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P r o t o k ó ł    Nr   LIV/2022 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Ciechanów, odbytej 

dnia 12 maja 2022 roku 

 

Obrady rozpoczęto o godz. 1600, zakończono o godz. 1608 
 

Obrady prowadził Pan Krzysztof Leszczyński – Przewodniczący Rady Miasta 

Ciechanów, który otworzył obrady LIV Nadzwyczajnej Sesji VIII kadencji Rady 

Miasta Ciechanów. Powitał: Panią Iwonę Kowalczuk- Zastępcę Prezydenta Miasta, 

Panią Ewę Szelugę – Skarbnika,  Panią Adriannę Saganek – Sekretarza Miasta, 

Radnych oraz mieszkańców miasta, oglądających transmisję obrad. 

 

 

Pan Krzysztof Leszczyński - Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów, stwierdził 

kworum radnych i prawomocność obrad.  

Stan radnych:   21  

Uczestniczyło w obradach: 19 - nieobecni Radni: Pan Marcin Żebrowski i 

Robert Umiński  

 

 

Porządek obrad : 

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 
2. Projekt uchwały: 

 
1/ w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Miejskiej 

Ciechanów - druk nr 1; 

2/   w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022–druk nr 2; 

3/   w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla partnerskiego miasta Chmielnicki                    
w obwodzie Chmielnickim –druk nr 3; 

 
3. Zamknięcie obrad Sesji.  
 
 

 

Głos zabrała Pani Ewa Szeluga – Skarbnik Miasta, która uzasadniła potrzebę 

zwołania nadzwyczajnej sesji RM. 

Pani Skarbnik poinformowała, że podjęcie uchwały na druku nr 3, pozwoli na 

rozpoczęcie procedur zakupu sprzętu, celem  udzielenia pomocy rzeczowej dla 

partnerskiego miasta Chmielnicki w obwodzie Chmielnickim. 

Zostały, także pozyskane środki finansowe na dofinansowanie zadań, na które 

zostały złożone wnioski, głównie na działania proekologiczne. Wymaga również  
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pilnej zmiany Wieloletnia Prognoza Finansowa z powodu procedur przetargowych, 

związanych z planowaną budową budynku na stadionie miejskim.   

 

 

 

Pkt. 2.  Projekty uchwał  

 

 

1/ w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Miejskiej 
Ciechanów - druk nr 1 

 
Uchwała 19 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się, została podjęta i nosi nr 535/LIV/2022. 

 

  2/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 – druk nr 2 

 

Uchwała 19 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 536/LIV/2022. 

3/   w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla partnerskiego miasta Chmielnicki                    
w obwodzie Chmielnickim –druk nr 3; 

Pan Radny Andrzej Bayer, zapytał o rodzaj i ilości  sprzętu planowanego do 
zakupu w celu udzielenia pomocy partnerskiemu miastu Chmielnicki? 

Pani Ewa Szeluga – Skarbnika Miasta poinformowała, że jest planowany 
zakup: 5 dronów, 10 lornetek noktowizyjnych i 1 noktowizor. 

Uchwała 19 głosami za, bez głosów przeciwnych i   bez głosów 

wstrzymujących się została podjęta i nosi nr 537/LIV/2022. 

 

Pkt.3. Zamknięcie obrad Sesji. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Pan Krzysztof Leszczyński zamknął obrady  

LIV Nadzwyczajnej Sesji RM Ciechanów. 

 

Załącznik do protokołu: nagranie audio-video z Sesji. 

 

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 
/-/Krzysztof Leszczyński 

 

Protokołował: 

Stefan Bonisławski 








