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P r o t o k ó ł    Nr    XX/2015 

z Sesji Rady Miasta Ciechanów, odbytej 

dnia 25 maja 2016 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miasta w Ciechanowie, Plac Jana Pawła II 6 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 800, zakończono o godz. 1150  

 

Stan radnych:   21  

Uczestniczyło w obradach: 21 

wg załączonej listy obecności.  

Obrady prowadził Pan Leszek Goździewski – Przewodniczący Rady Miasta 

Ciechanów.  

 

Pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Leszek Goździewski Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów otworzył 

obrady XX 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, Panią Skarbnik Ewę Szeluga, Pana Marcina Burchackiego Sekretarza 

Miasta, posła na Sejm RP Panią Annę Cicholską, posła na Sejm RP Pana Roberta 

Kołakowskiego, przedstawicieli miejskich spółek, kierowników wydziałów UM, 

przewodniczących ZO, przedstawicieli mediów. 

 
 

Pan Przewodniczący RM wniósł o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały na 

druku nr 12 w sprawie uchylenia uchwały Nr 134/XIV/2016 Rady Miasta 

Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 roku. 

Pani Joanna Potocka – Rak wniosła o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały 

na druku nr 16 w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie i 

restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – bramy wejściowej  

przed kościołem  św. Tekli  w Ciechanowie oraz wprowadzenie projektu uchwały 

na druku nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości. 

Pan radny Robert Kuciński odczytał pismo dotyczące odwołania z funkcji 

Przewodniczącego Rady Miasta Pana Leszka Goździewskiego oraz odwołania z 

funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ciechanów Pana Stanisława 

Talarka. 

Pani radna Barbara Kornatowska wniosła o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały na druku nr 7x w sprawie  funkcjonowania  Centrum Usług Wspólnych 

jako jednostki obsługującej, nadania statutu oraz określenia jednostek 
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obsługiwanych. Zdaniem pani radnej projekt uchwały wykazuje pewne 

niedociągnięcia i nieścisłości. Zdaniem pani radnej w projekcie uchwały zabrakło 

zapisu dotyczącego środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych 

ZOSiP według stanu na dzień 30 czerwca, w paragrafie projektu uchwały 

powinien być zapis w brzmieniu „… środki pieniężne w kasie i rachunku 

bieżącym ZOSiP według stanu na dzień 30 czerwca podlegają wpłacie na 

rachunek GM Ciechanów”. W projekcie uchwały panią radną zastanawia zapis o 

nadzorze nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych oraz 

efektywnym gospodarowaniem środkami finansowymi i składnikami 

majątkowymi w szkołach, przedszkolach i innych podległych placówkach. Pani 

radna zapytała co leży u podstaw zmiany, bowiem do tej pory główny księgowy 

sprawuje bieżący nadzór nad realizacją budżetu poszczególnych jednostek 

oświatowych i corocznie składa prezydentowi informację dotyczącą stanu i 

wartości majątku rzeczowego w jednostkach oświatowych, natomiast służby 

administracyjno-techniczne, a takim organizatorem jest ZOSiP, nie sprawują 

nadzoru nad majątkiem trwałym w szkołach i przedszkolach. W uchwale, 

zdaniem pani radnej, brak jest prawidłowej nazwy nowej jednostki, w 

poszczególnych rozdziałach istnieje słowo Zakład a powinno być Centrum. W 

projekcie zabrakło zapisu, że dyrektor Centrum Usług Wspólnych i podlegli mu 

pracownicy są pracownikami samorządowymi. Do uchybień formalnych projektu 

uchwały należy zaliczyć zapis „nadzór nad całokształtem działalności centrum 

sprawuje Prezydent Miasta”, według pani radnej powinno być Prezydent Miasta 

Ciechanów. Dane dotyczące pieczęci Centrum Usług Wspólnych też odbiegają 

od przyjętych reguł. Jest zapis, że Centrum używa podłużnej pieczęci z adresem 

siedziby, zdaniem pani radnej jest to zapis zbyt ogólny, powinno być, że używa 

pieczęci o treści „Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie ul. Jesionowa 27, 

06-400 Ciechanów, numer telefonu i faksu”. Pani radna poprosiła o przesunięcie 

tego projektu uchwały na następną sesję. 

Pan Krzysztof Kacprzak Zastępca Prezydenta Miasta nawiązując do 

wypowiedzi pani radnej Barbary Kornatowskiej przypomniał o styczniowej sesji 

RM , kiedy pan prezydent prosił państwa radnych o zdjęcie projektu uchwały 

dotyczącego ZOSiP, dając jednocześnie sobie czas na to, żeby zorientować się 

jaki jest stan prawny. Dziś przedstawiając ten projekt uchwały pod obrady pan 

prezydent brał pod uwagę również to, że uczestniczył w szkoleniu 

przygotowującym do powołania Centrum Usług Wspólnych, ponieważ w 

styczniu były jeszcze wątpliwości. Dziś tych wątpliwości pan prezydent nie ma, 

dlatego projekt uchwały staje pod obrady sesji. Pan prezydent nadmienił, że 

należy pamiętać o tym, że na wszystko jest potrzebny czas, wszystkie 

przekształcenia zakładów związane są z czasem. Pan prezydent poinformował, że 

jeśli uchwała zostanie podjęta nikt z ZOSiP nie straci pracy, natomiast jeśli 

zostanie odwleczona w czasie to może się okazać, że 20 osób tam pracujących 

straci pracę. To pociąga koszty za sobą, około 0,5 mln odpraw, poza tym stoi pod 
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znakiem zapytania obsługa placówek oświatowych. Pan prezydent zapytał, czy 

państwo radni są gotowi na to, aby destabilizować oświatę w Ciechanowie. 

Pan radny Marcin Żebrowski poinformował, że na wszystkie punkty, które 

wymieniła pani radna Barbara Kornatowska radni nie usłyszeli ani jednej 

odpowiedzi. Pan radny chciałby usłyszeć podstawę prawną, która mówi o tym, że 

ZOSiP nie może funkcjonować tak, jak funkcjonował do tej pory. Pan radny 

rozumie, że ustawodawca wprowadził możliwość wprowadzenia Centrum Usług 

Wspólnych, ale jest to tylko możliwość. Jeśli placówka do tej pory obsługuje 

tylko jednostki szkolne nie ma takiego obowiązku. Pan radny ponowił prośbę, aby 

pan prezydent odniósł się do tego, co przedstawiła radna Barbara Kornatowska. 

Głos zabrał Pan Adam Krzemiński Dyrektor ZOSiP, który poinformował, że 

Centrum Usług Wspólnych musi powstać, ponieważ ZOSiP może funkcjonować 

tylko i wyłącznie z mocy prawa do końca bieżącego roku budżetowego, z dniem 

31 grudnia kończy się podstawa do funkcjonowania dla tego typu instytucji. W 

związku z tym 1 stycznia tak firma istnieć już w strukturach samorządowych w 

żadnej gminie w Polsce nie może. Wynika to z zapisów ustawy z 15 czerwca 2015 

roku o zmianie ustawy o systemie oświaty i innych ustaw. Natomiast, jeśli chodzi 

o informacje, która podawała pani radna Barbara Kornatowska, pan dyrektor 

poinformował, że uchwała została sprawdzona przez prawników i dzisiejsza 

redakcyjna korekta również wynika z doprecyzowania, uszczegółowienia i dania 

sobie szansy na to, żeby ona mogła bez żadnych problemów zostać przyjęta przez 

służby Wojewody. To jest pół roku, od kiedy rozpoczęły się prace nad treścią tej 

uchwały, pierwszy projekt powstał w styczniu, pojawiły się kontrowersje, być 

może to był zły moment, żeby ją podejmować, odbyły się kolejne konsultacje z 

prawnikami z różnych środowisk, uchwała nie budzi żadnych zastrzeżeń co do jej 

treści i zgodności z prawem. 

Pan radny Jerzy Racki w swojej wypowiedzi nadmienił, że przed kilkoma 

chwilami padły silne słowa dotyczące ewentualnego zwolnienia z pracy 20 osób 

z ZOSiP i pan radny życzyłby sobie więcej wyjaśnień ze strony pana prezydenta 

Krzysztofa Kacprzaka. Pan radny poinformował, że jest to sprawa bardzo ważna, 

20 osób może być potraktowanych przez radnych w sposób bardzo nieuczciwy. 

Pan radny zapytał dlaczego odrzucenie, czy przesunięcie na kolejny miesiąc tego 

projektu uchwały ma skutkować zwolnieniem 20 osób z ZOSiP. Pan radny 

nadmienił, że w druku nr 7x brak jest paragrafu 6 w stosunku do wersji pierwotnej 

i panu radnemu wydaje się, że paragraf był bardzo istotny brzmiał następująco 

„Centrum Usług Wspólnych może zapewnić wspólną obsługę innym, zaliczanym 

do sektora finansów publicznych gminnym osobom prawnym utworzonym na 

podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych z 

wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych itd.” Pan radny zapytał czy 

to oznacza, że dziś do życia powoływane jest Centrum Usług Wspólnych, które 

będzie się zajmowało tylko i wyłącznie tymi 15 jednostkami wymienionymi w 
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paragrafie 2 i nie będzie możliwości już włączenia do Centrum Usług Wspólnych 

innych jednostek. Pan radny w druku nr 7x nie doszukuje się korzyści 

ekonomicznych wynikających z konsolidacji, to jest tylko zmiana nazwy. 

Pan Dominik Pogorzelski radca prawny odpowiadając na pytanie, że brak jest 

w tym projekcie uchwały paragrafu 6, który pierwotnie znajdował się w tej 

uchwale, poinformował, że było to powtórzenie zapisów ustawy i pozostawienie 

tego zapisu spowodowałoby błąd formalny w tym projekcie uchwały. W 

paragrafie 2 tego projektu wymieniane są jednostki, które będą obsługiwane przez 

ten podmiot, ale nie jest to katalog zamknięty. Ustawa pozwala na to, aby dopisać 

inne jednostki. Pan radca prawny poinformował, że w tej kwestii nie ma wyboru, 

z mocy prawa GZEAS i ZOSiP przestaną istnieć w całej Polsce. Ustawa daje 

możliwość utworzenia jednostki, która będzie obsługiwała jednostki bądź 

wyznaczenie innej jednostki do obsługi tych podmiotów. 

Pan radny Michał Jeziółkowski wspomniał listopadową sesję, gdy klub PiS 

wnioskował o przesunięcie głosowania nad budżetem, pan radny mówił wtedy 

jakie konsekwencje może wywołać odciągnięcie tego, po co głosowanie w 

atmosferze nerwowości, sytuacja w tej chwili się powtarza w kwestii uchwały 

powstania Centrum Usług Wspólnych. Pan radny nadmienił, że za miesiąc jest 

ostatnia sesja przed wakacjami, w lipcu jest przerwa, następnie zaczyna się rok 

szkolny i nikomu nie jest potrzebne odciąganie, a szczególnie najmniej jest to 

potrzebne pracownikom oświatowym, nauczycielom. Zdaniem pana radnego 

zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały na druku 7x jest wnioskiem 

niezasadnym. 

Pan radny Zdzisław Dąbrowski wniósł wniosek formalny o zakończenie 

dyskusji. 

Radni w głosowaniu: 

Za   - 12 

Przeciw  - 8 

Wstrzymało się - 1 

Wniosek przeszedł, dyskusja została zamknięta. 

 

Głosowanie za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały na druku nr 12: 

Za   - 21 

Przeciw  - 0 

Wstrzymało się - 0 
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Projekt uchwały na druku nr 12 został zdjęty z porządku obrad. 

 

Głosowanie za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały na druku nr 16: 

Za   - 21 

Przeciw  - 0 

Wstrzymało się - 0 

Projekt uchwały na druku nr 16 został zdjęty z porządku obrad. 

 

Głosowanie za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały na druku nr 

17: 

Za   - 21 

Przeciw  - 0 

Wstrzymało się - 0 

Projekt uchwały na druku nr 17 został włączony do porządku obrad. 

 

Głosowanie za zdjęciem z porządku obrad projektu uchwały na druku nr 7x: 

Za   - 8 

Przeciw  - 12 

Wstrzymało się - 1 

Projekt uchwały na druku nr 7x pozostał w porządku obrad. 

Głosowanie porządku obrad w całości: 

Za   - 21 

Przeciw  - 0 

Wstrzymało się - 0 

Porządek obrad : 

     1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

     2.    Ustalenie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Miasta Ciechanów. 
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1. Sytuacja ekonomiczna i ocena funkcjonowania MOSiR za 2015 rok – druk 

Nr 1 

2. Informacja nt. wykorzystania  środków UE w latach 2007 – 2015 oraz pla-

nowanych projektach w latach 2016 - 2020 – druk Nr 2 

3. 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 

 

3/ w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji   społecz-

nych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017r. – druk Nr 5 

 

4/ w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Cie-

chanów na lata 2016 – 2019 - druk Nr 6 

 

5/ w sprawie  funkcjonowania  Centrum Usług Wspólnych jako jednostki  obsłu-

gującej, nadania statutu oraz określenia jednostek obsługiwanych- druk Nr 7x 

 

6/ w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miej-

skiej Ciechanów - druk Nr  8 

 

7/ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie od-

bierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowa-

nia tych odpadów - druk Nr 9 

 

8/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na   

rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym 

w Ciechanowie przy ul. Wyzwolenia 5 - druk Nr 10 

 

9/  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na 

rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 40 w budynku położonym 

w Ciechanowie przy ul. Władysława Sikorskiego 2 - druk Nr 11 

 

 

10/ w sprawie udzielenia  pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Ciechanowskiemu – druk Nr 13 

 

11/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk Nr 14 
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12/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na 

rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku położonym  

w Ciechanowie przy ul. Nadfosnej 8 - druk Nr 15 

 

13/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości – druk Nr 17 

 

7.    Interpelacje. 

8.    Czas dla Zarządów Osiedli.                             

9.    Odpowiedzi na interpelacje. 

10.   Zapytania i wolne wnioski. 

11.   Zamknięcie obrad Sesji. 

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

Radni w głosowaniu 18  głosami za, bez głosów przeciw i 3 głosami wstrzymu-

jącymi się przyjęli protokół z XIX Sesji RM Ciechanów. 

 

Głos zabrał Pan Robert Kołakowski Poseł na Sejm RP. 

 

Pkt. 4. Sytuacja ekonomiczna i ocena funkcjonowania MOSiR za 2015 rok – druk 

Nr 1 

Radni nie zabrali głosu w dyskusji 

 

Pkt. 5. Informacja nt. wykorzystania  środków UE w latach 2007 – 2015 oraz 

planowanych projektach w latach 2016 - 2020 – druk Nr 2 

 

Radni nie zabrali głosu w dyskusji 

 

 

Pkt. 6. Projekty uchwał. 

1/ w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Ciecha-

nów- druk Nr 3 
 

Imię i Nazwisko Za Przeciw Wstrzymał 
się 

1. Robert Adamiak x   
2. Wiesław Brzozowski x   
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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 - 
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 x   

 

Uchwała 21 głosami za, bez głosów przeciw i wstrzymujących została podjęta 

i nosi nr 229/XX/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 x   
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 x   
 

Uchwała 21 głosami za, bez głosów przeciw i wstrzymujących została podjęta 

i nosi nr 230/XX/2016. 

 

3/ w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji   społecz-

nych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017r. – druk Nr 5 

 

Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta poinformował, że równo rok temu 

państwo radni podjęli uchwałę dotycząca sformalizowania budżetu obywatel-

skiego. Budżet obywatelski przeprowadzony w poprzednim roku cieszył się bar-

dzo dużą popularnością wśród mieszkańców. Została osiągnięta 15% frekwencja 

w głosowaniu mieszkańców, co w porównaniu z innymi miastami jest to bardzo 

solidny wynik. Zostało wybranych 15 projektów do realizacji, 12 projektów osie-

dlowych i 3 ogólno -miejskie. Pan prezydent nadmienił, że w tej chwili jest wpro-

wadzana zmiana na skalę ogólnopolską o charakterze rewolucyjnym, pozosta-

wione zostaną wszystkie elementy, które sprawdziły się w zeszłym roku, ale to 

nie władze miasta, nie radni powinni decydować o wysokości budżetu obywatel-

skiego, tylko sami mieszkańcy, poprzez swoją aktywność. To znaczy, że wyso-

kość budżetu obywatelskiego będzie uzależniona od frekwencji w głosowaniu nad 

projektami. Wszystkie inwestycje, które były realizowane w poprzednim roku zo-

stały oddane do użytku.  

 

 

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   
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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 - 

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 x   

 

Uchwała 21 głosami za, bez głosów przeciw i wstrzymujących została podjęta 

i nosi nr 231/XX/2016. 

 

4/ w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Cie-

chanów na lata 2016 – 2019 - 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 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   
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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 x   

 

Uchwała 21 głosami za, bez głosów przeciw i wstrzymujących została podjęta 

i nosi nr 232/XX/2016. 

 

Pan Przewodniczący RM do godz. 10.20 ogłosił przerwę. 

 

5/ w sprawie  funkcjonowania  Centrum Usług Wspólnych jako jednostki  obsłu-

gującej, nadania statutu oraz określenia jednostek obsługiwanych- druk Nr 7x 

 

Pan radny Jerzy Racki zadał ponownie pytanie dotyczące 20 pracowników  

ZOSiP, którzy mieliby stracić pracę przez to, że dziś uchwała na druku 7x nie 

zostałaby przez radnych przyjęta. 

 

Pan radny Tomasz Podsiadlik uważa, że czas 5 miesięcy to był wystarczający 

czas na to, aby rzetelnie przygotować projekt uchwał, który został przedłożony. 

Pan radny poprosił o przegłosowanie uchwały z poprawkami redakcyjnymi, które 

zgłosiła pani radna Kornatowska, czyli w paragrafie 5 rozdział 3, paragraf 5 ust. 

1. 

Pan radny Zdzisław Dąbrowski zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dysku-

sji. 

 

W głosowaniu 12 za, 9 przeciw, bez głosów wstrzymujących się wniosek prze-

szedł. 

 

 

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   
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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 - 

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   x 

 

Uchwała 12 głosami za, bez głosów przeciw i  9 wstrzymującymi się została 

podjęta i nosi nr 233/XX/2016. 

 

6/ w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miej-

skiej Ciechanów - druk Nr  8 

 

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   
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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 x   

 

Uchwała 21 głosami za, bez głosów przeciw i wstrzymujących została podjęta 

i nosi nr 234/XX/2016. 

 

 

7/ w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie od-

bierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowa-

nia tych odpadów - druk Nr 9 

 

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 - 
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 x   
 

Uchwała 21 głosami za, bez głosów przeciw i wstrzymujących została podjęta 

i nosi nr 235/XX/2016. 

 

8/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na   

rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku położonym 

w Ciechanowie przy ul. Wyzwolenia 5 - druk Nr 10 

 

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 - 
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 x   
Uchwała 21 głosami za, bez głosów przeciw i wstrzymujących została podjęta 

i nosi nr 236/XX/2016. 

 

9/  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na 

rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 40 w budynku położonym 

w Ciechanowie przy ul. Władysława Sikorskiego 2 - druk Nr 11 
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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 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 - 
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 x   
 

Uchwała 21 głosami za, bez głosów przeciw i wstrzymujących została podjęta 

i nosi nr 237/XX/2016. 

 

 

 

 

 

 

10/ w sprawie udzielenia  pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 

Ciechanowskiemu – druk Nr 13 

 

 

Imię i Nazwisko Za Przeciw Wstrzymał 
się 

1. Robert Adamiak x   
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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 - 

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 x   
 

Uchwała 21 głosami za, bez głosów przeciw i wstrzymujących została podjęta 

i nosi nr 238/XX/2016. 

 

 

11/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk Nr 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 x   

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 x   
 

Uchwała 21 głosami za, bez głosów przeciw i wstrzymujących została podjęta 

i nosi nr 239/XX/2016. 

 

 

12/ w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na 

rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 18 w budynku położonym  

w Ciechanowie przy ul. Nadfosnej 8 - druk Nr 15 

 

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 - 

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 x   
 

Uchwała 21 głosami za, bez głosów przeciw i wstrzymujących została podjęta 

i nosi nr 240/XX/2016. 

 

13/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości – 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 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 - 
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 x   
 

Uchwała 21 głosami za, bez głosów przeciw i wstrzymujących została podjęta 

i nosi nr 241/XX/2016. 
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Pkt. 7. Interpelacje 

Pan radny Robert Adamiak zwrócił się z prośbą o naprawę nawierzchni 

bitumicznej na ul. Wyspiańskiego (skrzyżowanie z ul. Asnyka) oraz na ul. Bema. 

Pan radny Krzysztof Leszczyński w pierwszej interpelacji poruszył kwestię 

bezpieczeństwa pieszych na rondzie w ul. Pułtuskiej i Armii Krajowej. 

W drugiej interpelacji pan radny poruszył sprawę reklamy umieszczonej przez 

spółkę PEC w „Tygodniku Ilustrowanym” na temat rozliczenia ciepła między 

dostawcą a odbiorcą, a ponadto nawiązał do korespondencji toczącej się 

pomiędzy spółką PEC  a zarządcami zasobów wielorodzinnych w sprawie aneksu 

do umowy na dostawę ciepła. 

Pan radny Michał Jeziółkowski zainterpelował o budowę kanalizacji 

deszczowej i nawierzchni ul. Andersena. 

Pan radny Zdzisław Dąbrowski zapytał się dlaczego reklamy PEC nie 

umieszczono w Gazecie Samorządowej. 

Pan radny Marek Rutkowski zainterpelował o stypendia dla szczególnie 

uzdolnionej młodzieży.  

W drugiej interpelacji pan radny poprosił o zamontowanie szlabanu na parkingu 

przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 10. 

 W kolejnej interpelacji pan radny zwrócił się z prośbą o remont budynku przy ul. 

Nadfosnej 3. 

W ostatniej interpelacji pan radny zwrócił uwagę na fatalny stan schodów przy ul. 

11 Pułku Ułanów 4. 

Pan radny Jerzy Racki w pierwszej interpelacji poprosił o wskazanie podstawy 

prawnej, która uprawniałaby do rozwiązania stosunku pracy z pracownikami 

ZOSiP przy braku przekształcenia wyżej wymienionej jednostki w Centrum 

Usług Wspólnych. 

W drugiej interpelacji pan radny zwrócił się z prośbą o remont schodków 

prowadzących od Mostu 3 Maja do kościoła farnego. 

W kolejnej interpelacji pan radny zwrócił się z prośbą o namalowanie pasów 

wyznaczających miejsca parkingowe na ul. Żórawskiego. 

Kolejną sprawą jaką poruszył pan radny była kwestia nasadzeń na rondach, które 

powodują brak widoczności dla kierowców. 

W ostatniej interpelacji pan radny zapytał o montaż tabliczek na nowo nazwanych 

ulicach i rondach w mieście. 
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Pan radny Wiesław Brzozowski w swojej interpelacji poprosił o zmianę opraw 

oświetleniowych na ul. Kolonijnej i Łąkowej. 

Pan radny Stanisław Talarek zwrócił się z prośbą o wykoszenie pasów zieleni 

w  ul. Wojska Polskiego. 

Pani radna Edyta Rzeplińska – Filipowicz w pierwszej interpelacji zapytała o 

plany związane z terenem przy ul. Mławskiej naprzeciw dawnej Agromy. 

W drugiej interpelacji pani radna zapytała jakie są plany zagospodarowania terenu 

przy wiadukcie Gąsecka w sąsiedztwie szkoły nauki jazdy „Leady”. 

W ostatniej interpelacji pani radna zwróciła się z prośbą o umożliwienie 

odbywania w ratuszu dyżurów radnych . 

Pani radna Bogumiła Rybacka w pierwszej interpelacji poprosiła, aby „Jarmark 

Kwiatowy” został wpisany jako stała impreza w kalendarz imprez miejskich. 

W kolejnej interpelacji pani radna odniosła się do incydentu, jaki miał miejsce 

podczas Jarmarku Kwiatowego, gdzie duży samochód z PUK wjechał na deptak 

na ul. Warszawskiej, aby rozstawić gazony kwiatowe, stwarzając tą sytuacją 

niebezpieczeństwo dla pieszych. 

Pan Przewodniczący RM Leszek Goździewski w pierwszej interpelacji zwrócił 

się z prośbą o uporządkowanie terenu GM Ciechanów przy ul. Powstańców 

Wielkopolskich 9 oraz naprawę chodnika na wysokości 4-tej klatki przy ul. 

Powstańców Wielkopolskich 9. 

W kolejnej interpelacji pan radny zwrócił się z prośba o naprawę uszkodzonego 

podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy ul. Pułtuskiej 62B. 

W trzeciej interpelacji pan radny poprosił o poprawę oświetlenia w obrębie 

skrzyżowania ul. Sikorskiego i Witosa. 

W ostatniej interpelacji pan radny poprosił o uporządkowanie terenu przy bloku 

przy ul. Sierakowskiego 9. 

Pkt. 8. Czas dla ZO. 

Pani Anna Dubrownik Przewodnicząca ZO Nr 7 ponownie zwróciła się z 

prośbą o informację na temat nieświecących się lamp na ul. Szumnej, a także 

poprosiła o zamontowanie nowych opraw lamp oświetleniowych w ul. Obozowej. 

W kolejnej kwestii pani przewodnicząca zaprosiła na Dzień Wolontariatu. 

 

Pan Leszek Goździewski Przewodniczący RM odczytał uchwałę Nr 01/05/2016 

Zarządu Komitetu Gminy Miejskiej Ciechanów Prawa i Sprawiedliwości w 

Ciechanowie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zawieszenia Pana Roberta 
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Kucińskiego w sprawowaniu funkcji Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i 

Sprawiedliwości w Radzie Miasta Ciechanów oraz Uchwałę 02/05/2016 Zarządu 

Komitetu Gminy Miejskiej Ciechanów Prawa i Sprawiedliwości w Ciechanowie 

z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie powierzenia Panu radnemu Markowi 

Rutkowskiemu obowiązku Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i 

Sprawiedliwość w Radzie Miasta Ciechanów. 

Pan Przewodniczący ogłosił przerwę do godz. 11.40. 

Pkt. 9. Odpowiedzi na interpelacje 

Pani Joanna Potocka – Rak poinformowała, że na wszystkie interpelacje będzie 

odpowiedź na piśmie. 

Pkt. 10. Zapytania i wolne wnioski 

Pan radny Michał Jeziółkowski zwrócił się z prośbą o postawienie znaku 

podwyższenia ograniczenia prędkości na odcinku pętli miejskiej od ul. 

Kargoszyńskiej do ul. Sienkiewicza. 

Pan radny Marek Rutkowski przedstawił informację dotyczącą zakończenia prac  

Komisji Statutowej. 

Pan radny Jerzy Racki złożył wniosek w sprawie otrzymywania w wersji 

papierowej dokumentów na komisje i Sesje RM. 

Pan Przewodniczący RM podał terminarz na miesiąc czerwiec: 

Sesja –    30 czerwiec 2016r.   godz. 900   

Tematyka: 

1. Informacja nt. funkcjonowania PUK Sp. z o.o. oraz utrzymania czystości i 

porządku w gminach i gospodarka odpadami za rok 2015. 

2. Funkcjonowanie Straży Miejskiej oraz perspektywa rozwoju sieci 

monitoringu miejskiego. 

Posiedzenia Komisji godz. 15.00: 

20 czerwiec – wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 

21 czerwiec – posiedzenie Komisji Kultury i Sportu  

22 czerwiec – posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich  

23 czerwiec – posiedzenie Komisji Oświaty 

28 czerwiec – posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

Pkt. 11. Zamknięcie obrad Sesji. 
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Pan Leszek Goździewski Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów zamknął 

obrady XX Sesji Rady Miasta Ciechanów. 

Przewodniczący Rady Miasta 

        Leszek Goździewski 

 

Protokołowała: 

 

Beata Kania 

Ciechanów, dn. 07.06.2016r. 

 

 

 


