnośnie SPP,
poinformował, że uchwała, która została podjęta na listopadowej sesji została
ogłoszona w dniu 31 grudnia, a uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Zdaniem pana prezydenta że dobrze się stało, że zostało przetestowane co by było
gdyby nie było SPP. To był test i pokazanie, że głównym SPP jest rotacja aut w
centrum miasta.
Pan prezydent Krzysztof Kacprzak odpowiadając na pytanie pana radnego
Jerzego Rackiego odnośnie szkoleń i kontroli, poinformował, że odbyły się
szkolenia dla sprzedawców w punktach sprzedaży alkoholu od 20 do 22 stycznia,
przeprowadziła je firma zewnętrzna, przeprowadziła również audyt, a także próbę
zakupu kontrolowanego. Do końca stycznia powinien być raport z audytu.
Pan radny Tomasz Podsiadlik odniósł się do definicji interpelacji i określenie jej
w nowym statucie RM.
W drugiej sprawie pan radny odniósł się do zdjętego z porządku obrad projektu
uchwały na druku nr 8.
Pan Przewodniczący RM poinformował, że pierwsze posiedzenie Komisji
Statutowej odbędzie się 4 lutego o godz. 15 w sali konferencyjnej UM.
Głos zabrała pani Ksenia Kowalska w sprawie złożonego wniosku w sprawie
podjęcia uchwały w celu zlikwidowania SPP.
Pan prezydent Krzysztof Kosiński poinformował, że odpowiedź została udzielona
przez panią prezydent. Fakt przejęcia SPP przez miasto jest to kolejne działanie,
które ma na celu ograniczenie poboru opłat, rozszerzenie tej strefy. W 2016 roku
dzięki przebudowie Pasażu Marii Konopnickiej powstaną kolejne miejsca
parkingowe. Odpowiedź na wniosek została udzielona, natomiast wniosek ten nie
miała charakteru inicjatywy uchwałodawczej, po stronie wnioskodawców musi
być gotowy projekt uchwały. Musi być także zmiana w zakresie budżetu,
ponieważ rodzi to określone konsekwencje.
Pan radna Bogumiła Rybacka nadmieniła, że zamiana ul. Warszawskiej w deptak
to była rewolucja, która doprowadziła do upadku setki rodzin. Jeśli chodzi o 18
dni bezpłatnego parkowania SPP pokazało, że w zasadzie zablokowany był tylko
Plac Jana Pawła II. Pani radna zapytała jak mają się odnaleźć przedsiębiorcy,
którzy prowadzą działalność na ul. Warszawskiej.
Pani Ksenia Kowalska zapytała czy ktoś zainteresował się faktem po zmianie ul.
Warszawskiej deptak, jakie są skutki ekonomiczne, ul. Warszawska po
wyłożeniu na jej przebudowę 9,7 mln zł powinna mieć inną opcję, powinno to
być tak ujęte, że ludzie prowadzący działalność na ul. Warszawskiej powinni
pracować na te 9,7 mln zł, a niestety tak się nie dzieje.

Pan prezydent odnosząc się do słów pani Kseni Kowalskiej powiedział, że
rozwiązaniem tego problemu nie jest zlikwidowanie SPP. Rozwiązaniem też nie
jest wprowadzenie ruchu na ul. Warszawskiej. To od początku było mówione, że
są inne możliwości, które można zrealizować i te rzeczy są na bieżąco
wprowadzane. Jeśli chodzi o koszt 9,7 mln zł to są koszty własne, podatników
miasta.
Pan radny Mariusz Stawicki nadmienił, że radni są radnymi całego miasta, należy
brać pod uwagę dobro wszystkich mieszkańców, a także ich opinie. Pomysł
przeistoczenia ul. Warszawskiej dojrzewał w Ciechanowianach długo. Pod koniec
poprzedniej kadencji został przeprowadzony w ramach działania platformy
społecznej sondaż i wśród badań inwestycja na ul. Warszawskiej była jedną z
najlepiej ocenianych inwestycji w mieście. Widać, że miasto robi pewne kroki,
wychodzi naprzeciw postulatom przedsiębiorcom z ul. Warszawskiej, ale nie ma
żadnej informacji zwrotnej czy to przynosi jakikolwiek efekt. Jaka jest gwarancja,
że kolejny postulat przyniesie spodziewane efekty. Należy sobie postawić
kluczowe, zasadnicze pytanie, czy kłopoty handlu na ul. Warszawskiej zaczęły
się w momencie tej inwestycji, czy one nie mają głębszych źródeł, bardziej
złożonych, z powstaniem centrów handlowych, z handlem w intrenecie.
Pani radna Barbara Kornatowska odniosła się do słowa rewitalizacja, czym jest,
jest to przywrócenie do życia, przywrócenie do świetności. 9,7 mln zł wydano,
czy została przywrócona do świetności, nie, została wymalowana. Tak samo jest
potrzebna rewitalizacja osiedla Bloki i ul. Warszawskiej.
Pan radny Zdzisław Dąbrowski powiedział, że temat ul. Warszawskiej jest bardzo
poważny, dotyczy ludzi. Pan radny przypomniał, że występował z pismem od
mieszkańców ul. Warszawskiej 62, którzy chcieli likwidacji parkingów. Należy
raz jeszcze przyjrzeć się jak funkcjonuje w dzisiejszych czasach „otoczenie
biznesowe”, jaki jest układ na rynku handlu, ponieważ do punktu handlowego nic
tak nie przyciąga klienta jak oferta.
Pan Przewodniczący RM odczytał pisma, które otrzymał w okresie między
sesyjnym, a także podał terminarz na miesiąc luty:
Sesja – 25 luty 2016r. godz. 1000
Tematyka:
1. Informacja o sytuacji ekonomicznej i ocena funkcjonowania TBS.
Posiedzenia Komisji godz. 15.00:
15 luty - posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

16 luty – posiedzenie Komisji Kultury i Sportu,
17 luty – posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich
18 luty – posiedzenie Komisji Oświaty
22 luty – posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
23 luty – posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Pkt. 12. Zamknięcie obrad Sesji RM.
Pan Leszek Goździewski Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów zamknął
obrady XVI Sesji Rady Miasta Ciechanów.
Przewodniczący Rady Miasta
Leszek Goździewski
Protokołowała:

Beata Kania
Ciechanów, dn. 05.02.2016r.

