
PROTOKÓŁ Nr IV/11

z Sesji Rady Gminy w dniu 28 stycznia 2011 roku w lokalu Urzędu Gminy  

w Ciechanowie pod przewodnictwem Eugeniusz Olszewskiego – 

Przewodniczącego Rady Gminy.

     

W Sesji uczestniczyło:

– 15 radnych na stan 15 radnych 

- 29 sołtysów na stan 34

Listy obecności w załączeniu do protokołu.

Spoza Rady Gminy w Sesji udział wzięli :

− Marek Kiwit – Wójt Gminy

− Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

− Maria Nadratowska – Sekretarz Gminy

− Helena Pawłowska – Kierownik ref. Rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony 

środowiska

- Adam Olszewski – radca prawny UG

− Julita Borowska – redaktor tygodnika Extra

−  Iwona Sapkowska – dyrektor Gimnazjum w Gumowie

− Robert Sochacki – dzielnicowy KPP w Ciechanowie

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/  w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Ciechanów



2/ w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kargoszyn.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła porządek obrad wraz wz wprowadzonymi 

zmianami.

Porządek obrad:

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Wypowiedzi i zapytania sołtysów.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Ciechanów Nr XLVI/234/10 z dnia 

28 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 

rok.

8. Przyjęcie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 

narkomanii na 2011 rok”.

9. Uchwalenie budżetu gminy Ciechanów na 2011 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciechanów na 

lata 2011-2019.

10 a Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanów.

10 b. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kargoszyn.

11.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  „Programu  usuwania  azbestu  dla  Gminy 

Ciechanów na lata 2010-2032”.

12. Wolne wnioski i zapytania.

13. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Ad.3 Przyjęcie protokołu z poprzedniej 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 protokół z poprzedniej Sesji.

Ad.4 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

Pan Wójt poinformował, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej został zatrudniony 

nowy pracownik. Dodał, że zatrudnienie dodatkowego pracownika  było jednym z zaleceń 

pokontrolnych.  Ponadto  żeby   GOPS  mógł  pozyskiwać  środki  zewnętrzne  z  Programu 

Kapitał Ludzki musiał spełnić ten wymóg.

Pan Wójt poinformował, że odbył spotkania z Prezes firmy Tignar, która wygrała przetarg 

nieograniczony na zaprojektowanie kanalizacji w m. Kargoszyn.  

Dodał,  że jest  po spotkaniu z prezesem ZKM w sprawie uzgodnienia   kursowania  linii  

autobusowych do miejscowości na terenie gminy Ciechanów. 

Powiedział, że Starostwo Powiatowe zmieniło klasyfikacje gruntów w 13 miejscowościach 

na terenie gminy Ciechanów, co spowodowało  w znacznym stopniu zwiększenie podstawy 

do  naliczenia  podatku  dla  mieszkańców  tych  miejscowości.  Dlatego  w  dzisiejszym 

porządku  obrad  znajduje  się  projekt  uchwały  zmniejszający  stawkę  podatkową,  który 

zostanie omówiony w dalszej części.

Poinformował, że został przedstawiony przez  firmę Pana Młyńskiego harmonogram prac 

związanych z budową kanalizacji deszczowej oraz budowy ul. Willowej w Kargoszynie.

Pan Wójt powitał nowo wybranych sołtysów.

Ad.5 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny Majkowski poinformował, że droga powiatowa biegnąca przez wieś Ropela wymaga 

modernizacji. Zwrócił się z prośbą o naprawę dróg osiedlowych w Kargoszynie.

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 miejscowości Chotum poinformował,  że złożył w dniu dzisiejszym wniosek do 

Wójta o podanie informacji publicznej w zakresie dysponowania mieszkaniami socjalnymi 

znajdującymi  się  w  budynku  SP w  Chotumiu  oraz  informacji  o  wysokości  należności 

podatkowych przypadających gminie   od  przedsiębiorców prowadzących  działalność  na 

terenie miejscowości Modła, Modełka, Chotum.

Poinformował, że statuty sołectw  gminy Ciechanów  są nieaktualne.

Poinformował, że droga powiatowa w miejscowości Chotum wymaga remontu, ponieważ 

ulega niszczeniu przez ciężarowe samochody przyjeżdżające do zakładów produkcyjnych.

Poinformował,  że na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechanów nie jest na bieżąco 

publikowana dokumentacja urzędu.

Zwrócił się do Wójta z prośba o przeznaczenie środków z budżetu na rewitalizację kościoła 

zabytkowego w Chotumiu, dodał,  że środki na ten cel  można uzyskać z rezerwy Wójta 

zabezpieczonej w budżecie gminy.

Sołtys  z  miejscowości  Rutki  Marszewice  zapytał  czy  rodzina  Zmudczyńskich  planuje 

budowę wysypiska śmieci w miejscowości Rutki Begny, ponieważ w ostatnim czasie jest 

wycinany las na tych gruntach. Zapytał czy dysponują pozwoleniami na wycięcie drzew.

Ad.  7    Podjęcie  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Rady  Gminy  Ciechanów    

Nr  XLVI/234/10  z  dnia  28  października  2010  roku  w  sprawie  określenia  stawek 

podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że rada gminy 28 października 

2010  r  ustaliła  wysokość  stawki   podatku  od  gruntów pozostałych  w tym zajętych  na 

prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego w wysokości 0,41 zł. 

Dodała, że projekt uchwały powstał w wyniku przeprowadzenia przez Starostwo Powiatowe 

aktualizacji  oraz  klasyfikacji  użytków rolnych w 14 miejscowościach  na terenie  gminy. 

Dodała, że zmiana klasyfikacji użytków spowodowała dla mieszkańców 14 miejscowości 

znacznie wzrosła podstawa do naliczenia podatku. W związku z zaistniałą sytuacją pan Wójt 

wnosi  o  obniżenie  stawki  podatku  od  nieruchomości  do  wysokości  0,21  zł  od  1m² 

powierzchni.

Ponadto zapis  w pkt.  2  litera d należy zmienić ze względu na nowo wprowadzony w 

ustawie o podatkach i opłatach lokalnych zapis, dotyczący budynków i ich części, które 



obecnie  zajmowane są na prowadzenie działalności  gospodarczej  w zakresie udzielania 

świadczeń   zdrowotnych.  Celem  nowelizacji  przepisu  było   umożliwienie   stosowania 

preferencyjnej stawki do budynków przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych.

Konieczność  zmiany  stawki  w podatku  od  budynków  pozostałych  wynika  z  błędnego 

zapisu. Na posiedzeniach organów  rady ustalana była stawka w wysokości odwrotnej niż w 

zapisie uchwały.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

/Uchwała w załączeniu do protokołu./

Ad.  8  .  Przyjęcie  „Gminnego  programu  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów   

alkoholowych i narkomanii na 2011 rok”.

Pani Sekretarz przedstawiła gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania  narkomanii  na  2011  rok.  Omówiła  cele  oraz  sposoby  ich  realizacji. 

Ponadto  przedstawiła  harmonogram  finansowy  realizacji  gminnego  programu. 

Poinformowała, że na zadania służące realizacji programu przeznaczone jest 65.000. Środki 

te  pochodzą  z  opłat  jakie  pobiera  Urząd  Gminy  od  właścicieli  sklepów  za  wydane 

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dodała, że stałe komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały w/w projekt uchwały.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.9    Uchwalenie budżetu gminy Ciechanów na 2011 rok.  

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami. Przedstawiła 

wydatki budżetowe, które zostały wyliczone na kwotę 21.172.3111,55 zł i dotyczą;

Zadań  własnych  gminy  w  kwocie  19.254.965,55  zł,  zadań  zleconych  w  kwocie 

1.917.346,00 zł.

Poinformowała, że wydatki obejmują ogółem wydatki majątkowe w kwocie 8.332 807,55 zł 

oraz  wydatki  bieżące   w  kwocie  12.839.504,00  zł  oraz  rezerwę  celową  w  kwocie 

331.700,00 zł.

Przedstawiła jak kształtują się wydatki w poszczególnych działach.

Przedstawiła jak kształtują się dochody budżetu gminy, które obejmują dochody bieżące w 

wysokości 13.804.384,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5.374.250,00 zł.

Dodała, że na zadania zlecone ujęto dotacje w wysokości 1.917.364,00 zl, w tym na pomoc 



społeczną w kwocie 1.867.700,00 zł,  administrację rządową – 47.895,00 zł,  aktualizację 

rejestru wyborców – 1.051,00 zł, na obronę cywilną – 200,00 zł i obronę narodową – 500,00 

zł. Dodała, że wysokość subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla naszej  

gminy wynosi 3.168.357,00 zł i dzieli się na subwencję oświatową – 2.327.990,00 zł oraz 

subwencję wyrównawczą – 840.367,00 zł.

Pani Skarbnik powiedziała, że w budżecie przewidziane są środki do pozyskania z funduszy 

strukturalnych w kwocie 5.315.250,00 zł, na modernizację kompleksu kulturalnego- remont 

świetlicy  i  zagospodarowanie  terenu w miejscowości  Chruszczewo –  375,00 zł  oraz  na 

modernizację drogi Ujazdówek-Gorysze – 2.429.050,00 zł, budowę kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Kargoszyn – 2.511.200,00 zł.

Dodała,  że  na  koniec  roku  2011  został  oszacowany  deficyt  budżetowy  w  kwocie 

1.993.677,55 zł.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Ciechanów  odczytał  uchwałę  Nr  314/C/2010  Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 grudnia 2010 roku.

Przewodniczący stałych komisji rady odczytali opinie z posiedzeń komisji. Poinformowali, 

że komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt uchwały budżetowej na 2011 

rok.

Pan Wójt  przedstawił  autopoprawki  do projektu uchwały  budżetowej.  Poinformował,  że 

zmiany w dochodach budżetu dotyczą działów:

Dział  756  –  Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie w 

kwocie 100.000,00 zł. Pan Wójt dodał, że w dziale  756 zwiększa się wpływy z podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 80.000 zł ze względu na zmianę klasyfikacji 

gruntów  przez  Starostwo  Powiatowe  oraz  udział  w  podatku  dochodowym  od  osób 

prawnych w kwocie 20.000 zł w związku ze zwiększeniem ilości firm na terenie gminy.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła autopoprawkę Wójta dot. działu 756.

/w głosowaniu brało udział 15 radnych/

− Pan Wójt poinformował, że dochody ogółem po zmianach wyniosą 19.178.634,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła autopoprawkkę wójta

/w głosowaniu brało udział 15 radnych/

− Poinformował, że zmiany w wydatki ogółem zwiększone zostaną o 461.307,55 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła autopoprawkę Wójta.



/w głosowaniu brało udział 15 radnych/

− Poinformował, że wydatki bieżące  zwiększone zostaną o 71.120,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyslnie przyjęła w/w autopoprawkę Wójta.

/w głosowaniu brało udział 15 radnych/

− dział 600 Transpotr i łączność zwiększenie w kwocie 82.800,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w autoporawkę

/w głosowaniu brało udział 15 radnych.

− Dział 750 Administaracja publiczna zwiększenie w kwocie 33.320,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w autoporawkę

/w głosowaniu brało udział 15 radnych/

− Dział Oświata i Wychowanie zmniejszenie w kwocie 65.000,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w autoporawkę.

/w głosowaniu brało udział 15 radnych/

− Dział Pomoc Społeczna zwiększenie w kwocie 20.000 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyslnie przyjęła w/w autoporawkę.

/w głosowaniu brało udział 15 radnych/

− Pan  Wójt  poinformował,  że   w  wydatkach  majątkowych  proponuje  zwiększenie  w 

kwocie 390.187,55 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w autoporawkę

/w głosowaniu brało udział 15 radnych/

-Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo proponuje zwiększenie w kwocie 17.987,55 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w autoporawkę.

/w głosowaniu brało udział 15 radnych/

− dział 600 Transport i łączność proponuje zwiększenie w kwocie 372.200,00 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w autoporawkę.

/w głosowaniu brało udział 15 radnych/

− Pan Wójt poinformował, że wydatki ogółem po zmianach wyniosą 21.172.311,55 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyslnie przyjęła w/w autoporawkę

/w głosowaniu brało udział 15 radnych/

− Poinformował, że  przychody po zmianach wyniosą  361.307,55 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła w/w autoporawkę

/w głosowaniu brało udział 15 radnych/



po przyjęciu autopoprawek Wójta radni przystąpili  do głosowania nad projektem uchwały 

budżetowej na 2011 rok.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie  przyjęła projekt uchwały budżetowej na 2011 rok.

/wgłosowaniu uczestniczyło 15 radnych/.

Budżet Gminy Ciechanów na 2011 rok w załączeniu do protokołu

Ad.10  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 

Ciechanów na lata 2011-2019.

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że po nowelizacji ustawy o 

finansach publicznych w/w projekt  uchwały  musi  być przedkładany pod obrady wraz z 

projektem  budżetu.  Dodała,  że  Projekt  otrzymał  pozytywną  opinię  Regionalnej  Izby 

Obrachunkowej.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

/Uchwała w załączeniu do protokołu./

Ad.10a Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanów.

Pani  Barbara  Piątkowska przedstawiła  zmiany studium.  Poinformowała,  że  integralnymi 

częściami zmiany studium są tekst jednolity zmiany Studium oraz rysunek zmiany studium. 

Ponadto zawiera  rozstrzygnięcie  o sposobie  rozpatrzenia  uwag wniesionych do projektu 

zmiany studiu, który stanowi załącznik nr 3.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

/Uchwala wraz z załącznikami do protokołu./

Ad. 10 b   Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kargoszyn.  

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że projekt przewiduje 

dla drogi gruntowej o numerze ewidencyjnym 220 ,  odchodzącej od ulicy Mławskiej  w 

miejscowości  Chruszczewo w kierunku południowym.  Proponuje  się  nadanie  nazwy ul. 

Mławska dla w/w drogi gruntowej. Poinformowała, że uchwała jest prawem miejscowym i 

po  zatwierdzeniu  przez  Radę  Gminy  zostanie  opublikowana  w  Dzienniku  Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

/Uchwała w załączeniu do protokołu./



Ad.11   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy   

Ciechanów na lata 2010-2032”.

Pani  Edyta  Rybak  przedstawiła  projektem uchwały.  Poinformowała,  że  przyjęcie  wyżej 

wymienionego  dokumentu  ma  na  celu  przyspieszenie  procesu  usuwania  materiałów 

zawierających azbest i ich odpowiedniego zagospodarowania. Program ujmuje zagadnienia 

związane z realizacją nałożonych na gminę obowiązków. Wskazuje cele i zadania,  ramy 

prawne w tym zakresie  oraz  ujmuje  tezy  wynikające  z  programu krajowego.  Wskazuje 

aktualny stan w zakresie wyborów zawierających azbest, określa harmonogram realizacji 

programu  i  wskazuje  na  środki  finansowe  niezbędne  do  jego  realizacji  z  jednoczesną 

możliwością pozyskania środków zewnętrznych na jego utylizację.

Rada  Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

/Uchwałą wraz z programem w załączeniu do protokołu./

Ad.11. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

Pan Wójt poinformował, że w sprawie remontu dróg powiatowych wielokrotnie zapraszał 

Pana Borkowskiego na Sesję Rady Gminy jednak nigdy nie podjął tego zaproszenia.

Odnośnie  pytania  sołtysa  Jaworskiego  Wójt  poinformował,  że  odpowiedź  otrzyma  na 

piśmie.

Odnośnie  rekultywacji  zabytku  i  przeznaczenia  na  ten  cel  środków  z  rezerwy  Wójta 

poinformował, że jest wiele bieżących spraw, chociażby bieżące utrzymanie dróg gminnych, 

na który to cel musi zostać zatrzymana w/w rezerwa.

Na pytanie sołtysa Klimkiewicza odpowiedział, że na wycinkę lasu potrzebna jest zgoda 

nadleśnictwa. Urząd Gminy nie wydawał więc rzeczowego zezwolenia na usunięcie drzew.

Ad.13 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący po wyczerpaniu porządku obrad podziękował  wszystkim za przybycie  i 

zamknął IV Sesję Rady Gminy Ciechanów.

   Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Borawska      Eugeniusz Olszewski




