
PROTOKÓŁ NR V/11

z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 8 lutego 2011roku w lokalu Urzędu Gminy 

Ciechanów – pod przewodnictwem pana Eugeniusza Olszewskiego – przewodniczącego 

Rady Gminy Ciechanów

W Sesji uczestniczyło 13 radnych na stan 15 radnych

/lista obecności w załączeniu/

Spoza Rady Gminy udział wzięli:

1. Pan Marek Kiwit – Wójt Gminy

2. Pani Maria Nadratowska – sekretarz Gminy

3. Pani Halina Pawlak – insp. d.s gospodarki nieruchomościami

4. Pani Katarzyna Borawska - podinsp. d.s sekteratiatu i rady gminy

Przebieg obrad:

Obrady otworzył Pan Eugeniusz Olszewski – przewodniczący rady Gminy Ciechanów. 

Powitał wszystkich obecnych, oraz stwierdził quorum władne do podejmowania 

prawomocnych uchwał.

 Pan Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy 

nieruchomości gruntowej  w miejscowości Gąski.

4. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w 

miejscowości Mieszki-Atle.

5. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Ciechanów na 2011 rok”.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

8. Zamknięcie obrad.



 Ad.3 Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy 

nieruchomości gruntowej  w miejscowości Gąski.

Pani Halina Pawlak przedstwiła projekt uchwały. Poinformowała, że wszystkie komisje 

Rady Gminy  pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Dodała, że nabycie nieruchomości 

dotyczy działek o numerach ewidencyjnych: 182/4, 182/7, 182/8 o łącznej 

powierzchni2.814 m². 

W/w nieruchomościami w ewidencji figurują jako drogi. Właściciele zwrócili się z 

wnioskiem do Wójta o bezpłatne przekazanie rzeczowych nieruchomości na rzecz gminy 

Ciechanów.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/

Ad.4 Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

gruntowej w miejscowości Mieszki-Atle.

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że nieruchomość w 

ewidencji zakwalifikowana jest do kategorii dróg. Właściciele nieruchomości zwrócili się z 

wnioskiem o nieodpłatne przejęcie drogi na rzecz gminy Ciechanów.

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

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

/Uchwała w załączeniu do protokołu/.

Ad.5 Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia „Planu pracy komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Ciechanów na 2011 rok”.

Pani Katarzyna Borawska przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikiem 

poinformowała, że komisje zapoznały się z projektem uchwały i nie zgłosiły żadnych uwag. 

Dodała, że zgodnie z przepisami  ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisami 

zawartymi w Statucie  Gminy Ciechanów koniecznym jest przyjęcie rocznego planu pracy 

Komisji Rewizyjnej na Sesji Rady Gminy. Poinformowała, że projekt uchwały nakłada 

obowiązek na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do przedstawiania sprawozdań  z 

kontroli Przewodniczącemu Rady Gminy w terminie 2 tygodni.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła w/w uchwałę.

/Uchwała w załączeniu do protokołu./



Ad. 6 Wolne wnioski i zapytania.

Radna Przybyłowska  zwróciła się  o naprawę drogi w miejscowości Rykaczewo.

Radny Majkowski zwrócił się remont drogi przy ul. Kargoszyńskiej.

Radna Żebrowska zwróciła się o zaproszenie Pana Leszka Zmudczyńskiego na Sesje Rady 

Gminy, odpowiedzialnego za konserwacje dróg gminnych.

Ad.7 odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Pan Wójt poinformował, że odnośnie dróg remontu bieżącego dróg gminnych radni mogą 

się zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Gminy bez czekania na kolejną sesję. 

Działania będą podejmowane po zgłoszeniu. Dodał, że Pan Zmudczyński będzie zaproszony 

na kolejną sesję Rady Gminy.

Ad.8 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów podziękował wszystkim za przybycie i zamknął 

obrady V Sesji Rady Gminy Ciechanów.

     Protokołowała                                                       Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Borawska                                                      Eugeniusz Olszewski


