
PROTOKOL NR XV/12 


Z Sesji Rady Gminy Ciechanow w dniu 23 marca 2012 roku w lokalu U rz~du 


Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego 

Przewodnicz~cego Rady Gminy. 


W Sesji uczestniczylo: 

15 radnych na stan 15 radnych 

31 sohys6w na stan 34 sohys6w 

( listy obecnosci w zal'l.czeniu). 

Spoza Rady Gminy w posiedzeniu udzial wzi~li: 

Marek Kiwit - W 6jt Gminy 

Maria Nadratowska - Sekretarz Gminy 

Ewa J~drzejewska - Skarbnik Gminy 

Adam Olszewski - radca prawny Urz~du Gminy 

Helena Pawlowska - kierownik referatu rolnego 

Honorata Nowakowska - kierownik GZEAS 

Julita Borowska - redaktor gazety Extra Ciechan6w 

Halina Pawlak - insp. ds. gospodarki nieruchomosciami 

Miroslawa Ryszkowska - dyrektor SP w Chotumiu 

( listy obecnosci w zal'l.czeniu). 

Ad.1 Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 

Obrady XII Sesji Rady Gminy Ciechan6w otworzyl Eugeniusz Olszewski 

Przewodnicz'l.cy Rady Gminy Ciechan6w powital radnych i zaproszonych gosci . 


Nast~pnie stwierdzil, ze po sprawdzeniu listy obecnosci na sali znajduje si~ 15 radnych 


co stanowi quorum wladne do podejmowania prawomocnych uchwal. 


Ad.2 Przyj~cie porz'ldku dziennego obrad .. 


Przewodnicz'l.cy zwr6cil si~ z pytaniem do radnych czy S'l. wnioski do przedstawionego 


porz'l.dku obrad. Radni nie zglosili wniosk6w do przedstawionego porz'l.dku obrad. 


Rada Gminy Ciechan6w jednomyslnie przyj~la porz'l.dek obrad. 


Porz4!dek obrad:. 
1.0twarcie Sesji i stwierdzenie quorum. 
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2.Przyj~cie porzctdku dziennego obrad. 
3.Przyj~cie protokolu z poprzedniej sesji. 
4.Sprawozdanie z dzialalnosci mi~dzysesyjnej w6jta. 
5.Interpelacje i zapytania radnych. 
6.Wypowiedzi i zapytania soltys6w. 
7.Podj~cie uchwaly w sprawie uchwalenia zalozen do planu zaopatrzenia w cieplo, 
energi~ elektrycznct i paliwa gazowe dla Gminy Ciechan6w na lata 2012 - 2027. 
8.Podj~cie uchwaly w sprawie przyj~cia " Programu opieki nad zwierz~tami 
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnosci zwierzctt na terenie gminy w 2012 roku" 
9.Podj~cie uchwaly w sprawie wieloletniego programu wsp6lpracy gminy z organami 
pozarzctdowymi oraz podmiotami prowadzctcymi dzialalnosc pOZytku publicznego na 
lata 2012 - 2017. 
1O.Podj~cie uchwaly w sprawie nie wyraZenia zgody na wyodr~bnienie funduszu 
soleckiego w 2013 roku. 
II.Podj~cie uchwaly w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy 
Ciechan6w. 
12.Podj~cie uchwaly w sprawie zmian w uchwale budzetowej Gminy Ciechan6w na 
rok 2012. 
13.Podj~cie uchwaly w sprawie likwidacji Szkoly Podstawowej w Goryszach. 
14.Podj~cie uchwaly w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 
2012. 
15.Wolne wnioski i zapytania. 
16.0dpowiedzi na pytania i wnioski. 
17.Zamkni~cie obrad. 

Ad. 3 Przyj~cie protokolu z poprzedniej Sesji. 

Przewodniczctcy Rady Gminy - Eugeniusz Olszewski poinformowal, ze osobiscie 

zapoznal si~ z trescict protokolu i w pelni odzwierciedla przebieg Sesji. Poza tym 

protok61 byl do wglctdu w sekretariacie Urz~du Gminy Ciechan6w i kazdy m6gI si~ 

zapoznac z jego trescict. Rada Gminy Ciechan6w jednomyslnie przyj~la protok61 z 

poprzedniej Sesji. 

Ad. 4 Sprawozdanie z dzialalnosci mi-rdzvsesyjnej W6jta. 

Pan W 6jt poinformowal, ze od 20 stycznia odbyly si~ trzy spotkania z przedstawicielami 

firmy Tignar, tj. 25 lutego, 1 oraz 9 marca. Trzy terminy wykonania kanalizacji nie 

zostaly dochowane. Podwykonawca firmy Tignar z Poznania jest gotowy wr6cic ze 

swoimi ekipami i dokonczyc prac~ jesli firma Tignar zwr6ci im naleznosc za wykonanie 

wczesniejszych prac czyli 368 tysi~cy zlotych. Pan W6jt dodal, ze gmina musi walczyc 

o to, zeby ta firma skonczyia budow~ gdyz szukanie nowego wykonawcy zajmie zbyt 

wiele czasu i moze doprowadzic do utraty dofinansowania z Unii Europejskiej. 

Powiedzial, ze 24 lutego odbylo si~ spotkanie z prezesem ZKM, wiele kurs6w 



autobus6w trzeba zmienic gdyz Set w takich godzinach, ze nikomu nie sruZet. Prezes 

ZKM poinformowal, ze gmina b~dzie musiala podpisac porozumienie z miastem ile 

b~dzie doplacac do kurs6w. Odbyly si~ r6wniez dwa spotkania z prezesami zarzetdu 

firmy CEDROB odnosnie rozbudowania rozjazd6w do ich firmy, zaplacilismy juz 

odszkodowanie dla RSP w Rykaczewie za grunty pod drog~, b~dziemy si~ strac aby 

firma CEDROB zwr6cila nam cz~sc pieni~dzy, prosili r6wniez 0 zwi~kszenie kurs6w 

linii nr 3, od sierpnia b~det dojezdzac do Ujazd6wka pracownicy w/w firmy. W polowie 

lutego W 6jt spotkal si~ z· Prezydentem miasta w sprawie drogi w Kargoszynie. 

Wst~pnie ustalono koszt 25 tys zlotych na projekt, og61nie inwestycj~ powinny wykonac 

trzy samorzetdy gmina, powiat i miasto. 27 lutego doszlo do spotkania z prezesem PUK 

w sprawie gospodarki odpadami gdyz w tym roku to gmina musi zajetc si~ 

przygotowaniem kilku uchwal reguJujetcych m. in. zasady i wysokosc oplat, rozpisac 

przetarg na odbi6r odpad6w, nie wiemy jaka firma wygra przetarg, jak liczyc dojazd np. 

do W6lki Rydzewskiej gdzie jest daleko lub wyw6z smieci w Rzeczkach gdzie Set duze 

odleglosci mi~dzy domostwami. W gminach gdzie zostaly juz podj~te decyzje ustalono 

kwot~ od 10 do 15 zl na jednego mieszkaflca miesi~cznie. 

Odnosnie Drogi relacji Ujazd6wek - Gorysze musielismy zloZyc nowy wniosek 0 

platnosc gdyz nastcwily zmiany odnosnie sciezki rowerowej. 

Ad.S Interpelacje i zapytania Radnych 

- Radny Slawomir Clunieliflski zwr6ci! si~ do radnych i soltys6w 0 pomoc finansowet i 


materialnet dla pogorzelc6w w Mieszkach Bradonach, gdzie spalila si~ oboro-stodola., 


powiedzial ze zostal zalozony Komitet kt6ry b~dzie istnial do koflca maja 2013 roku, 


mozna r6wniez zostawic pienietdze w kasie lub wplacic na konto. 


- Pan W6jt dodal, ze pierwszy raz byl przy pozarze, gdzie zostaly ranne 3 osoby, dodal 


ze pomoc spoleczna wyasygnowala 8 tys. zl na pomoc dla nich. 


- Radna Zebrowska podzi~kowala ochotniczym strazom pozamym, kt6re braly udzial w 


gaszeniu pozaru. Poinformowala r6wniez, ze trzeba skontrolowac hydranty, podczas 


pozaru byl problem z pobraniem wody poniewaz cz~sc nie dzialala. Zapytala r6wniez co 


b~dzie z kursami autobusu nr 5, poinformowala , ze droga po zimie jest w strasznym 


stanie. Powiedziala, ze po modemizacji drogi w Mieszkach rolnikom nie zgadzajet si~ 


hektary. Zapytala czemu placimy odszkodowanie RSP? 




- Radny Majkowski poprosil 0 wytyczenie gramc drogi oraz wyr6wnanie drogi do 


Ropel. 


- Radny Petrykowski zapytal kiedy zacznet si~ jakid prace dotyczetce budowy drogi w 


Przetzewie poniewaz bylo to zawarte w budzecie na 2012 rok. 


Ad.6. Wypowiedzi i zapytania soltys6w. 

- Soltys z Rydzewa w imieniu mieszkanc6w koloni prosi 0 nawiezienie drogi szlaket lub 


zwirem. 


- Soltys z Chotumia zapytal czemu me uzyskal odpowiedzi na plsma zlozone w 


listopadzie, zapytal r6wniez czemu nie bylo konsultacji z soltysami odnosnie funduszu 


soleckiego. 


- Pani Soltys z Chruszczewa zapytala czy to prawda ze linia nr 1 b~dzie kursowala tylko 


do zakladu energetycznego,. 


- Soltys z W6lki Rydzewskiej prosi 0 remont drogi gdyz nie jest przejezdna, zapytal 


r6wniez co z drzewami przy tej drodze, poniewaz stwarzajet zagrozenie? 


- Pani Soltys z Bab zapytala jaki los czeka drog~ w Babach kt6ra miala bye pokryta 


asfaltem, set w niej doly a nie rna w budzecie zabezpieczonych pieni~dzy na jej 


modemizacj~. 


- Soltys z Ujazd6wka powiedzial, ze zima si~ skonczyla a nadal znaki Set nie wkopane, 


dodal ze ziemia nie jest juz zamarzni~ta, przenosili przystanek wi~c znaki tez moma juz 


wkopae, dodal ze od roku prosi 0 5 WY'Nrotek szlaki na drog~. 


- Soltys z Woli Pawlowskiej prosi 0 przykr~cenie blachy przystankowej, dodal, ze brak 


bariery przy drodze gdzie znajduje si~ staw stwarza niebezpieczenstwo. 


- Soltys z Gorysz powiedzial, ze powinien bye zmniejszony podatek dla os6b kt6re majet 


nie zmeliorowane pola gdyz majet slabsze plony, poprosil r6wniez 0 znaki ograniczajetce 


pr~dkose. 


- Soltys z Ropel prosi 0 znaki infonnujetce 0 zwierz~tach oraz 0 znak zakazu 


parkowania przy rzece. Samochody kt6re tam parkujet uniemozliwiajet rolnikom dojazd 


do p6l. Poinformowal 0 ogromnych ilosciach smieci w lasach. 


- Soltys z Niestumia poinformowal, ze tiry zrywa.iet asfalt. 


- Soltys z Kargoszyna poinformowal, ze znak 0 zakazie jazdy dla samochod6w z duzym 




tonaZem jest postawiony w zlym mleJscu. Kierowcy tirow me maJ'l. mozliwosci 

zawrocenia, i S'l nieslusznie karani mandatami, dodal ze po zimie S'l. duze ilosci smieci w 

wzdluZ drogi Kargoszyn- Chruszczewo. 

- Soltys z Rutek - Glowic zapytal co b~dzie z drog'l. nr 38 od skrzyzowania wsi do 

Ujazdowka, caly czas gmina obiecuje, ze zabezpieczy srodki na jej remont, szcz~sciem 

dla gminy bylo to, ze woda w tym roku szybko splyn~la. 

- Soltys z Ujazdowa - co z drog'l. do lasu ktor'l. przej'l.l CEDROB, jesli ogrodzi dzialk~ 

nie b~dzie przejazdu. Zapytal czemu przedstawiciele CEDROBU nie zorganizowali 

zadnego spotkania z mieszkancami odnosnie kolektora. 

Ad.7. Podj~cie uchwaly w sprawie uchwalenia zalozen do planu zaopatrzenia w 

cieplo. energi~ elektryczn<t i paliwa ~azowe dla Gminy Ciechan6w na lata 2012 

2027. 

Pani Helena Pawlowska poinformowala, ze do zadan wlasnych gminy w zakresie 

zaopatrzenia w energi~ naleZy min. planowanie i organizacja zaopatrzenia w energi~ 

na obszarze gminy, planowanie i oswietlenia miejsc publicznych i drog znajduj'l.cych 

si~ na terenie gminy. Gmina realizuje powyzsze zadania zgodnie z zalozeniami 

polityki energetycznej panstwa, miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego lub ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowan i kierunkow 

zagospodarowania przestrzennego gminy. W zwi'l.zku z powyzszym podj~cie w/w 

uchwaly jest konieczne i w pelni uzasadnione. 

Rada Gminy przyj~la uchwal~ stosunkiem glosow 14 - za oraz jeden wstrzymuj'l.cy 
luchwala w zal'l.czeniu do protokolu/. 

Ad.8.Podj~cie uchwaly w sprawie przyj~cia " Programu opieki nad zwierz~tami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomnosci zwierz~t na terenie gminy w 2012 

roku" 

Pani Sekretarz przedstawila uchwal~, powiedziala, ze program rna zastosowanie do 

wszystkich zwierzqt domowych, w szczegolnosci psow i kotow, w tym kotow wolno 

zyj'l.cych oraz zwierz'l.t gospodarskich. Wi~kszosc dzialan okreslonych w programie 

dotyczy psow i kotow, poniewaz skala bezdomnosci tych zwierz'l.t jest najwi~ksza. W 

Polsce istnieje niekonlrolowane rozmnazanie i nieodpowiedzialne porzucanie zwierz'l.t 

domowych. Dzialania okreslone w programie maj'l. na celu ograniczenie bezdomnosci 
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zwierzett. Glownym celem programu jest zapewnienie opieki bezdomnym zwierz~tom, 


zapobieganie wzrostu ich populacji poprzez sterylizacje i kastracje a takZe promowanie 


prawidIowych postaw i zachowan wobec zwierzett. Dodala, ze w razie potrzeby 


przechowania zwierzett gospodarczych uzgodnilismy z Paniet prezes RSP w Rykaczewie, 


ze udost~pni nam pomieszczenia gospodarcze. Powiedziala rowniez 0 zakazie handlu 


zwierz~tami oraz zakazie obcinania ogonow i uszu. 


Rada Gminy jednoglosnie podj~la uchwal~ w tej sprawie. 


I uchwala w zaIetczeniu do protokolul 


Ad.9.Podj~cie uchwaly w sprawie wieloletniego programu wspolpracy gminy z 

organami pozarz!ldowymi oraz podmiotami prowadz!lcymi dzialalnosc poZytku 

publicznego na lata 2012 - 2017. 

Pani Sekretarz przedstawila uchwal~, powiedziala, ze uchwalenie tego programu naleZy 
. . .

do obowietzku Gminy. Poinformowala, ze odbylo si~ spotkanie z orgamzaCJaml 


pozarzetdowymi, na dwa tygodnie przed przed spotkaniem zostala zamleszczona 


informacja na stronie BIP. Na konsultacje przybyli przedstawiciele trzech organizacji. 


Oprocz organizacji ktore przybyly nikt nie przekazal zadnych uwag. 


Omowila cele programu oraz zasady wspolpracy, przedstawila wysokosc srodkow 


planowanych na realizacj~ programu. 


Rada Gminy jednoglosnie podj~la uchwal~. 


IUchwala w zaIetczeniu do protokolul 


Ad.l0.Podj~cie uchwaly w sprawie nie wyrazenia zgody na wyodr~bnienie 

funduszu soleckiego w 2013 roku. 

Pan Wojt poinformowal, ze uchwal~ nalezy podjetc do konca marca, dodal ze oscienne 

gminy ktore wprowadzily we wczesniejszych latach fundusz solecki,powoli si~ z niego 

wycofujet. W przypadku naszej gminy nie dostaniemy do tego zadnego dofinansowania. 

Dodal, ze Iatwiej byloby zaplanowac inwestycje w kaZdej miejscowosci i do konca 

kadencji je zrealizowac. Problemem jest kanalizacja w Kargoszynie ktora pochlania 

ogromnet sum~ pieni~dzy i brak jest srodkow na wydzielenie funduszu soleckiego dla 

kazdej wsi. 

Rada Gminy przyj~la uchwal~. Za - 8 glosow, przeciwnych - 5 glosow, wstrzymujetcych 

- 1 glos. 



I Uchwala w zalqczeniu do protokolul 

Ad.ll.Podj~cie uchwaly w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej 

Gminy Ciechan6w. 

Pani Skarbnik przedstawila uchwal~ w spraWle zmlan w wieloletniej prognOZle 

finansowej Gminy Ciechan6w. Poinformowala, ze w roku 2013 istnieje przekroczenie 

indywidualnego wskainika zadluzenia wynikajqcego z art. 243 u.f.p., ale jednoczesnie 

nie zostal przekroczony pulap okreslony 169 i 170 u.f.p. z 2005 roku. POCZqwszy od 

2014 roku spelnione zostaly wymogi dla indywidualnego wskainika zadluzenia. 

Rada Gminy Ciechan6w jednoglosnie podj~la uchwal~. 

I uchwala w zalqczeniu do protokolul 

Ad.12. Podj~cie uchwaly w sprawie zmian w uchwale budzetowej Gminy 

Ciechan6w na rok 2012. 

Pani Skarbnik poinformowala ze, wprowadza Sl~ zmlany budzetu gmmy po stronie 

dochod6w: 

1. zmniejszenia -3.227,68 zl 
• w dziale 801 -Oswiata i wychowanie -3.227,68 zl z tytulu zmniejszenia 


dotacji na projekt "Patrz przed siebie, mierz wysoko" realizowanego w 

ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, Priorytet: Rozw6j 

wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Dzialanie: wyr6wnywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych 

swiadczonych w systemie oswiaty wsp6lfmansowanego ze srodk6w UE. 


II Wprowadza si~ zmiany budzetu gminy po stronie wydatk6w : 
1. zwi~kszenia -26.528,6zl : 

• w dziale 600 -Transport i I~cznosc -25.000,00 zl na pomoc finansowq dla 
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na modernizacj~ drogi powiatowej Nr 
1239W na odcinku Ciechan6w -Kargoszyn Idokumentacja projektu/. 

• w dziale 754 -Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa -500,00 
zl na wyplat~ ekwiwalentu dla strazak6w OSP uczestniczqcych w akcjach 
gasniczych. 

• w dziale 801 -Oswiata i wychowanie -1.028,66 zl na projekt "Patrz przed siebie, 

mierz wysoko" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, 

Priorytet: Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Dzialanie: Wyr6wnywanie 

szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych 

w systemie oswiaty wsp6lfinansowanego ze srodk6w UE. 

2. zmniejszenia -266.184,84 zl: 

w dziale 010 -Rolnictwo i lowiectwo -261.928,50 zl z tytulu zmniejszenia naklad6w na 

budow~ kanalizacji sanitarnej przy drodze wojew6dzkiej Ciechan6w -Chruszczewo. 

w dziale 801 -Oswiata i wychowanie -4.256,34 z! w projekcie "Patrz przed siebie, 

mierz wysoko" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki, 




• 


Priorytet: Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach, Dzia1anie: Wyr6wnywanie 
szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych swiadczonych 
w systemie oswiaty wsp61finansowanego ze srodk6w UE. 

Powiedzia1a, ze dochody budzetu gminy na dzien 23.03.2012 r. zamykajq 
si~ kwotq 21.565.306,82 z1. Wydatki budzetu gminy na dzien 23.03.2012 r. 
zamykajq si~ kwotq 21.308.378,32 z1. 

Budzet gminy na 2012 rok po dokonanych zmianach przedstawia si~ nast~pujqCO : 
w tym: subwencje -3.444.342,00 zl dotacje celowe -2.386.194,00 zl srodki z funduszy 

strukturalnych -4.971.313,82 zl dochody w1asne -10.763.457,00 zl 
. w tym: . wydatki majqtkowe 6.885.387,50 zl ' wydatki biezqce 14.422.990,82 zl 

wtym: 
1.splata odsetek od kredyt6w -540.000,00 zl 
2.zadania zlecone i powierzone -2.130.094,00 zl 
3.rezerwy og6lne i celowe 100.000,00 zl 

- Radna Anna Zebrowska zapyta1a czemu p1acimy 25 tys. na pelnq dokumentacje skoro 

inwestycja ma bye podzielona mi~dzy trzy samorzqdy. 

- Pan W 6jt odpowiedzia1, ze taki by1 warunek zawarcia porozumienia doda1, ze to jest 

wk1ad na przysz1ose, ta inwestycja nie rozpocznie si~ w tym roku a mieszkancy 

Kargoszyna zw1aszcza dzieci nie maja zapewnionej bezpiecznej drogi do szkoly, gdyz 

nie ma chodnika. Liczymy na dofinansowanie ze strony Marsza1ka gdyz nie b~dzie nas 

stae na do1ozenie 1 miliona do inwestycji, bo tak szacuje si~ koszty gdy podzielimy 

inwestycj~ na 3 samorzqdy. 

Rada Gminy przyj~la uchwa1~ stosunkiem glos6w, za - 8, przeciw - 5 

luchwa1a w za1qczeniu do protokolul 

Ad.13.Podj~cie uchwaly w sprawie Iikwidacji Szkoly Podstawowej w Goryszach. 

Pani Kierownik GZEAS przedstawi1a uchwa1~, doda1a ze kuratorium wyda10 pozytywna 

opini~ co do zamiaru likwidacji szkoly, a rodzice zostali powiadomieni w odpowiednim 

czasIe. 

Pan W6jt poinformowa1, ze rodzice wiele dzieci przepisujq do szk61 w Ciechanowie. 

Rada Gminy przyj~la uchwa1~ stosunkiem glos6w, za -7 przeciw - 3, wstrzymujqcy - 1 

IUchwala w za1'lczeniu do protoko1ul 

Ad.14.Podj~cie uchwaly w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na rok 2012. 

Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej przedstawil plan pracy Komisji na 2012 rok. 



Rada Gminy jednoglosnie podj~la uchwal~. 

/ uchwala w zah\:czeniu do protokolu/ 

Ad.15.Wolne wnioski i zapytania. 

- Pani Dyrektor Szkoly Podstawowej w Chotumiu zaprosila wszystkich obecnych na 

dzieil otwarty kt6ry odb~dzie si~ 30 marca. Poinformowala, ze szkola w Chotumiu rna 

bardzo dobre warunki do nauczania, dzieci ucz,\: si~ j~zyk6w obcych, maj,\: dost~p do 

intemetu. Poinformowala, ze w szkole znajduj,\: si~ oddzialy czterolatk6w, pi~ciolatk6w 

oraz szesciolatk6w. Zach~cala wszystkich do odwiedzenia szkoly. 

- Radny Rudnicki zapytal czy artykul odnosnie likwidacji szkoly w Goryszach 

zamieszczony w Extra Ciechan6w byl autoryzowany, jesli tak to czemu zawiera on 

nieprawdziwe informacje gdyz nie przypomina sobie aby Rada b,\:dz kt6rys z radnych 

zwracal si~ z wnioskiem 0 likwidacj~ szkoly w Goryszach. 

- Soltys z Chotumia zapytal czemu nie rna wniosku, kt6ry skladal do komisji 

budzetowej, poprosil r6wniez 0 budow~ boiska przy Szkole Podstawowej w Chotumiu. 

- Pani Sekretarz zwr6cila si~ z prosb,\: do soltys6w 0 organizowanie spotkail wiejskich w 

celu przyj~cia statutu solectwa. Poinformowala r6wniez radnych 0 obowi,\:zku zlozenia 

do 30 kwietnia oswiadczeil maj,\:tkowych. 

Ad.16.0dpowiedzi na pytania i wnioski. 

Pan W6jt powiedzial, ze na 113 pytail mozna odpowiedziec jednym zdaniem, nikt nie 

spodziewal si~, ze w 2012 roku ci~Zko b~dzie uzbierac na ZUS. Dobrze, ze aura nam 

sprzyja i w tym roku malo bylo odsniezania a po roztopach mozna przejechac przez 

drogi. Dodal, ze zdaje sobie spraw~ z tego w jakim stanie s,\: drogi gruntowe i potr6jnego 

utwardzenia, tam gdzie ruch jest wi~kszy ci~Zko jest przejechac samochodem 

osobowym. 

Odpowiadaj,\:c na pytanie Radnej A. Zebrowskiej W6jt poinformowal, ze jest to 

odszkodowanie za przej~cia dzialki od RSP na drog~ gminn'\:. CEDROB oraz Pan 

Rykaczewski oddali grunty pod drog~ za darmo natomiast Pan Szymankiewicz oraz 

RSP, nie. 

Odnosnie drogi w Ujazdowie b~dzie zorgamzowane spotkanie przez CEDROB z 

osobami zainteresowanymi, najlepiej gdy wypowiedz,\: si~ 0 tym fachowcy, gmina nie 

zawsze moze odmowic inwestorom. 



Odpowiadaj'tc na pytanie Radnego Petrykowskiego pan W6jt powiedzial, ze po ostatnim 

spotkaniu wiejskim poprosil projektant6w by przygotowali projekt organizacji ruchu, 

bylo skierowane pismo do radnych wojew6dztwa mazowieckiego w celu podj~cia 

rozstrzygni~cia. 

Odnosnie drogi w Rydzewie W6jt poinformowal, ze jesli b~d't pieni'tdze b~d't 

poprawiane drogi z potr6jnego utwardzenia. 

Odpowiadaj'tc na pytanie Soltysa z Chotumia W6jt ustali gdzie S't pisma i czemu nie 

otrzymal jeszcze na nie odpowiedzi. Odnosnie funduszu soleckiego W6jt powiedzial, ze 

jest to korzystne tylko dla dUZych solectw kt6re b~d't dostawaly co roku znaczne sumy 

pieni~dzy, natomiast male solectwa tylko symboliczne kwoty, poza tym jest to 

wydzielane z budzetu gminy gdyz nie dostajemy do tego zadnego dofinansowania od 

Wojewody. W 6jt dodal, ze co roku stara si~ aby w kt6ryms solectwie byly jakies 

inwestycje, np. w tym roku remontowana byla swietlica w Chotumiu, przewidziany jest 

r6wniez remont swietlicy w Chruszczewie i Rykaczewie. 

Odpowiadaj'tc na prosb~ soltysa z W61ki Rydzewskiej W6jt potwierdzil, ze drzewa 

rosn'tce przy drodze rzeczywiscie stwarzaj't zagrozenie, niestety drzewa rosn't na dzialce 

osoby prywatnej. 

Odnosnie drogi w Babach utwardzenie mialo bye poprawione, chwilowo brak pieni~dzy. 

Odnosnie drogi w Ujazd6wku, najpierw trzeba zaprojektowac wodoci'tgi dopiero 

p6zniej mozna pomyslee 0 remoncie drogi. 

Odnosnie przystank6w, przystanki kt6re byly stawiane trzy lata temu S't zniszczone. 

Odnosnie duzej ilosci smieci na terenie gminy, W 6jt zaproponowal zeby zorganizowae 

jakis dzien w kt6rym mieszkancy zaangazuj't si~ w sprz'ttanie, mozna wywieze je na 

wysypisko. 

Odnosnie barierek, bylo wystosowane pIsmo. Powiat buduj'tc drog~ powmien J't 

zabezpieczye. Skoro do tej pory tego nie zrobili naleZy przypomniee si~ na pismie. 

Znaki drogowe tez nalez't do Powiatowego Zarz'tdu Dr6g. 

Odpowiadaj'tc na zazalenia soltysa z Ujazd6wka, droga Ujazd6wek - Gorysze jest 

oznakowana ale nie tak jak mieszkancy by tego chcieli, projekt jest zatwierdzony z tak't 

organizacj't ruchu, na pewno Komisja Powiatowa zgodzi si~ na reorganizacj~. 

Odnosnie podatku w Goryszach, ziemie S't tej samej klasy nie moma podzielie podatku, 
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placi si~ od ha przeliczeniowych. 


W Ropelach 0 oznakowanie trzeba zglosic do powiatu gdyz jest to droga powiatowa. 


W6jt podzi~kowal rolnikom kt6rzy dbaj'l 0 pobocza. 


Odpowiadaj'lc na pytanie dot. kurs6w autobus6w ZKM, pan W6jt poinformowal ze linia 


nr,l i nr,3 S'l najbardziej rentowne, trzeba zrezygnowac z kilku kurs6w gdyz S'l zbyt 


cz~sto. 


Ad. 17. Zamkni~cie obrad. 


Przewodnicz'lcy Rady Gminy Ciechan6w podzi~kowal wszystkim za przybycie i 


zamkn'll obrady XV Sesji Rady Gminy Ciechan6w. 


Protokolowala Przewodnicz'lcy Rady Gminy 

Patrycja Zyznowska Eugeniusz Olszewski 




