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P r o t o k ó ł    Nr    XVIII/2016 

z Sesji Rady Miasta Ciechanów, odbytej 

 dnia 31 marca  2016 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miasta w Ciechanowie, Plac Jana Pawła II 6 
 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 800, zakończono o godz. 1210 

 

Stan radnych:   21  

Uczestniczyło w obradach: 19 

wg załączonej listy obecności. 
Obrady prowadził Pan Leszek Goździewski – Przewodniczący Rady Miasta 
Ciechanów. Nieobecni radni – Barbara Kornatowska, Marcin Żebrowski. 

Pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

Pan Leszek Goździewski Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów otworzył 
obrady XVIII Sesji VII kadencji Rady Miasta Ciechanów stwierdzając kworum. 
Powitał Posła na Sejm RP Pana Roberta Kołakowskiego, 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, Honorowego 
Obywatela Miasta Ciechanów Panią Bibianę Mossakowską, radnych, 
przedstawicieli miejskich spółek, kierowników wydziałów UM, 
przewodniczących ZO, przedstawicieli mediów. 
 

Porządek obrad : 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Ustalenie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miasta Ciechanów. 

4. Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie w zakresie wspie-
rania rodzin w roku 2015 (ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy 
zastępczej) – druk Nr 1  

5. Informacja o działalności MOPS za rok 2015 – druk Nr 2  

6. Projekty uchwał. 

1/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciecha-
nów – druk Nr 3  

 
2/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 – druk Nr 4  
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3/ w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych dla miasta Ciechanów na 2016 rok – druk Nr 5  

 
4/ w sprawie aktualności studium i planów miejscowych – druk Nr 6  

 
5/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trakt 
Rzeczkowska” – druk Nr 7  

 
6/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 
sierpnia 2015 roku – druk Nr 9x  

 
7/ w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawie-
rających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoży-
cia poza miejscem sprzedaży – druk Nr 10 

 
8/ w sprawie zwolnienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie 
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej 
Ciechanów – druk Nr 11 

 
9/  w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa – druk Nr 12      

 
10/ w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Ciechanów – druk Nr 13 

 
11/ w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowiec-
kiego – druk Nr 14  

 
12/ w sprawie uchylenia własnej uchwały Nr 158/XIV/2015 Rady Miasta Ciecha-
nów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowa-
nia, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej stre-
fie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” – druk Nr 15 

 
13/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny – druk Nr 16  

 
14/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na  
rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym 
w Ciechanowie przy ul. K. Pijanowskiego 5 – druk Nr 17 

 
15/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/V/2002 Rady Miasta Ciechanów z dnia 
29.05.2002 roku w sprawie zbycia nieruchomości w  przetargu nieograniczonym 
– druk Nr 18 
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7. Omówienie bieżącej sytuacji Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w 

Ciechanowie. 

8.    Interpelacje. 

9.    Czas dla Zarządów Osiedli.                             

10.   Odpowiedzi na interpelacje. 

11.   Zapytania i wolne wnioski. 

12.   Zamknięcie obrad Sesji. 

 

Pkt. 3. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miasta Ciechanów. 

Radni w głosowaniu 19 głosami za, bez głosów przeciw i wstrzymujących się 
przyj ęli protokół z XVII Sesji RM. 

 

Pkt. 4. Sprawozdanie z realizacji zadań powierzonych Gminie w zakresie wspie-
rania rodzin w roku 2015 (ustawa o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastęp-
czej) – druk Nr 1  

 
Pan radny Marek Rutkowski w swojej wypowiedzi  nadmienił, że sprawozdanie 
MOPS z realizacji zadań powierzonych Gminie w zakresie wspierania rodzin w 
roku 2015 w ramach ustawy o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej to 
bardzo ważny materiał pokazujący z jednej strony w jak wielu aspektach funkcjo-
nowanie rodziny jest zagrożone przez różnego rodzaju patologie, z drugiej zaś 
ilustrujący wysiłek podejmowany z dużym zaangażowaniem przez pracowników 
MOPS. Pan radny przypomniał, że samorząd gminny odpowiada za profilaktykę 
i wsparcie rodziny, dlatego też doceniając pracę MOPS w tym zakresie pan radny 
ma nadzieję na wzmocnienie tak bardzo pożądanych efektów działalności MOPS. 
Pan radny zaznaczył, że rodzina jest podstawą każdego społeczeństwa, a szcze-
gólna troska należy się dzieciom. Z tego też powodu członków klubu PiS cieszy 
fakt, że MOPS jest dobrze przygotowany do wspierania programu 500+, który 
wbrew malkontentom rusza od 1 kwietnia. Program 500+ z pewnością poprawi 
sytuację wielu rodzin, odsunie grożące im widmo ubóstwa. Pan radny podkreślił, 
że jest dumny, że to właśnie program ogłoszony przez rząd PiS stał się pierwszym 
realizowanym w Polsce na tak wielką skalę przedsięwzięciem pro demograficz-
nym. Po raz pierwszy też okazało się, że obietnica wyborcza może być z korzyścią 
dla społeczeństwa tak szybko i konsekwentnie realizowana. Wspieranie rodzin 
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wielodzietnych i ubogich otrzymało nowy, bardzo silny impuls. Na plon zasia-
nego ziarna przyjdzie oczywiście poczekać, z pewnością jednak instytucje takie 
jak MOPS zyskały nowe narzędzie wspierające rodzinę i z tego należy się cieszyć. 
 
Pkt. 5. Informacja o działalności MOPS za rok 2015 – druk Nr 2 

 
Pkt. 6. Projekty uchwał. 

1/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciecha-
nów – druk Nr 3  

 
Pan Prezydent Krzysztof Kosiński nadmienił, że uchwała ta wprowadza ważne 
oczekiwane przez mieszkańców inwestycje. Chodzi o budowę dróg, chodników, 
ścieżek rowerowych, parkingów, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oświetlenia 
ulicznego czy zagospodarowania terenów zielonych. Dokładane są do budżetu 
nowe inwestycje za 11 mln zł. Te 11 mln zł to wolne środki, które udało się wy-
pracować dzięki racjonalnej gospodarce finansowej w poprzednim roku i pozy-
skanym środkom europejskim. Pan Prezydent przypomniał, że plan budżetu na 
2015 rok, który państwo radni uchwalali zakładał, że rok 2015 zakończony zosta-
nie deficytem w wysokości 7 mln zł. Tymczasem rok 2015 został zakończony 4 
– milionową nadwyżką. Pan Prezydent nadmienił, że będzie o tym mówione pod-
czas kwietniowej Sesji RM, kiedy będzie punkt dotyczący sprawozdania z wyko-
nania budżetu za 2015 rok, ale zdaniem pana prezydenta nie sposób nie wspo-
mnieć o tym teraz podczas podziału środków. To właśnie wolne środki są źródłem 
finansowania tych wszystkich inwestycji tak wielu, tak dużych i tak ważnych dla 
miasta inwestycji. Pan Prezydent podziękował również Przewodniczącym i 
członkom ZO za przygotowanie spotkań osiedlowych, ponieważ to na tych spo-
tkaniach i poprzez te spotkania z mieszkańcami osiedli zostały wypracowane listy 
działań, zadań inwestycyjno – remontowych na 2016 rok. Autorami i wniosko-
dawcami tych inwestycji są sami mieszkańcy, którzy w sposób aktywny włączyli  
się w działania miasta. Pan Prezydent poprosił państwa radnych o przyjęcie przed-
łożonych uchwał wprowadzających do budżetu miasta nowe inwestycje. 

 
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 nieobecna   
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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 - 
Filipowicz 

  X 

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 14 głosami za, bez głosów przeciw i 5 wstrzymującymi się została 
podjęta i nosi nr 201/XVIII/2016. 

 
2/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016 – druk Nr 4  

 
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 nieobecna   

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 - 
Filipowicz 

  X 
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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 14 głosami za, bez głosów przeciw i 5 wstrzymującymi się została 
podjęta i nosi nr 202/XVIII/2016. 

3/ w sprawie zmiany Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych dla miasta Ciechanów na 2016 rok – druk Nr 5  

 
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 nieobecna   

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 - 
Filipowicz 

X   

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 203/XVIII/2016. 
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4/ w sprawie aktualności studium i planów miejscowych – druk Nr 6  

 
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 nieobecna   

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 - 

Filipowicz 

X   

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 204/XVIII/2016. 

 
5/ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trakt 
Rzeczkowska” – druk Nr 7  

 
Imię i Nazwisko Za Przeciw Wstrzymał 

się 

1. Robert Adamiak X   

2. Wiesław Brzozowski X   

3. Zdzisław Dąbrowski X   

4. Jacek Duriasz X   
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5. Leszek Goździewski X   

6. Michał Jeziółkowski x   

7. Barbara Kornatowska nieobecna   

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 - 

Filipowicz 

X   

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 205/XVIII/2016. 

 
 
6/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/X/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 
sierpnia 2015 roku – druk Nr 9x  

 
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 nieobecna   

8. Robert Kuciński X   

9. Agnieszka Kuźma X   

10. Elżbieta Latko X   

11. Krzysztof Leszczyński X   

12. Tomasz Podsiadlik   X 
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13. Jerzy Racki X   

14. Marek Rutkowski X   

15. Edyta Rzeplińska - 
Filipowicz 

X   

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 18 głosami za, bez głosów przeciw i 1 głosem wstrzymującym się 
została podjęta i nosi nr 206/XVIII/2016. 

 
7/ w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawie-
rających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoży-
cia poza miejscem sprzedaży – druk Nr 10 

 
Pan radny Zdzisław Dąbrowski nadmienił, że w takich sytuacjach należy pa-
trzeć i zwracać uwagę, apelować. Należy zwrócić uwagę na kulturę zachowania, 
kulturę spożywania i na to kłaść nacisk. Jeśli młodzież ma dostęp do alkoholu i 
sięga po niego, to należałoby zwrócić uwagę na stan świadomości, a nie na ilość 
punktów. Należy zmieniać postawy ludzi i promować zdrowy styl życia. 
 
Pan radny Jerzy Racki w swojej wypowiedzi zaznaczył, że problem, o którym 
jest w tym momencie mówione dotyczy nie tylko Ciechanowa, ale całej Polski. 
Alkohol można kupić niemal wszędzie i o każdej porze. Zmiany są potrzebne, a 
w Polsce w zasadzie tylko Gminy mogą ograniczać fizyczną dostępność do alko-
holu obniżając limit sklepów i lokali gastronomicznych, w których jest alkohol 
sprzedawany. Według badań naukowych to jest jedna z najskuteczniejszych me-
tod redukcji różnych problemów społecznych, nie tylko bezpośrednio związanych 
z problemem alkoholowym, problemów społecznych, które generują ogromne 
koszty w ochronie zdrowia, pomocy społecznej, czy wymiarze sprawiedliwości. 
Są szeregi badań, które dowodzą, że racjonalne polityka w zakresie limitowania 
dostępności alkoholu przekłada się na zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców. 
Zdaniem pana radnego dzisiejszy krok, jest stawiany w dobrym kierunku, ale zbyt 
małym, pan radny nadmienił, ze bardzo wiele pozwoleń w Ciechanowie są po-
zwoleniami kilkuletnimi, a nawet kilkunastoletnimi, ich wygaśnięcie to jest per-
spektywa roku 2018, 2019, 2020. Teoretycznie Rada Gminy jest organem, który 
może ograniczyć, czy powiększyć liczbę punktów sprzedaży alkoholu, ale w 
praktyce Rada Gminy ma „ręce związane” i tym należy tłumaczyć liczbę zapro-
ponowaną przez pana prezydenta. W pełni zgadza się pan radny z panem radnym 
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Dąbrowskim, że jest to tylko jedna z metod przeciwdziałania alkoholizmowi i 
wszelkim problemom społecznym, gospodarczym, które on ze sobą niesie. Pan 
radny ma nadzieję, że przy ścisłej współpracy biura, policji, SM, MOPS inne me-
tody też będą wdrażane. Pan radny nadmienił, że może Rada Gminy powinna 
ustalić także zasady usytuowania punktów sprzedaży lokali alkoholowych. 
 
Pan radny Zenon Stańczak zaznaczył w swojej wypowiedzi, że jest to poważny 
problem. Pan radny odniósł się do kwestii zakupów kontrolowanych, które w na-
szym mieście wypadły bardzo źle. Zdaniem pana radnego dobrze się stało, że w 
tej chwili określane jest o 20 punktów mniej. Pan radny życzyłby sobie tego, aby 
za rok radni pochylili się nad taką samą uchwałą i zejść do 100 punktów.   Zda-
niem pana radnego ci którzy łamią prawo sprzedając alkohole nieletnim powinni 
nie mieć koncesji.  
 
                   

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 

nieobecna   

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 - 

Filipowicz 

  X 

16. Bogumiła Rybacka x   

17. Zenon Stańczak X   

18. Mariusz Stawicki X   

19. Stanisław Talarek X   

20. Jacek Zawiśliński X   
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21. Marcin Żebrowski nieobecny                                                                   

 
Uchwała 18 głosami za, bez głosów przeciw i 1 głosem wstrzymującym się 
została podjęta i nosi nr 207/XVIII/2016. 

                                                                                                                                                               
 

8/ w sprawie zwolnienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie 
z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miejskiej 
Ciechanów – druk Nr 11 

 
Imię i Nazwisko Za Przeciw Wstrzymał 

się 

1. Robert Adamiak X   

2. Wiesław Brzozowski X   

3.     

4. Zdzisław Dąbrowski X   

5. Jacek Duriasz X   

6. Leszek Goździewski X   

7. Michał Jeziółkowski x   

8. Barbara Kornatowska nieobecna   

9. Robert Kuciński X   

10. Agnieszka Kuźma X   

11. Elżbieta Latko X   

12. Krzysztof Leszczyński X   

13. Tomasz Podsiadlik X   

14. Jerzy Racki X   

15. Marek Rutkowski X   

16. Edyta Rzeplińska - 
Filipowicz 

X   

17. Bogumiła Rybacka x   

18. Zenon Stańczak X   

19. Mariusz Stawicki X   

20. Stanisław Talarek X   

21. Jacek Zawiśliński X   

22. Marcin Żebrowski nieobecny                                                                                                                      

 
Uchwała 19 głosami za, bez głosów przeciw i bez głosów wstrzymujących się 
została podjęta i nosi nr 208/XVIII/2016. 

 
9/  w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa – druk Nr 12  
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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 nieobecna   

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 - 
Filipowicz 

X   

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 209/XVIII/2016. 

 

10/ w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków na obszarze Gminy Miejskiej Ciechanów – druk Nr 13 

 
Imię i Nazwisko Za Przeciw Wstrzymał 

się 

1. Robert Adamiak X   

2. Wiesław Brzozowski X   

3. Zdzisław Dąbrowski X   

4. Jacek Duriasz X   
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5. Leszek Goździewski X   

6. Michał Jeziółkowski x   

7. Barbara Kornatowska nieobecna   

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 - 

Filipowicz 

X   

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 210/XVIII/2016. 

 
11/ w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowiec-
kiego – druk Nr 14  

 
Pan radny Mariusz Stawicki nadmienił, że wydaje się, iż podział statystyczny 
jest podziałem co do którego nie ma żadnych wątpliwości, że jest potrzebny i taka 
uchwała jest godna poparcia. Ta uchwała może wzmocnić głos za podziałem sta-
tystycznym. 
 
 
Pan Prezydent Krzysztof Kosiński poinformował, że to nie jest jedynie uchwała 
intencyjna, nie tylko gest, ale też za tymi działaniami, podejmowane są działania 
polegające na tym, że 22 kwietnia w PWSZ odbędzie się szeroka konferencja, 
która będzie omawiała ten problem związany ze statystycznym podziałem woje-
wództwa mazowieckiego jak i z ewentualnym podziałem administracyjnym. 
 
Pani radna Edyta Rzeplińska – Filipowicz poinformowała, że jest to bardzo 
istotna sprawa i nie wyobraża sobie, że radni mogliby być nie jednogłośni w tej 
sprawie. 
 



14 

 

 
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 nieobecna   

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 - 
Filipowicz 

X   

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 211/XVIII/2016. 

 
12/ w sprawie uchylenia własnej uchwały Nr 158/XIV/2015 Rady Miasta Ciecha-
nów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowa-
nia, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej stre-
fie oraz „Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania” – druk Nr 15 

 
 

Imię i Nazwisko Za Przeciw Wstrzymał 

się 

1. Robert Adamiak  X  

2. Wiesław Brzozowski  X  

3. Zdzisław Dąbrowski  X  
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4. Jacek Duriasz  X  

5. Leszek Goździewski  X  

6. Michał Jeziółkowski  X  

7. Barbara Kornatowska nieobecna   

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 - 
Filipowicz 

  X 

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 3 głosami za, 14 głosami przeciw i 2 głosami wstrzymującymi się 
nie została podjęta. 

 
13/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny – druk Nr 16  

 
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 

nieobecna   

8. Robert Kuciński X   

9. Agnieszka Kuźma X   

10. Elżbieta Latko X   
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11. Krzysztof 
Leszczyński 

X   

12. Tomasz Podsiadlik X   

13. Jerzy Racki X   

14. Marek Rutkowski X   

15. Edyta Rzeplińska - 

Filipowicz 

X   

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 212/XVIII/2016. 

 
14/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na  
rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku położonym 
w Ciechanowie przy ul. K. Pijanowskiego 5 – druk Nr 17 

 
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 nieobecna   

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 - 
Filipowicz 

X   

16. Bogumiła Rybacka x   
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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 213/XVIII/2016. 

 
15/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 50/V/2002 Rady Miasta Ciechanów z dnia 
29.05.2002 roku w sprawie zbycia nieruchomości w  przetargu nieograniczonym 
– druk Nr 18 

 
 

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 nieobecna   

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 - 
Filipowicz 

 X  

16. Bogumiła Rybacka  X  

17. Zenon Stańczak X   

18. Mariusz Stawicki X   

19. Stanisław Talarek X   

20. Jacek Zawiśliński   X 

21. Marcin Żebrowski nieobecny                                                                                                                      
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Uchwała 12 głosami za, 4 głosami przeciw i 3 głosami wstrzymującymi się 
została podjęta i nosi nr 214/XVIII/2016. 

Pan Przewodniczący RM ogłosił 20 minut przerwy. 

Pkt. 7. Omówienie bieżącej sytuacji Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 

w Ciechanowie. 

Pan Tadeusz Bochnia Dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Cie-

chanowie dokonał omówienia bieżącej sytuacji szpitala. 

 
Dyskusja: 

Pan radny Zdzisław Dąbrowski zapytał czy redukcja łóżek plus łączenie 
oddziałów będzie połączone z remontami. Pan radny uważa, że remonty są 
niezbędne, ponieważ będzie to rzutowało ograniczeniem kosztów. 

Pan Tadeusz Bochnia poinformował, że zmiany będą wprowadzone w bieżącym 
roku, od II półrocza. Pan dyrektor potwierdził, że potrzeby remontowe są i są 
robione własnymi siłami. 

Pan radny Krzysztof Leszczyński zapytał o kwestię, że na 22 oddziałów 19 z nich 
nie bilansuje się, zapytał czy ordynatorzy zapoznawani są na bieżąco z wynikami 
ekonomicznymi swojego oddziału. 

Pan Tadeusz Bochnia poinformował, że redukcja łóżek szpitalnych wynika z 
przeprowadzonego audytu, około 30% łóżek szpitalnych nie było 
wykorzystanych. Od początku pracy pana dyrektora w szpitalu, czyli od lipca 
2015 roku informacje bieżące, finansowe każdy szef oddziału otrzymuje. Pan 
dyrektor poinformował, że podjął decyzję o konkursach na stanowiska 
koordynatorów, w maju będzie rozstrzygany konkurs na pielęgniarki oddziałowe. 

Pan radny Krzysztof Leszczyński zapytał czy w sowich zamierzeniach pan 
dyrektor obejmuje nocną opiekę stomatologiczną. 

Pan Tadeusz Bochnia poinformował, że nie planuje w szpitalu uruchomienia 
takiej działalności. 

Pan radny Jerzy Racki zapytał czy audyt nie wykazał, że proporcje w zakresie 
kosztów są niewłaściwe i czy ktokolwiek z poprzedniego kierownictwa szpitala 
poniósł jakąś odpowiedzialność prawną czy finansową za wadliwie rozwiązane 
umowy z lekarzami kontraktowymi. Pan radny zapytał również czy ograniczenie 
liczby łóżek wynikające z audytu nie pociągnie za sobą zmniejszenia liczby 
przede wszystkim personelu pielęgniarek, czy będą przewidziane zwolnienia 
wśród lekarzy. 
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Pan Tadeusz Bochnia poinformował o wysokości wskaźnika kosztów stałych, 
czyli kosztów osobowych, audyt na to zwracał uwagę tylko dość nieprecyzyjnie 
do poszczególnych miejsc, natomiast jest to sytuacja jasna i wiadoma. Redukcja 
zatrudnienia na pewno będzie tylko ona nie jest proporcjonalna do skali 
zmniejszenie ilości łóżek, ponieważ pewne wymogi obsady muszą być 
zachowane, zmianowość, dyżury. Jeśli chodzi o pytanie dotyczące poniesionych 
konsekwencji, pan dyrektor poinformował, że poprzednia pani dyrektor z tego 
powodu została zwolniona. 

Pan radny Michał Jeziółkowski zadał pytanie odnośnie kontraktów, które zostały 
zawarte wcześniej, zapytał jakie jest największe wynagrodzenie jakie otrzymuje 
lekarz kontraktowy i lekarz na etacie w ciechanowskim szpitalu. 

Pan Tadeusz Bochnia poinformował, że 50 tys. zł dla lekarza kontraktowego. 

Pan radny Michał Jeziółkowski poinformował, że lekarze kontraktowi są 
lekarzami etatowymi w innych jednostkach, zapytał czy nie docierają do pana 
dyrektora skargi na jakość świadczonych usług przez takich lekarzy. 

Pan Tadeusz Bochnia poinformował, że skargi są ogólnie na wszystkich lekarzy, 
także na etatowców. W ubiegłym roku były 22 skargi. 

Pan radny Tomasz Podsiadlik zapytał jak wygląda struktura pacjentów szpitala 
pod względem miejsca zamieszkania, jak dużo część stanowią mieszkańcy 
Ciechanowa. 

Pan Tadeusz Bochnia poinformował, że zdecydowany – 80%  udział pacjentów 
to jest powiat ciechanowski. 

Pan radny Stanisław Talarek zapytał o czas pracy lekarzy kontraktowych. 

Pan Tadeusz Bochnia poinformował, że w przypadku lekarzy kontraktowych nie 
ma ograniczenia czasowego. Pan dyrektor stara się nie dopuszczać do takich 
sytuacji, aby lekarz kontraktowy 3 dni non stop udzielał świadczenia. 

Pan Przewodniczący RM Leszek Goździewski zapytał czy nadal jest 
utrzymywany tzw. minimalny poziom zatrudnienia, jeśli chodzi o pielęgniarki na 
oddziałach. 

Pan Tadeusz Bochnia poinformował, że nie ma normy minimalnej. Pan dyrektor 
stara się realizować zatrudnienie pielęgniarek zgodnie z przepisami, które to 
regulują. Mogą takie sytuacje zdarzać się przejściowo, ale po sygnale jaki dociera 
do dyrekcji problem jest na bieżąco rozwiązywany. 

Głos zabrała Pani Bibiana Mossakowska Honorowy Obywatel Miasta 
Ciechanów. 
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Pkt. 8. Interpelacje 

Pan radny Robert Adamiak w swojej interpelacji poruszył kwestię możliwości 
utworzenia nocnego pogotowia stomatologicznego ze środków budżetu miasta. 

Pan radny Jerzy Racki w pierwszej interpelacji poruszył kwestię możliwości 
zamontowania ekranów akustycznych w ciągu ul. Mleczarskiej przy wiadukcie. 

W kolejnej interpelacji pan radny zapytał o możliwość wybudowania chodnika 
wzdłuż ul. Tysiąclecia od skrzyżowania z ul. Płocką do skrzyżowania z ul. 
Niechodzką. 

W ostatniej interpelacji pan radny zapytał o termin zainstalowania wiat 
przystankowych na terenie miasta. 

Pan radny Marek Rutkowski w pierwszej interpelacji zapytał o remont dworca 
PKS, czy planowane zmiany nie wpłyną negatywnie na częstotliwość kursów i 
dostępność linii autobusowych. 

W kolejnej interpelacji zapytał czy jest pomysł na wykorzystanie budynku tzw. 
„Łydynia”. 

Pan radny Zenon Stańczak zapytał czy znany jest termin  budowy chodnika 
łączącego ul. Kolbego z Czarnieckiego. 

W drugiej interpelacji pan radny zasygnalizował uszkodzenie jezdni w pętli 
miejskiej na wysokości firmy Metal-Tech. 

Pan radny Wiesław Brzozowski zainterpelował o budowę oświetlenia w ul. 
Zagrodowej lub postawienie lamp solarnych. 

Pan radny Mariusz Stawicki w pierwszej interpelacji zapytał o konsekwencje 
uchwały dotyczącej warmińsko – mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej. 

W drugiej kwestii pan radny poinformował, że na ścieżkach rowerowych w pętli 
miejskiej znajduje się bardzo dużo piasku i zapytał czy PUK posiada odpowiedni 
sprzęt do czyszczenia ścieżek rowerowych.  

Pan radny Michał Jeziółkowski zainterpelował o zainstalowanie progu 
zwalniającego w ul. Dąbrowskiego na skrzyżowaniu z ul. Zapolskiej. 

Pan radny Stanisław Talarek poinformował, że na połączeniu ul. Ściegiennego 
z ul. Kopernika utworzył się próg, który niekorzystnie wpływa na korzystanie z 
tego odcinka jezdni. 

Pan radny Zdzisław Dąbrowski zainterpelował o remont nawierzchni w ul. 
Ludowej. 

Pan radny Tomasz Podsiadlik zainterpelował o przyłączenie do kanalizacji ul. 
Młynarskiej. 
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W drugiej interpelacji pan radny zasygnalizował problem mieszkańców, którzy 
mieszkają przy firmie „Cedrob”, samochody, które przyjeżdżają w porze nocnej 
używają sygnałów dźwiękowych i zakłócają ciszę nocną. 

W ostatniej interpelacji pan radny zapytał o możliwość budowy chodnika 
pomiędzy ul. Rzeczkowską a ul. Mościckiego. 

Pani radna Edyta Rzeplińska – Filipowicz w pierwszej interpelacji 
zapostulowała, aby na tabliczkach z nazwami ulic były pełne nazwy z imionami i 
nazwiskami. 

W drugiej interpelacji pani radna zapytała o możliwość dyżurów radnych w UM 
w godz. Od 15.30 do 19. 

W kolejnej interpelacji pani radna poinformowała, że w budynku UM nie ma 
informacji na temat procedury przyjmowania skarg i wniosków. 

Pani radna zapytała również o możliwość bezpłatnego parkowania pojazdów 
hybrydowych. 

W ostatniej interpelacji pani radna zapytała o montaż wiaty przystankowej w ul. 
Wojska Polskiego przy PWSZ. 

Pan Przewodniczący RM Leszek Goździewski poruszył kwestię 
bezpieczeństwa na rondzie im. Żołnierzy Wyklętych i zainterpelował o 
postawienie słupków metalowych z łańcuszkami, gdyż ciągniki siodłowe 
wyjeżdżając z ronda wjeżdżają na chodnik przy posesji sąsiadującej z rondem. 

 

Pkt. 9. Czas dla ZO. 

Pani Magdalena Grelik – Grodecka Przewodnicząca ZO Nr 9 „Bloki”  zabrała 
głos w sprawie przyłączania budynków w dzielnicy „Bloki” do sieci 
ciepłowniczej PEC, a także zapytała od czego zależy wysokość stawki za m 
kwadratowy przesłanego ciepła w budynkach TBS. 

Pani Przewodnicząca poprosiła również o odświeżenie pasów na przejściu dla 
pieszych na skrzyżowaniu ul. 17 Stycznia z ul. Letnią, a także o wyznaczenie 
dodatkowych pasów na skrzyżowaniu ul. Małgorzackiej z ul. Kopernika. 

Pani Przewodnicząca ZO Nr 9 zaprosiła na obchody Dnia Autyzmu dnia 2 
kwietnia 2016 roku o godz. 11 na Placu Jana Pawła II. 

 

 

 

Pkt. 10. Odpowiedzi na interpelacje. 
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Odpowiedzi udzieliła Pani Joanna Potocka – Rak Zastępca Prezydenta 
Miasta.  

Odnosząc się do interpelacji pana radnego Roberta Adamiaka w sprawie 
pogotowia stomatologicznego pani prezydent poinformowała, że brak jest 
podstawy prawnej, aby taką pomoc stomatologiczną z budżetu miasta finansować.  

Jeśli chodzi o interpelację pana radnego Jerzego Rackiego pani prezydent 
poinformowała, że informacja zostanie skierowana do PKP. 

Na interpelację dotyczącą chodnika przy ul. Tysiąclecia pani prezydent 
poinformowała, że tam planowane jest zaangażowanie dodatkowych środków ze 
względu na dobiegającą do końca inwestycję firmy Norco, planowane jest też 
wybudowanie dodatkowej nawierzchni drogowej i takie zadanie inwestycyjne 
zapewne pojawi się w I półroczu tego roku w budżecie miasta. 

Na interpelacje dotyczące wiat przystankowych pani prezydent poinformowała, 
że są zabezpieczone środki finansowe na ten rok w budżecie miasta i informacja 
do państwa radnych będzie przekazana. 

Odpowiadając na interpelację pana radnego Marka Rutkowskiego dotyczącą 
dworca PKS, pani prezydent poinformowała, że jest w stałym kontakcie z firmą 
MOBILIS, jest wstępnie uzgodniony projekt dworca tymczasowego, jest w 
uzgodnieniach w wydziale IMiOŚ. Dworzec tymczasowy będzie zlokalizowany 
w ciągu ul. Sienkiewicza i w części ul. Fabrycznej. 

Na temat interpelacji dotyczącej budynku „Łydynia” pani prezydent 
poinformowała, że prawdopodobnie będzie on na razie wydzierżawiany, na dzień 
dzisiejszy planów szczegółowych, inwestycyjnych nie ma. 

Odpowiadając na interpelację pana radnego Zenona Stańczaka dotycząca 
chodnika łączącego ul. Kolbego z Czarnieckiego stwierdziła, że na razie terminu 
realizacji chodnika nie ma sprecyzowanego. W pierwszej kolejności należy 
uregulować sprawy dotyczące własności gruntu. 

Temat naprawy nawierzchni w pętli miejskiej sprawa zostanie skierowana do 
wydziału, jest problem z wykonawcą inwestycji, ponieważ  części prac 
związanymi z bieżącymi naprawami wykonawca nie wszystkich się podejmuje. 

Odpowiadając na interpelację pana radnego Wiesława Brzozowskiego dotyczącą 
braku oświetlenia w ul. Zagrodowej, pani prezydent poinformowała, że w 
pierwszej kolejności lampy solarne będą montowane przy placach zabaw, które 
są wskazane jako zadania inwestycyjne w tegorocznym budżecie obywatelskim i 
w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim. Jeśli zostaną wolne środki będzie to 
zadanie zrealizowane w tym roku, jeśli natomiast tych środków nie będzie to 
zostanie ono wpisane w roku przyszłym. 
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Odpowiadając na interpelację pana radnego Tomasza Podsiadlika odnośnie 
hałasu samochodów przyjeżdżających do firmy Cedrob, pani prezydent 
poinformowała, że zostanie skierowana informacja do przedsiębiorcy z prośbą o 
podjęcie działań, oprócz tego będą podjęte inne działania, aby zmniejszyć te 
uciążliwości. 

Na temat budowy chodnika między ul. Rzeczkowską a Mościckiego pani 
prezydent poinformowała, że w roku bieżącym jest dużo zadań inwestycyjnych 
związanych z budową chodników, także w tym roku może być tylko wykonane 
bieżące utwardzenie w ramach bieżącego utrzymania dróg. 

Odpowiadając na interpelację pani radnej Edyty Rzeplińskiej – Filipowicz 
odnośnie nazw ulic, pani prezydent poinformowała, że w chwili obecnej trwa 
opracowywanie kompleksowego systemu oznakowania ulic w mieście. 
Opracowany został wstępny projekt jak mają wyglądać tablice. W pierwszej 
kolejności będą oznaczone ronda i ulice nowo powstałe. Pani prezydent 
nadmieniła, że zmiana oznakowania ulic ma nastąpić od Śródmieścia, ponieważ 
jest to duży projekt w skali całego miasta i na pewno nie będzie on zrealizowany 
jednorazowo i będzie on dzielony na etapy, ponieważ szacunkowe koszty całości 
inwestycji zamknęłyby się w granicach 1 mln zł. Będzie to dzielone na osiedla i 
na pewno postulat pani radnej będzie uwzględniony. 

Odnośnie interpelacji na temat bezpłatnego parkowania pojazdów hybrydowych 
pani prezydent poinformowała, że w regulaminie SPP takie rozwiązanie nie 
zostało uwzględnione i będzie to skonsultowane  z referatem SPP. 

Odpowiadając na interpelację pana przewodniczącego RM Leszka 
Goździewskiego pani prezydent poinformowała, że informacja zostanie 
skierowana do GDDKiA, ale mając na uwadze wcześniejsze rozmowy z 
Wojewódzkim Zarządem Dróg i wypadkiem, który miał miejsce przy ul. 
Przasnyskiej, to usytuowanie jakichkolwiek barier w obrębie rond, nie są to 
sprawy jasne, ponieważ bariery muszą spełniać określone atesty i nie ma tu 
dowolności w stosowaniu dodatkowych zabezpieczeń, jeśli chodzi oddzielenie 
chodnika od jezdni. 

Odpowiadając na pytania pani przewodniczącej ZO Nr 9 Magdaleny Grelik – 
Grodeckiej pani prezydent poinformowała, że zapytanie zostanie skierowane do 
PEC i TBS z prośbą o szczegółową odpowiedź. 

Na temat namalowania dodatkowych pasów na skrzyżowaniu ul. Małgorzackiej i 
Kopernika pani prezydent poinformowała, że to zadanie nie może być 
zrealizowane, ponieważ jest negatywna opinia PZD. 

Odpowiedzi na interpelacje udzielił Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta. 

Odpowiadając na interpelacje pana radnego Mariusza Stawickiego pan prezydent 
poinformował, że uchwała o specjalnej strefie ekonomicznej jest pierwszym 
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krokiem w celu włączenia terenów do podstrefy warmińsko-mazurskiej. Jest stały 
kontakt z kierownictwem strefy ekonomicznej. Wniosek został zmniejszony z 14 
do 7 ha, ponieważ ta procedura wtedy przyspieszy. Wydaje się, że takim realnym 
terminem, który może spowodować włączenie tych terenów będzie druga połowa 
roku. Wiążącą decyzją, jeśli chodzi o rozszerzenie strefy nie jest uchwała RM, ale 
podjęcie przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie rozszerzenia strefy. 

Odnosząc się do interpelacji w sprawie piasku na ścieżkach rowerowych w pętli 
miejskiej pan prezydent poinformował, że sprawa została już zgłoszona do 
wydziału IMIOŚ. 

Odnośnie interpelacji pani radnej Edyty Rzeplińskiej – Filipowicz w sprawie 
braku informacji na temat przyjmowania skarg i wniosków w UM pan prezydent 
poinformował, że taka tabliczka z informacją jest na I piętrze na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie. 

Pkt. 11. Zapytania i wolne wnioski. 

Pan radny Marek Rutkowski złożył wniosek dotyczący przedłużenia prac Komisji 
Statutowej do 1 czerwca 2016 roku.  

W głosowaniu 17 głosami za, bez głosów przeciwnych i bez głosów 
wstrzymujących się radni wyrazili zgodę. 

Pan radny Jerzy Racki złożył wniosek dotyczący wykonania dokumentacji 
projektowo – kosztorysowej ul. Augustiańskiej. 

Pan radny Mariusz Stawicki zaproponował zadaszenie ul. Warszawskiej. 

Pani Prezydent odpowiadając panu radnemu poinformowała, że zostanie 
ogłoszony konkurs dla studentów PWSZ. 

Głos zabrała Pani Ksenia Kowalska w sprawie nie podjętej uchwały w sprawie 
SPP. 

Głos zabrał Pan Grzegorz Gwiazdowski w sprawie prowadzonej działalności 
gospodarczej na cmentarzu komunalnym. 

Odpowiadając Panu Grzegorzowi Gwiazdowskiemu Pan Prezydent Krzysztof 
Kosiński poinformował, że na wszystkie pawilony, które są wokół cmentarza są 
organizowane przetargi. Wszyscy powinni być traktowani tak samo wobec prawa 
i nie ma takiej możliwości, aby jednym osobom wynajmować teren na innych 
zasadach, a innym na innych zasadach. Przetarg będzie zorganizowany i każdy 
będzie mógł do niego przystąpić. Warto też zwrócić uwagę, że te osoby, które w 
przetargu uzyskały teren pod prowadzenie działalności gospodarczej płacą 
obecnie znacznie większe stawki niż pan w trybie zajęcia pasa drogowego. 

Pan radny Zdzisław Dąbrowski zabrał głos w sprawie opłat za zajęcie pasa 
drogowego. 
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Minutą ciszy uczczono pamięć Śp. Marka Milewskiego. 

Pan Przewodniczący RM podał terminarz na miesiąc kwiecień: 

         Sesja –    28 kwiecień 2016r.   godz. 800   

 
Tematyka: 
 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok. 
2. Sprawozdanie z realizacji programów współpracy Gminy Miejskiej Cie-

chanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 
2015 rok. 

3. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015. 
 

Posiedzenia Komisji godz. 15.00: 

18 kwiecień – wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. 
 
19 kwiecień – posiedzenie Komisji Kultury i Sportu,  

 
20 kwiecień – posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich  

21 kwiecień – posiedzenie Komisji Oświaty 

12 kwiecień – posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Pkt. 12. Zamknięcie obrad Sesji RM. 

Pan Leszek Goździewski Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów zamknął 

obrady XVIII Sesji Rady Miasta Ciechanów. 

Przewodniczący Rady Miasta 

        Leszek Goździewski 
 

Protokołowała: 

 

Beata Kania 

Ciechanów, dn. 11.04.2016r. 


