
 
 

P r o t o k ó ł    Nr    XIX/2015 

z Sesji Rady Miasta Ciechanów, odbytej 

 dnia 28 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej 

Urzędu Miasta w Ciechanowie, Plac Jana Pawła II 6 

 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 800, zakończono o godz. 1230  

 

Stan radnych:   21  

Uczestniczyło w obradach: 21 

wg załączonej listy obecności.  

Obrady prowadził Pan Leszek Goździewski – Przewodniczący Rady Miasta Cie-

chanów.  

 

Pkt 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

Pan Leszek Goździewski Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów otworzył ob-

rady XIX Sesji VII kadencji Rady Miasta Ciechanów stwierdzając kworum. Po-

witał Pana Prezydenta Krzysztofa Kosińskiego,  Panią Joannę Potocką-Rak Za-

stępcę Prezydenta Miasta, Pana Krzysztofa Kacprzaka Zastępcę Prezydenta Mia-

sta, Panią Skarbnik Ewę Szeluga, Pana Marcina Burchackiego Sekretarza Miasta, 

posła na Sejm RP Pana Roberta Kołakowskiego, przedstawicieli miejskich spó-

łek, kierowników wydziałów UM, przewodniczących ZO, przedstawicieli me-

diów. 

 

Pan Przewodniczący RM wniósł wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 

projektu uchwały na druku nr 16 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 134/XIV/2016 

Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 roku. 

 

Pan radny Robert Kuciński wniósł wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu 

uchwały na druku nr 15 w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej 

architektury,   tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich   

gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z 

jakich mogą być wykonane. Pan radny wniosek umotywował tym, iż był zbyt 

krótki czas na zapoznanie się z projektem uchwały. 

 

Pan Prezydent Krzysztof Kosiński odpowiadając panu radnemu Robertowi Ku-

cińskiemu poinformował, że projekt uchwały był na każdej komisji w marcu, zo-

stał odłożony na miesiąc kwiecień, został poddany konsultacjom na platformie 

konsultacji społecznej UM, wszystkie uwagi złożone przez panią radną Bogumiłę 

Rybacką zostały uwzględnione. Uwagi zostały również uwzględnione przez ko-

misję architektoniczną. 

 



 
 

Pan radny Jerzy Racki wniósł wniosek formalny o skierowanie projektu 

uchwały na druku nr 16 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 134/XIV/2016 Rady 

Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 roku pod obrady Komisji Statutowej. 

 

Pan Przewodniczący Rady Miasta wniósł o skierowanie projektu uchwały na 

druku nr 16 pod obrady Komisji Stałych RM w miesiącu maju. 

 

Głosowanie: 

 

Za   -     18 

Przeciw  -       0 

Wstrzymało się -       0 

 

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

jącymi się skierowali wniosek pana Przewodniczącego RM pod obrady Komisji 

Stałych RM w miesiącu maju.  

 

Głosowanie wniosku pana radnego Roberta Kucińskiego: 

Za   -         9 

Przeciw  -       12 

Wstrzymało się -         0 

 

Wniosek nie przeszedł. 

 

Głosowanie porządku obrad: 

 

Za   -     21 

Przeciw  -       0 

Wstrzymało się -       0 

 

Porządek obrad : 

1.    Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2.    Ustalenie porządku obrad. 

3.    Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miasta Ciechanów. 

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok– druk Nr 1 

1/ Wystąpienie Prezydenta Miasta 

2/ Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok. 

3/ Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu  z wy-

konania budżetu za 2015 rok. 



 
 

4/ Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Pre-

zydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

5/ Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku   Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. 

6/ Dyskusja. 

7/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2015 rok. 

8/ Projekt Uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z 

tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

5. Sprawozdanie z realizacji programów współpracy Gminy Miejskiej Ciecha-

nów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 

rok – druk Nr 2 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej  za rok 2015 – druk Nr 3 

7. Projekty uchwał. 

1/ w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady ko-

munalne – druk Nr 4 

 

2/ w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nie-

ruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróż-

niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – druk Nr 

5 

3/ w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za   go-

spodarowanie odpadami komunalnymi – druk Nr 6 

 

4/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotych-

czasowym dzierżawcą – druk Nr 7 

 

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

rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym 

w Ciechanowie przy ulicy Adama Asnyka 15 – druk Nr 8 

 

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

rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku położonym 

w Ciechanowie przy ulicy Stefana Okrzei 14 – druk Nr 9 

 

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

rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym 

w Ciechanowie przy ulicy Nadfosnej 8 – druk Nr 10 

 



 
 

8/ w sprawie zmiany uchwały nr 139/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

26 listopada 2015 roku w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczy-

ste w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty – 

druk Nr 11 

 

9/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XVII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

25 lutego 2016 roku w sprawie powołania Ciechanowskiej Rady Seniorów i na-

dania jej Statutu – druk Nr 12 

 

10/ w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Ciechanowie – druk Nr 13 

 

11/ w sprawie przystąpienia jako Partner do realizacji projektu pn.:   „Aktywna 

integracja drogą do zatrudnienia” w ramach Regionalnego   Programu Operacyj-

nego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego – druk Nr 14 

 

12/ w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,   tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych, z jakich mogą być wyko-

nane – druk Nr 15 

 

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 XVIII Sesji Rady Miasta Ciechanów. 

Radni w głosowaniu 17  głosami za, bez głosów przeciw i bez głosów wstrzymu-

jących się przyjęli protokół z XVIII Sesji RM Ciechanów. 

 

Pkt. 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok - druk Nr 1  

1/ Wystąpienie Prezydenta Miasta 

Głos zabrał Pan Krzysztof Kosiński Prezydent Miasta Ciechanów. 

2/ Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok. 

 



 
 

Opinię odczytała Pani Bogumiła Rybacka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

(Opinia stanowi załącznik do protokołu). 

 

3/ Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu za 2015 rok. 

 

Opinię odczytał Pan Jacek Zawiśliński Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej 

(opinia stanowi załącznik do protokołu). 

 

4/ Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie  absolutorium dla 

Prezydenta Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

 

Wniosek odczytała Pani Bogumiła Rybacka Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

(Wniosek stanowi załącznik do protokołu). 

 

5/ Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Ko-

misji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. 

 

Opinię odczytał Pan Krzysztof Leszczyński wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Ciechanów (opinia stanowi załącznik do protokołu). 

 

6/ Dyskusja. 

 

 

Pan Przewodniczący RM Ciechanów Leszek Goździewski poddał pod głoso-

wanie: 

 

7/ Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów za 2015 

rok. 

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 215/XIX/2016. 

 

 

8/ Projekt Uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 

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 216/XIX/2016. 

 

Pan Prezydent Miasta Krzysztof Kosiński podziękował za udzielenie absoluto-

rium. 

 

Pkt. 5. Sprawozdanie z realizacji programów współpracy Gminy Miejskiej Cie-

chanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 

rok –  druk Nr 2 

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag 

Pkt. 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 – druk Nr 3 

Materiał został przyjęty bez uwag 

 

Pan Przewodniczący ogłosił  przerwę do godz. 9.25. 

 

Pkt. 7. Projekty uchwał. 

1/ w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady ko-

munalne – 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   
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 217/XIX/2016. 

 

2/ w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nie-

ruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróż-

niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 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 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 218/XIX/2016. 

 

3/ w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi – 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   

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 219/XIX/2016. 

 

 

4/ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotych-

czasowym dzierżawcą – 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   

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 220/XIX/2016. 

 

 

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

rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku położonym 

w Ciechanowie przy ulicy Adama Asnyka 15 – 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   

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 221/XIX/2016. 

 

 

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

rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 15 w budynku położonym 

w Ciechanowie przy ulicy Stefana Okrzei 14 – 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   

21. Marcin Żebrowski x   
 

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

i nosi nr 222/XIX/2016. 

 

 

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

rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 21 w budynku położonym 

w Ciechanowie przy ulicy Nadfosnej 8 – 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 223/XIX/2016. 

 

 

8/ w sprawie zmiany uchwały nr 139/XIV/2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

26 listopada 2015 roku w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie wieczy-

ste w drodze bezprzetargowej oraz wyrażenia zgody  na udzielenie bonifikaty – 

druk Nr 11 

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 224/XIX/2016. 

 

9/ w sprawie zmiany Uchwały Nr 194/XVII/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 

25 lutego 2016 roku w sprawie powołania Ciechanowskiej Rady Seniorów i na-

dania jej Statutu – druk Nr 12 

 

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 225/XIX/2016. 

 

 

10/ w sprawie Statutu Żłobka Miejskiego w Ciechanowie – 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   

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 226/XIX/2016. 

 



 
 

11/ w sprawie przystąpienia jako Partner do realizacji projektu pn.:   „Aktywna 

integracja drogą do zatrudnienia” w ramach Regionalnego  Programu Operacyj-

nego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 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   
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 227/XIX/2016. 

 

 

12/ w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury,   tablic 

reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich   gabarytów, standar-

dów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być 

wykonane – 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 

17. Zenon Stańczak x   

18. Mariusz Stawicki x   
19. Stanisław Talarek x   

20. Jacek Zawiśliński   x 
21. Marcin Żebrowski   x 

 

Uchwała 13 głosami za, bez głosów przeciw i  8 wstrzymującymi się została 

podjęta i nosi nr 228/XIX/2016. 

 

Pkt. 8. Interpelacje 

Pan radny Stanisław Talarek w pierwszej interpelacji zwrócił się z prośbą o 

dokonanie nasady krzewów i roślin na rondzie w ul. Gruduskiej. 

W drugiej interpelacji pan radny zwrócił uwagę na brak tabliczki z nazwą w ul. 

Kąckiej. 



 
 

W ostatniej interpelacji pan radny zapytał o termin powstania Mc Donalds w 

Ciechanowie. 

Pan radny Jacek Duriasz w pierwszej interpelacji zwrócił się z prośbą o 

wycięcie lub przycięcie krzaków zasłaniających wyjazd do ul. Pułtuskiej (pawilon 

Optymista). 

Drugą sprawą jaką poruszył pan radny była kwestia wymiany wiat 

przystankowych oraz ustawienia zadaszeń wraz ze ściankami osłonowymi  przy 

ul. Batalionów Chłopskich 10, w pobliżu kościoła i przy DPS „Kombatant”, przy 

Sikorskiego 7 i przy Pułtuskiej 62A. 

W ostatniej interpelacji pan radny zapytał czy byłaby możliwość zobligowania 

Straży Miejskiej do kontroli, czy właściciele psów posiadają torebki na psie 

odchody. 

Pan radny Robert Adamiak zapytał na jakim etapie są rozmowy z wykonawcą 

instalacji elektrycznych na pętli miejskiej w sprawie wprowadzenia efektywnego 

oszczędzania energii elektrycznej na odcinkach ścieżek rowerowych. 

Pan radny Krzysztof Leszczyński w swojej interpelacji poruszył problem 

bezpańskich kotów na osiedlach. 

Pan radny Jerzy Racki w pierwszej interpelacji poruszył kwestię targowiska 

miejskiego przy ul. Sienkiewicza i terenu wokół bazarku. 

W kolejnej interpelacji pan radny poruszył kwestię programu budownictwa 

mieszkaniowego dla miasta Ciechanów, pan radny obawia się o stan 

bezpieczeństwa przyszłych lokatorów taniego budownictwa socjalnego 

wykonanego w technologii modułowej. 

Pan radny w kolejnej interpelacji zapytał na jakim etapie przygotowania znajduje 

się RIT, kiedy najwcześniej może ruszyć faza realizacji tego przedsięwzięcia w 

mieście i na jak długi okres jest faza realizacji zaplanowana. 

W ostatniej interpelacji pan radny zapytał na jakie akty prawa polskiego powołała 

się agencja artystyczna artystów, których koncert odbędzie się 2 maja w 

Ciechanowie, odnośnie prawa do autoryzacji wszystkich materiałów z 

wykorzystaniem ich wizerunku. Pan radny zapytał jakie środki prewencyjne 

zostaną zastosowane wobec osób spośród publiczności, którzy zechcą zrobić 

zdjęcie własnym aparatem fotograficznym, czy telefonem i być może zamieścić 

je na jednym z portali społecznościowych. 

Pan radny Tomasz Podsiadlik w pierwszej interpelacji poruszył kwestię aktu 

wandalizmu, który miał miejsce na ul. Warszawskiej i powrócił do konieczności 

podjęcia prac związanych z modernizacją i rozszerzeniem monitoringu w mieście. 



 
 

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

Towarowej. 

Pan radny Zdzisław Dąbrowski w swojej interpelacji zwrócił się z prośbą o 

wyprofilowanie ul. Ludowej oraz kompleksowy remont ul. Bojanowskiego, a 

także ul. Spokojnej. 

Pan radny Wiesław Brzozowski zainterpelował o utwardzenie dojścia do placu 

zabaw przy ul. Kruczej. 

W drugiej interpelacji pan radny odniósł się do parkujących samochodów przy 

salonie samochodowym „Skoda Auto”, które zajmując prawy pas jezdni 

ograniczają widoczność kierowcom samochodów nadjeżdżających z przeciwnego 

kierunku ruchu. 

Pan radny Marek Rutkowski w swojej interpelacji odniósł się do programu 

budownictwa mieszkalnego dla miasta Ciechanów. Pan radny zapytał czy 

Ciechanów zasługuje na rozwój i czy ma szansę na rozwój. Zdaniem pana radnego 

program przypomina plan działań doraźnych, natomiast miastu potrzeba śmiałej 

wizji rozpisanej na kilka lat. 

Pani radna Elżbieta Latko w swojej pierwszej interpelacji zwróciła się z prośbą 

o zamontowanie oświetlenia od ul. Działkowej, Konwaliowej do ul. Śmiecińskiej.  

W kolejnej interpelacji pani radna zwróciła się z prośbą o możliwość stworzenia 

przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Starowiejskiej ( działka nr 49). 

Pani radna zwróciła się także z prośba o poprawę nawierzchni ul. Towarowej. 

W ostatniej interpelacji pani radna zwróciła uwagę, iż na posesji sklepu 

„Biedronka” panuje nieporządek. 

 

Pan radny Michał Jeziółkowski w pierwszej interpelacji poruszył kwestię 

rozbudowy i modernizacji monitoringu w mieście. Pan radny zapytał czy istnieje 

szansa na pozyskanie środków z UE na ten cel. Pan radny zasugerował, aby 

kamery monitoringu można byłoby zainstalować na ulicach wylotowych z miasta. 

W drugiej interpelacji pan radny zapytał czy jest planowany rozwój HOT-SPOT 

i jak by wyglądała estymacja kosztów. 

Pani radna Barbara Kornatowska w swojej interpelacji poruszyła problem ulic, 

które nie należą do Gminy Miejskiej Ciechanów, a leżą w granicach miasta. Pani 

radna zasugerowała spotkanie z radnym  Gminy Wiejskiej Ciechanów w tej 

sprawie. 



 
 

Pani radna Edyta Rzeplińska – Filipowicz w pierwszej interpelacji zwróciła się 

z prośbą o opracowanie programu przeciwdziałania niewłaściwej pielęgnacji 

zieleni na terenie całego miasta. 

W drugiej interpelacji pani radna nadmieniła, że warto byłoby po raz kolejny 

pochylić się nad kryterium dotyczącym ilości oddanej krwi uprawniającej do ulgi 

w przejazdach komunikacją miejską. 

W kolejnej interpelacji pani radna zapytała czy władze miasta są przygotowane, 

aby zapewnić lokale rodzinom zamieszkującym w budynkach o dostatecznym 

stanie technicznym ( pani radna podała przykład bloku przy ul. Sienkiewicza 

146). Czy opracowywany jest program w tym temacie? 

Pani radna zainterpelowała także o rozbudowę monitoringu miejskiego, a także o 

modernizację ul. Towarowej. 

Pan radny Mariusz Stawicki w pierwszej interpelacji zasygnalizował, że na 

ścieżkach rowerowych nadal jest zalegający piasek. 

 W drugiej interpelacji pan radny zapytał na jakim etapie są uzgodnienia z MON 

dotyczące jednostki wojskowej, zasugerował także czy nie warto byłoby się 

zastanowić nad budową alternatywnej drogi do jednostki. 

Pan radny Zenon Stańczak w pierwszej interpelacji zwrócił się z prośbą o 

remont ul. Bohaterów Września. 

W drugiej interpelacji pan radny zapytał o budowę wraz z samorządem 

powiatowym kanalizacji deszczowej w ul. Kwiatowej. 

 W ostatniej interpelacji pan radny zapytał o możliwość wydzielenia ścieżki 

rowerowej w chodniku w ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych. 

Pani radna Bogumiła Rybacka zapytała na jakim etapie są rozmowy w sprawie 

przejęcia przez samorząd miejski ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych. 

Pan Przewodniczący RM Leszek Goździewski w pierwszej interpelacji 

nadmienił, że na wiadukcie w ul Płockiej  jest ubytek w nawierzchni jezdni prosił 

o jego uzupełnienie, gdyż stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. 

W drugiej interpelacji pan przewodniczący poinformował, że w obrębie przejścia 

dla pieszych  w rejonie skrzyżowania ul. Pułtuskiej i ul. Powstańców 

Wielkopolskich wystąpiły ubytki w jezdni i poprosił o ich uzupełnienie. 

W ostatniej interpelacji pan przewodniczący zapytał czy jest możliwość, aby 

miasto przejęło zobowiązania związane z odpłatnością za oświetlenie przed 

blokiem nr 16 przy ul. Powstańców Wielkopolskich, a także poprosił o montaż 

podwójnych opraw oświetleniowych na trzech słupach, co pozwoli na oświetlenie 

terenu garaży, z których korzystają mieszkańcy osiedla. 



 
 

Pkt. 9. Czas dla ZO. 

Pani Anna Dubrownik Przewodnicząca ZO Nr 7 zasygnalizowała, że na ul. 

Szumnej nie świecą latarnie. 

Pan Piotr Wojciechowski Przewodniczący ZO Nr 11 zabrał głos w sprawie 

lokalizacji budownictwa modułowego na ul. Komunalnej. Zasygnalizował także, 

że wzdłuż rzeki Łydyni są zalegające śmieci. Pan przewodniczący poruszył także 

kwestię remontu urządzeń na placu zabaw przy ul. Zielonej. 

Pan Przewodniczący RM ogłosił przerwę do godz. 11.35. 

 

Pkt. 10. Odpowiedzi na interpelacje. 

Odpowiedzi udzieliła pani Joanna Potocka – Rak Zastępca Prezydenta Miasta. 

Odpowiadając na interpelację pana radnego Stanisława Talarka dotyczącą 

nasadzeń  na rondzie przy ul. Gruduskiej, Pani Prezydent poinformowała, że 

został skierowany wniosek w tej sprawie do Mazowieckiego Zarządu Dróg. 

W sprawie Mc Donalds pani prezydent poinformowała, że nie ma w tej chwili 

żadnych wiążących ustaleń z ewentualnym inwestorem. 

Odpowiadając na interpelację pana radnego Jacka Duriasza w sprawie wymiany 

wiat przystankowych, pani prezydent poinformowała, że sukcesywnie w ramach 

środków zabezpieczonych w budżecie będą postulaty realizowane. 

Odpowiadając na interpelację pana radnego Roberta Adamiaka dotyczącą 

efektywnego oszczędzania energii, pani prezydent poinformowała, że było szereg 

uwag ze strony mieszkańców, ponieważ takie rozwiązanie na przestrzeni całego 

roku nie jest akceptowane przez mieszkańców, było szereg zgłaszanych 

wniosków, że w okresie letnim osoby w różnych godzinach wracają z pracy i 

wyłączanie oświetlenia ścieżek rowerowych przez cały rok byłoby niezasadne i 

spotkało się z negatywną oceną społeczną. Pani prezydent nadmieniła, że można 

się nad tym tematem zastanowić, jeśli chodzi o okres jesienno – zimowy. 

Odpowiadając na interpelację pana radnego Krzysztofa Leszczyńskiego w 

sprawie bezpańskich kotów pani prezydent poinformowała, że zostaną podjęte 

szersze działania zarówno z wydziałem IMiOŚ, jak i z PUK. Jest zabezpieczona 

pewna  ilość środków na kastrację zwierząt, zostanie przeanalizowane czy można 

zwiększyć środki w budżecie na ten cel. 

Odpowiadając na interpelację pana radnego Jerzego Rackiego w sprawie 

targowiska przy ul. Sienkiewicza, pani prezydent poinformowała, że w chwili 

obecnej opracowywana jest dokumentacja zagospodarowania tego terenu. 

Problemy, o których mówił pan radny są problemami wieloletnimi, pani 



 
 

prezydent nadmieniła, że należy mieć świadomość, że na przestrzeni roku czy 

dwóch lat problemów wieloletnich nikt nie jest w stanie rozwiązać, nie tylko z 

przyczyn proceduralnych, ale przede wszystkim z przyczyn finansowych, 

ponieważ te tereny wymagają sporych nakładów finansowych. Projekt został 

ujęty w ramach RIT, opracowywana jest dokumentacja. Teren został podzielony 

na 3 etapy, jest planowana budowa dużej hali targowej, mniejsze targowisko 

zadaszone wraz z miejscami postojowymi, węzła przesiadkowego i dodatkowych 

miejsc postojowych i rewitalizacja ul. Sienkiewicza. Pani prezydent 

poinformowała, że I etap przewidziany do realizacji z PROW  w II półroczu tego 

roku jest to małe targowisko zadaszone plus część miejsc postojowych. Prace 

inwestycyjne będą etapowane, aby po części rozwiązywać problemy i zapewnić 

ciągłość działalności miejscowych kupców. Są dodatkowo prowadzone rozmowy 

z PKP związane z zagospodarowaniem terenu, który należy do PKP, miasto 

otrzymało zapewnienie, że te budynki, które znajdują się po lewej stronie od 

dworca zostaną w tym roku rozebrane i będzie tam zorganizowany tymczasowy 

parking.  

Odpowiadając na interpelację dotycząca planów budownictwa mieszkalnego, 

pani prezydent poinformowała, że w planie budownictwa, który został 

przygotowany i przedstawiony radnym starano się połączyć 3 podstawowe 

zagadnienia, przede wszystkim realizację zadań statutowych Gminy, to czy 

miasto dysponuje lokalami socjalnymi, żeby można było ludzi szybko przenieść 

do lokali zastępczych, jeśli lokale w tej chwili zamieszkiwane są w stanie 

niepozwalającym na ich prawidłowe użytkowanie. W tej chwili gmina nie ma 

takich lokali. Pani prezydent poinformowała, że zostało zaproponowane tanie 

budownictwo modułowe, aby była możliwość szybkiego reagowania w 

sytuacjach zagrożenia, ale też i szybkiego rozwiązywania najbardziej palących 

problemów mieszkaniowych. Na liście 800 osób jest niewielki odsetek osób, 

które wymagają pomocy natychmiastowej, dlatego że nie potrafią sami rozwiązać 

swych problemów mieszkaniowych. Program, który został przedstawiony był 

podzielony na 3 elementy, na tanie budownictwo socjalne, tanie budownictwo 

czynszowe, tak by można było stworzyć alternatywę dla osób, których nie stać na 

zakup mieszkania na wolnym rynku i mieszkania dla młodych Ciechanowian. 

Pani prezydent w swojej wypowiedzi nadmieniła, że aby zrealizować jakikolwiek 

program potrzebne są środki finansowe i należy operować w ramach budżetu, 

który miasto posiada. Program został opracowany wiedząc o tym, jakie są plany 

inwestycyjne na kolejne lata. Jest to program spójny razem z tym co jest 

planowane inwestycyjnie. Program dlatego został opracowany w ten sposób, aby 

była możliwość realizacji tych zadań, które są zaplanowane w dłuższej 

perspektywie. Dlatego tak duże jest zaangażowanie spółek miejskich, żeby 

obniżyć koszty realizacji projektu już na etapie projektowania. Pani prezydent 

badając sytuację w innych gminach powiedziała, że żadna gmina nie angażuje w 



 
 

takim stopniu spółek miejskich jak Gmina Miejska Ciechanów. Punkty 

instalacyjne będą wykonywały spółki miejskie, tylko TBS będzie wykonywał 

projekt budowlany, architektoniczny i na to będzie ogłoszony przetarg, pozostała 

dokumentacja branżowa będzie opracowana na poziomie spółek. Jest także 

porozumienie z prezesami spółek, jeśli chodzi o późniejsze wykonanie instalacji. 

Odnosząc się do sposobu ogrzewania na paliwa stałe taniego budownictwa 

socjalnego pani prezydent poinformowała, że obiekty z tego typu ogrzewaniem 

są dopuszczane do użytkowania, ale jest to tylko alternatywa. Przede wszystkim 

ogrzewaniem zasadniczym dla tego typu obiektów jest ogrzewanie elektryczne. 

Odpowiadając na interpelację pana radnego Jerzego Rackiego dotyczącą etapu 

RIT, pani prezydent poinformowała, że w chwili obecnej opracowywane są 

dokumentacje związane z ul. Sienkiewicza, węzłem przesiadkowym, budową 

ulicy od ronda Solidarności do ul. Pułtuskiej, remontem ul. Niechodzkiej i 

Mazowieckiej. Obecny kalendarz wskazuje, że jeśli chodzi o rewitalizację to 

będzie czerwiec tego roku. W tym przypadku miasto będzie aplikować o remont 

wieży ciśnień i budynku przy ul. Warszawskiej 18. Inwestycje drogowe wpisane 

są w priorytecie związanym z niską emisją i wstępnie planowany nabór jest na 

koniec września, ale nie można zadeklarować, że to będzie ten rok ze względu na 

to, że inne samorządy są słabiej przygotowane ,terminy są przesuwane. 

Odpowiadając na interpelacje odnośnie monitoringu, pani prezydent 

poinformowała, że konieczna jest rozbudowa monitoringu w mieście. Urządzenia 

są z 2000 roku, jest to przepaść technologiczna. Po 10 maja pani prezydent będzie 

miała spotkanie z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń, pan komendant policji 

podjął się szybkiej interwencji wymiany kamer, plus wymiany rejestratorów, 

monitorów. Jeśli chodzi o budowę całości monitoringu w mieście to jest to bardzo 

duża inwestycja szacowana na 3-4 mln zł. Miasto jest na końcowym etapie jeśli 

chodzi o opracowanie dokumentacji, dlatego że wiąże się to z szeregiem 

uzgodnień, pozwoleń, uzyskaniem dostępu do częstotliwości, do kanałów 

technologicznych. Dokumentacja ma być kompleksowo zakończona do 

października, wtedy będą znane szczegółowe koszty i będzie ta inwestycja 

etapowana. 

Odnosząc się do interpelacji w sprawie ul. Towarowej pani prezydent 

poinformowała, że wniosek zostanie skierowany do PKP. 

Odpowiadając na interpelację pana radnego Michała Jeziółkowskiego odnośnie 

sieci WI-FI pani prezydent poinformowała, że w ramach projektów drogowych, 

które są planowane też jest przewidziana budowa sieci HOT-SPOT, na pewno to 

zwiększy obszar od tego co jest tej chwili. 

Odpowiadając na interpelację pani radnej Barbary Kornatowskiej w sprawie 

spotkania z radnymi Gminy Ciechanów, pani prezydent poinformowała, że 



 
 

wydział BOR wystosuje pismo do radnych Rady Gminy Ciechanów z prośbą o 

możliwość organizacji spotkania i porozmawiania na temat współpracy, jeśli 

chodzi o wspólne opracowanie programu budowy dróg. 

Odpowiadając na interpelację pani radnej Edyty Rzeplińskiej – Filipowicz 

odnośnie pielęgnacji zieleni w mieście, pani prezydent poinformowała, że musi 

być świadomość, że większość terenów nie należy do GM Ciechanów, ale jest w 

zarządzie wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, osób prywatnych. Zdaniem 

pani prezydent  w tej kwestii bardzo ważna jest edukacja. Jakiś czas temu została 

wysłana informacja pisemna do spółdzielni, do szkół, do osób, które dysponują 

dużymi skupiskami roślinności z informacją jakie kary grożą za poszczególne 

gatunki drzew jeśli chodzi o niewłaściwą pielęgnację i wycinkę bez pozwolenia. 

Odpowiadając na interpelację pana radnego Mariusza Stawickiego dotyczącą 

jednostki wojskowej, pani prezydent poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie 

ma żadnych wiążących uzgodnień. Natomiast, jeśli chodzi o budowę 

alternatywnej drogi, pani prezydent zaapelowała o spokój i rozsądek, jeśli będą 

wiążące porozumienia, podpisane, wtedy można będzie się zastanowić jak 

rozwiązywać problemy komunikacyjne. 

Odpowiadając na interpelację pana radnego Zenona Stańczaka w sprawie remontu 

ul. Bohaterów Września pani prezydent poinformowała, że ulica zostanie ujęta w 

planach inwestycyjnych na przyszłe lata. 

W sprawie ul. Kwiatowej planowane jest podpisanie porozumienia z powiatem 

odnośnie budowy tej ulicy. 

Odnośnie wydzielenia ścieżki rowerowej w chodnikach na ul. 11 Pułku Ułanów 

Legionowych, pani prezydent poinformowała, że zarządca drogi jest GDDKiA, 

pani prezydent zwróci się z wnioskiem o możliwość poniesienia nakładów na 

zorganizowanie wydzielenia ścieżek rowerowych w pasie chodnika. Pani 

prezydent poinformowała, że trwają przymiarki do scalania gruntów na osiedlu 

ujętym planem „Płocka”. 

Odpowiadając na interpelację pani radnej Bogumiły Rybackiej w sprawie ul. 11 

Pułku Ułanów Legionowych pani prezydent poinformowała, że od ubiegłego roku 

prowadzone są rozmowy z GDDKiA jeśli chodzi o przejęcie tej drogi. W tej 

chwili 11 Pułku Ułanów droga ma status drogi krajowej, przejmując ją obniżono 

by jej status do drogi gminnej, jest to bardzo długa procedura. Pani prezydent 

wyraża nadzieję, że prace związane z pasażem im. Marii Konopnickiej częściowo 

rozwiążą problemy z parkowaniem w tamtym terenie. 

Odpowiadając na interpelację pana radnego Leszka Goździewskiego w sprawie 

przejęcia oświetlenia, pani prezydent poinformowała, że nie uda się tego zrobić. 



 
 

Odpowiadając pani przewodniczącej ZO Nr 7 Annie Dubrownik pani prezydent 

poinformowała, że trwają procedury związane z mocą przyłączeniową. 

Odpowiadając na postulat pana przewodniczącego ZO nr 11Piotra 

Wojciechowskiego dotyczący planowanej zabudowy modułowej w ul. 

Komunalnej. Pani prezydent wyjaśniła, że ta lokalizacją została wskazana, 

dlatego że na tą lokalizację już jest opracowana dokumentacja projektowa na 

budownictwo wielorodzinne socjalne, w tej chwili jest mowa o stworzeniu 

zabudowy modułowej dla około 25 osób, natomiast te obiekty, które były 

zaplanowane i na które jest dokumentacja to jest 96 mieszkań, czyli około 300 

osób. Pani prezydent rozumie mieszkańców z ul. Komunalnej, ich wniosek 

wydaje się jej racjonalny, więc jeśli chodzi o lokalizację tego budownictwa pani 

prezydent poinformowała, że miasto zrezygnuje z ul. Komunalnej, zostaną 

wskazane inne lokalizacje. 

Do sprzątania śmieci z doliny rzeki Łydyni mają być skierowani pracownicy 

interwencyjni. 

Odpowiedzi na interpelacje udzielił pan Krzysztof Kacprzak Zastępca Prezydenta 

Miasta. 

Odpowiadając panu radnemu Jackowi Duriaszowi w sprawie kontroli przez Straż 

Miejską czy właściciele psów posiadają torebki na psie odchody, pan prezydent 

poinformował, że Straż Miejska nie ma takich uprawnień.  

Uzupełniają odpowiedź dla pana radnego Krzysztofa Leszczyńskiego pan 

prezydent nadmienił, że jest kwota 8 tys. zł przeznaczona na sterylizację kotów 

wolno żyjących i należy zgłaszać się do wydziału IMiOŚ. 

Odpowiadając na interpelację pana radnego Wiesława Brzozowskiego odnośnie 

ulicy przy „Skoda Auto” pan prezydent poinformował, że jest to droga w 

administracji PKP, miała być ona przekazana do GDDKiA, ale jeszcze nie została 

przekazana, w związku z tym miasto zwróci się z pismem do PKP, aby ustawić 

tam znak zakazu zatrzymywania i parkowania. 

Odpowiadając na interpelację pani radnej Elżbiety Latko w sprawie nieporządku 

przy sklepie Biedronka, pan prezydent poinformował, że SM podejmie 

interwencję. 

 

Pkt. 11. Zapytania i wolne wnioski 

Pan radny Tomasz Podsiadlik zawnioskował o kompleksowy remont ul. 

Spokojnej. 



 
 

Pani radna Bogumiła Rybacka zaprosiła na Jarmark Kwiatowy, który odbędzie 

się 21 maja na ul. Warszawskiej. 

Pani radna Edyta Rzeplińska – Filipowicz zapytała kiedy planowana jest budowa 

ul. Jastruna. 

Pan radny Jerzy Racki zapytał po jakim czasie została podjęta interwencja policji 

od czasu zdarzenia dewastacji info kiosku na ul. Warszawskiej. 

Pan radny Jerzy Racki zaprosił na IV Marsz dla Życia i Rodziny. 

Pan radny Zdzisław Dąbrowski zabrał głos w sprawie pochylni dla osób 

niepełnosprawnych przy Miejskiej Bibliotece przy ul. Reutta. 

Głos zabrał pan Bogdan Strzałkowski w sprawie osiedla Podzamcze. 

Pan Przewodniczący RM podał terminarz na miesiąc maj: 

 

Sesja –    25 maja 2016r.   godz. 900   

 

Tematyka: 

 

1. Sytuacja ekonomiczna i funkcjonowanie MOSiR za 2015 rok. 

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

nowanych projektach w latach 2016-2020. 

 

Posiedzenia Komisji godz. 15.00: 

16 maj –posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  

 

17 maj – wspólne posiedzenie Komisji Kultury i Sportu oraz Komisji Oświaty 

18 maj – posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich  

23 maj – posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu  

 
24 maj – posiedzenie Komisji Rewizyjnej 

 

 

 

Pkt. 12. Zamknięcie obrad Sesji. 

Pan Leszek Goździewski Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów zamknął 

obrady XIX Sesji Rady Miasta Ciechanów. 



 
 

Przewodniczący Rady Miasta 

        Leszek Goździewski 

 

Protokołowała: 

 

Beata Kania 

Ciechanów, dn. 12.05.2016r. 

 


