
PROTOKÓŁ Nr III/10

z Sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2010 roku w lokalu Urzędu Gminy  
w Ciechanowie pod przewodnictwem Eugeniusz Olszewskiego – 

Przewodniczącego Rady Gminy.
     

W Sesji uczestniczyło:
– 14 radnych na stan 15 radnych  
− 28 sołtysów na stan 34 sołtysów

       
Listy obecności w załączeniu do protokołu.

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli :
1. Marek Kiwit – Wójt Gminy
2. Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy
3. Helena Pawłowska – Kierownik ref. Rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony 

środowiska
4. Honorata Nowakowska – Kierownik GZEAS
5. Teresa Jakubiak – Kierownik GOPS
6. Adam Olszewski – radca prawny UG
7. Zbigniew Kruszewski – kierownik KRD w Ciechanowie
8. Piotr Pszczółkowski – redaktor tygodnika Extra
9. Elżbieta Zmudczyńska, Edyta Zmudczyńska

Przebieg obrad :
Pan Eugeniusz  Olszewski  –  Przewodniczący Rady Gminy otwierając  posiedzenie 

powitał  wszystkich  obecnych  oraz  stwierdził  quorum  władne  do  podejmowania 
prawomocnych uchwał.

Pan  Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  Pan  Wójt  zwrócił  się  z 
wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał:
1/ zmieniającej uchwałę nr XLIV/225/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 10 września 2010 
roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2010.
2/  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Gminę  Ciechanów  projektu 
konkursowego  „Patrz  przed  siebie,  mierz  wysoko”  dofinansowanego  z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał  Ludzki  Priorytet  IX. 
Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji   w  regionach  działanie  9.1.  Wyrównywanie  szans 
edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w 
systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o 
utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic  w jakości usług edukacyjnych.
Zaproponował by w/w projekty umieścić w pkt 9a i 9b.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie  przyjęła  porządek obrad wraz z wprowadzonymi 
zmianami.



Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami 

działalności  pożytku  publicznego,  organizacjami  pozarządowymi  i  podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej 
tych organizacji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych 
na terenie gminy.

9. Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyboru  dodatkowego  przedstawiciela  do  Zgromadzenia 
Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

9 a  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIV/225/10 rady Gminy Ciechanów z dnia 
10 września 2010r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 
2010.
9b Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Ciechanów 
projektu  konkursowego  „Patrz  przed  siebie,  mierz  wysoko”  dofinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1Wyrównywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty Poddziałalnie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o  utrudnionym  dostępie  do  edukacji  oraz  zmniejszania  różnic  w  jakości  usług 
edukacyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
11. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
12. Wolne wnioski i zapytania
13. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
Przewodniczący  Rady  Gminy  zaproponował  przyjęcie  protokołów  z  poprzednich 

Sesji  bez  wprowadzania  zmian  i  bez  czytania.  Wniosek  swój  uzasadnił  tym,  że  sam 
osobiście zapoznał się z treścią protokołów i odzwierciedla ona w pełni przebieg obrad. 
Ponadto poinformował, że protokoły były wyłożone do wglądu i każdy mógł się zapoznać z 
ich treścią.
Rada Gminy jednomyślnie przyjęła protokoły z poprzednich Sesji.

Ad.4 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
Pan Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Poinformował, że Gmina Ciechanów otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 
Społecznego  w  wysokości  708.376,00  zł  na  realizację  projektu  Wyrównywanie  szans 
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic 



w jakości usług edukacyjnych.  Powiedział,  że  powołani  zostali  koordynatorzy z Urzędu 
gminy na czas realizacji projektu czyli od 01.09.2011 do 31.07.2012.
Pan Wójt poinformował również wniosek  o płatność dot. zrealizowanej modernizacji drogi 
Ujazdówek-Gorysze. Dodał, że został złożony wniosek z programu „Odnowa i rozwój wsi” 
na modernizacje świetlicy wiejskiej w Chruszczewie.
Poinformował,  że  będzie  na  dzisiejszej  sesji  będzie  przedstawiony  projekt  uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2010.
Dodał, że spotkał się z Prezydentem Miasta Ciechanów w celu wynegocjowania miejsc w 
miejskich przedszkolach dla dzieci  z  terenu gminy Ciechanów.  Ponadto zapewnił,  że  w 
najbliższym  czasie   nie  będzie  rozmów  dotyczących  zamknięcia  szkoły  w  Goryszach. 
Nauczyciele  muszą  mieć  czas  na  znalezienie  pracy,  ponieważ  nie  wszyscy  znajdą  ją  w 
gminach szkołach.

Ad.5 Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Żebrowska zapytała kto nadzoruje odśnieżanie dróg gminnych. Zwróciła się z prośbą 
do  pana  Wójta  o  negocjacje  z  Panem Jagodzińskim w sprawie  autobusu  w Mieszkach 
Różkach.
Radny Rudnicki zapytał w czyjej gestii leży odśnieżanie chodnika przy drodze krajowej  
nr 60 w Gumowie.

Ad.6 Wypowiedzi i zapytania sołtysów.
Sołtys z m. Gąski zwrócił się z prośbą o systematycznie posypywanie dróg gminnych solą i 
piaskiem.
Sołtys z m. Gorysze poinformował, że w/w miejscowości został przysypany śniegiem  rów 
melioracyjny,  co  spowodowało,  że  jest  niewidoczny  dla  kierowców  co  może  wpłynąć 
spowodowanie wypadku drogowego.
Poinformował, że przy drodze gminnej w Goryszach miał być wykopany rów melioracyjny. 
W obecnej chwili woda nie ma ujścia i zalewa położone w pobliżu posesje.
Sołtys z m. Nużewo poinformowała, że w czasie modernizacji drogi w/w miejscowości nie 
zrobiono przepustów , pobocza oraz nie wykopano rowu melioracyjnego. Poprosiła by w 
czasie przeprowadzania takich inwestycji zwiększyć nadzór nad wykonawcą.
Poinformowała, że drogi gminne nie są odśnieżane w prawidłowy sposób.
Sołtys z Wólki Rydzewskiej zapytał kiedy będzie modernizowana droga na kolonii Wólki 
Rydzewskiej.
Sołtys  z  Grędzic  zaproponował  by  gmina  przejmowała  zlewnie  ,  ponieważ  ich  stan 
techniczny się pogarsza a gmina ewentualnie po przejęciu mogła by zlokalizować tam jakieś 
inwestycje.
Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 
radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi  w  art.  3  ust  3  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o 
wolontariacie  projektów  aktów  prawa  miejscowego  w  dziedzinach  dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji.
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały. Powiedziała,  że ustawa nakłada obowiązek 
przeprowadzenia konsultacji w celach opiniodawczych. Konsultacje będą przeprowadzane z 
gminnymi OSP oraz z  zarządem PCK w zakresie  projektów aktów prawa miejscowego 
dotyczących dziedzin objętych zakresem działalności organizacji pozarządowych.
Sławomir Chmieliński -Przewodniczący Komisji Finansów, Planowania Budżetu odczytał 
opinie Komisji /opinia w załączeniu do protokołu/.



Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.
/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.  8  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zarządzenia  wyborów  do  organów  jednostek 
pomocniczych na terenie gminy.
Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały.
Poinformowała, że w najbliższym czasie muszą zostać przeprowadzone wybory na sołtysów 
i  do  rad  sołeckich.  Przedstawiony  projekt  uchwały  określa,  że  wybory  muszą  zostać 
przeprowadzone w terminie do 28 lutego 2011roku na zebraniach wiejskich wyborczych , 
których termin i miejsce ustali Wójt w porozumieniu z dotychczasowym sołtysem.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.
/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.9   Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyboru  dodatkowego  przedstawiciela  do 
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.
Pan  Wójt  poinformował,  że  przedstawicielem  do  Związku  regionu  Ciechanowskiego  z 
gminy  Ciechanów  w  poprzedniej  kadencji  był  Pan  Waldemar  Frączkowski,  który  po 
wyborach listopadowych nie znalazł się w nowym składzie rady.
Pan Wójt zaproponował kandydaturę Pana Sławomira Chmielińskiego – Przewodniczącego 
Komisji Planowania Budżetu i Finansów. Powiedział, że w/w kwestia była omawiana na 
komisji budżetowej i zyskała aprobatę.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.
/Uchwała w załączeniu do protokołu/.
Ad.9  a   Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  nr  XLIV/225/10  rady  Gminy 
Ciechanów  z  dnia  10  września  2010r  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu 
długoterminowego w roku budżetowym 2010.
Pani  Skarbnik  przedstawiła  projekt  uchwały.  Poinformowała,  że  nie  wykorzystaliśmy 
całości kredytu na zadanie pt. „modernizacja drogi Ujazdówek – Gorysze”. Został jeszcze 
300.000 zł.
Pani Skarbnik  dodała, że kredyt był zaciągnięty na korzystnych warunkach i dlatego po 
konsultacji Z Panem Wójtem doszli do wniosku, że lepiej wykorzystać te środki i zwiększyć 
nakłady na inwestycje  pt. „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową 
w miejscowości Kargoszyn” i tym samym uniknąć w przyszłości zaciągnięcia kolejnego 
kredytu na w/w inwestycję.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.
/Uchwała w załączeniu do protokołu/.
Ad.  9  b   Podjęcie  uchwały  w sprawie wyrażenia  zgody  na realizację  przez  Gminę 
Ciechanów  projektu  konkursowego  „Patrz  przed  siebie,  mierz  wysoko” 
dofinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał  Ludzki  priorytet  IX.  Rozwój wykształcenia  i  kompetencji  w 
regionach  Działanie  9.1Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej 
jakości  usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty  Poddziałalnie  9.1.2. 
Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  uczniów  z  grup  o  utrudnionym  dostępie  do 
edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych.
Pani  Honorata  Nowakowska  przedstawiła  projekt  uchwały.  Poinformowała,  że  gmina 
otrzymała  pismo  z  MJWPU  o  otrzymaniu  dofinansowania  przez  gminę  Ciechanów  na 
realizację  projektu  pt.  „Patrz  przed  siebie,  mierz  wysoko”.  Program  ma  na  celu 
wyrównywanie szans dla dzieci i młodzieży z mniejszym dostępem do edukacji. Dodała, że 



będzie on wdrażany we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie gminy Ciechanów.
Przy tego typu programach wymagana jest zgoda rady Gminy na realizację programu.
Dofinansowanie wyniesie ok. 708.000,00 zł a wkład własny gminy to ok. 22.000,00 zł i jest 
w postaci niepieniężnej tj. obejmuje między innymi wynajem pomieszczeń w szkołach do 
celów realizacji projektu.
Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.
/Uchwała w załączeniu do protokołu/.
Ad.10 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.
Pani  Skarbnik  przedstawiła  zmiany w uchwale  budżetowej.  Dodała,  że  projekt  uchwały 
przewiduje zwiększenia po stronie dochodów w kwocie 28.600,00 zł. Zwiększenia obejmują 
działy:
- Administracja publiczna w kwocie 24.100,00 zł i wynikają z przekazania środków przez 
Starostwo  Powiatowe  w Ciechanowie  na  refundację  kosztów zatrudnienia  pracowników 
zatrudnionych w ramach robót publicznych.
− Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości  prawnej  oraz  wydatki  związane  z  ich  poborem.-  zwiększenie  w kwocie 
3.500,00 zł z tytułu dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych 
w  kwocie  2.500  zł  oraz  z  tytułu  wpływu  z  podatku  od  działalności  gospodarczej 
opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 1.000,00 zł.

− Pomoc  społeczna  w kwocie  500,00  z  ł  z  tytułu  zwiększonych  zwrotów z  funduszu 
alimentacyjnego 

− Gospodarka  komunalna  i   ochrona  środowiska  w  kwocie  500,00  zł  z  tytułu 
zwiększonych  wpływów  opłaty  za  korzystanie  ze  środowiska  przekazywanej  przez 
Urząd Marszałkowski.

Pani Skarbnik dodała, że zmniejszenia po stronie dochodów wynoszą 4.160.806,00 zł 
i obejmują działy:
 -   Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 3.642.806,00 zł z tytułu zmniejszenia zaplanowanych
     środków z budżetu UE na budowę kanalizacji w Kargoszynie. Poinformowała, że środki 
      te wpłyną dopiero w roku 2011.
− Gospodarka  mieszkaniowa  w  kwocie  503.000,00  zł  z  tytułu  zmniejszenia 

zaplanowanych środków finansowych z UE na modernizację kompleksu kulturalnego/ 
remont świetlicy i zagospodarowanie terenu w miejscowości Chruszczewo

− Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 15.000,00 zł z 
tytułu zmniejszenia wpływów  w podatku rolnym w kwocie 3000,00 zł oraz w podatku 
leśnym w kwocie 1500,00 zł i opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10.000,00 zł i opłaty za 
zajęcie pasa drogowego w kwocie 500,00 zł.

      Pani Skarbnik przedstawiła również zmiany po stronie wydatków. Poinformowała, że
       zwiększenia wynoszą 682.997,00 zł i obejmują działy:
− Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 4.500,00 zł z tytułu zwiększenia nakładów na budowę 

odcinka  sieci  wodociągowej  w Kownatach Żędowych w kwocie  1.500,00 zł  oraz  w 
miejscowości Chotum w kwocie 3000,00 zł

− Transport i łączność / na remonty bieżące dróg gminnych w kwocie 52.000,00 zł i na 
realizację zadania pt. „Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z kanalizacją deszczową w 
miejscowości  Kargoszyn w kwocie  3000.000,00 zł  oraz  z  tytułu zmiany klasyfikacji 
budżetowej z paragrafu 6059 na 6058 w kwocie 300.000,00 na zadaniu „Modernizacja 
drogi Ujazdówek – Gorysze.



− Administracja  publiczna   w  kwocie  9.500,00  zł  /na  wynagrodzenia  osobowe 
pracowników w kwocie 1650,00 zł, na zakup materiałów biurowych w kwocie 2850,00 
zł oraz na zakup energii w kwocie 2000,00 zł oraz na opracowanie kalendarza „Gmina 
Ciechanów w kwocie 3000,00 zł.

− Urzędy  naczelnych  organów  władzy  państwowej,  kontrolii  i  ochrony  prawa  oraz 
sądownictwa w kwocie 0,70 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej

− Oświata  i  wychowanie  /  na  dotacje  dla  Urzędu  Miasta  Ciechanów  za  dzieci 
uczęszczające  do  niepublicznych  przedszkoli  w  kwocie  7000,00  zł  oraz  na 
wynagrodzenia osobowe i pochodne w SP w Chotumiu w kwocie 2.100,00 zł.

− Pomoc  społeczna  z  tytułu  zwiększenia  środków  na  świadczenia  na  świadczenia 
społeczne w kwocie 212,00 i zakup usług w kwocie 285,00 

− Pozostałe  zadania  w  zakresie  polityki  społecznej  w  kwocie  0,02  z  tytułu  zmiany 
klasyfikacji budżetowej

− Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 7.400,00 z tytułu zwiększenia 
środków na oświetlenie uliczne.

Poinformowała, że zmniejszenia po stronie wydatków wynoszą 5.115.203,72 zł i obejmują 
działy:
- Rolnictwo i łowiectwo – 3.684.306,00 zł z tytułu zmniejszenia środków z budżetu UE na 
budowę kanalizacji sanitarnej w Kargoszynie w kwocie 3.642.806,00 zł oraz zmniejszenia 
środków na budowę odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie w kwocie 1.300,00 zł, w 
miejscowości Gąski w kwocie 12.000,00  oraz w Grędzice w kwocie 3.2000,00 zł oraz sieci  
wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś w kwocie 25.000,00 zł
− Transport i łączność z tytułu zmniejszenia środków na realizację zadania „Modernizacja 

drogi gminnej Ujazdówek- Gorysze w kwocie 3000.000,00 zł/zmniejszenie kredytu i z 
tytułu  zmiany  klasyfikacji  budżetowej  w  kwocie  300.000,00  zł  na  zadaniu 
„Modernizacja drogi gminnej Ujazdówek-Gorysze”.

− Gospodarka  mieszkaniowa  z  tytułu  zmniejszenia  środków  z  Budżetu  UE   na 
modernizację świetlicy w Chruszczewie w kwocie 500.000,00 zł i środków własnych w 
kwocie  300.000,00  z  powodu  braku  rozpatrzenia  wniosku  oraz  zmniejszenia 
zaoszczędzonych środków na odszkodowania w kwocie 5000 zł

− Działalność usługowa w kwocie 3.800 zł z tytułu zaoszczędzonych środków na usługach 
geodezyjnych

− Administracja  publiczna  w  kwocie  7.500  zł  z  tytułu  zaoszczędzonych  środków  na 
składkach ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniach osobowych

Obsługa długu publicznego w kwocie 12.000 zł z tytułu zmniejszenia niewykorzystanych 
środków na odsetkach bankowych od pobranych kredytów.
Oświata  i  wychowanie  w  kwocie  2.100  zł  z  tytułu  zaoszczędzonych  środków  na 
wynagrodzeniach osobowych i pochodnych w SP w Goryszach.
Pomoc społeczna w kwocie 497,00 zł z tytułu zmniejszenia środków na wynagrodzeniach 
osobowych i pochodnych.
Pani Skarbnik powiedziała, że po zmianach dochody budżetu gminy zamykają się kwotą 
14.520.449,35natomiast wydatki zamykają się kwotą 18.707.449,35 zł.
Rada  Gminy  Ciechanów  jednomyślnie  podjęła  uchwałę  w  sprawie  zmian  w  uchwale 
budżetowej na 2010 rok.
/Uchwała w załączeniu do protokołu/.



Ad.11. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
Pan Wójt odnośnie odśnieżania dróg gminnych odpowiedział, że niw sposób bez przerwy 
kontrolować  firmy,  która  odpowiedzialna  jest  za  zimowe  odśnieżanie  dróg  gminnych. 
Zwrócił się do sołtysów aby na bieżąco informowali o nieprawidłowościach w tej kwestii.
Odnośnie  odśnieżania  chodnika  przy  drodze  krajowej  nr  60  w  Gumowie  Pan  Wójt 
odpowiedział, że leży to w gestii Dróg Krajowych i Autostrad. 
Odnośnie zlewni na terenie gminy Ciechanów Wójt odpowiedział, że nigdy wcześniej nie 
było takie propozycji a byłby to bardzo dobry pomysł bo gmina mogłaby zagospodarować 
pozostałe zlewnie chociażby na budynki socjalne.
Pan  Wójt  poinformował,  że  na  terenie  gminy  nastąpiła  zmiana  klasyfikacji  gruntów  
i niektórzy z mieszkańców płacą większy podatek do budżetu gminy.
Odnośnie  budowy  drogi  w  Wólce  Rydzewskiej  Wójt  odpowiedział,  że  jest  w  planach 
inwestycyjnych budowa w/w drogi.
Pani Sekretarz przypomniała radnym o terminie składania oświadczeń majątkowych.
Odnośnie  kursowania  linii  nr  5  Wójt  odpowiedział,  że  odbyła  się  rozmowa  z  Panem 
Jagodzińskim, ale decyzje będą podjęte dopiero po nowym roku.

Ad.13 Zamknięcie obrad.
Przewodniczący po wyczerpaniu porządku obrad podziękował  wszystkim za przybycie  i 
zamknął III Sesję Rady Gminy Ciechanów.

Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Borawska Eugeniusz Olszewski


