
PROTOKÓŁ NR XXVI/13

z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 24 maja 2013 roku 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/.

W Sesji uczestniczyło 27 sołtysów na stan 34

/lista obecności w załączeniu/.

Spoza Rady Gminy udział wzięli:

1. Pan Marek Kiwit –Wójt Gminy

2. Pani Maria Nadratowska – Sekretarz  Gminy

3. Pani Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

4. Helena Pawłowska – kierownik referatu rolnictwa

5. Grzegorz Grabowski – Komendant Powiatowej Policji w Ciechanowie

6. Julita Borowska – Tygodnik Extra Ciechanów

7. Łukasz Wesołowski – Katolickie Radio Ciechanów

8. Marek Szyperski – CIECHTIVI.PL

9. Norbert Orłowski – redakcja 06-400.pl

Przebieg obrad:

Obrady otworzył Pan Eugeniusz Olszewski –  przewodniczący Rady Gminy Ciechanów. Powitał 

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

Poinformował, że Wójt złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów:

1. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w 

miejscowości Mieszki Wielkie oznaczonej numerem ewidencyjnym 5/3,

2. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w 

miejscowości Mieszki Wielkie oznaczonej numerem ewidencyjnym 5/7

oraz o wprowadzenie punktu „Wolne wnioski i zapytania”.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła proponowane zmiany w porządku obrad.

Porządek po zmianach przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.



5. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.

6. Przyjęcie informacji z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 

alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy i narkomanii za 2012 rok.

7. Przyjęcie informacji dotyczącej zasobów pomocy społecznej dla Gminy Ciechanów za 2012 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania finansowego gminy Ciechanów wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy Ciechanów za 2012 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z 

wykonania budżetu Gminy Ciechanów za 2012 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2012 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Ciechanów za 2013 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu gminy Ciechanów.

13. Podjecie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Ciechanów.

14. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w 

miejscowości Kanigówek.

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości 

gruntowych w miejscowości Gołoty.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości 

gruntowych w miejscowości Gołoty.

16 a. Wolne wnioski i zapytania.

17. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

18. Zamknięcie obrad.

Ad.     2.     Przyjęcie     protokołu     z     poprzedniej     Sesji.  

Przewodniczący rady Gminy Ciechanów poinformował, że protokół z poprzedniej sesji był do 

wglądu w sekretariacie Urzędu Gminy. Zaproponował by przyjąć protokół bez czytania.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji.

Pan Przewodniczący Rady Gminy powitał Nowo powołanego Komendanta Komendy Powiatowej 

Policji w Ciechanowie – Pana Grzegorza Grabowskiego.

Komendant podziękował za zaproszenie na Sesję Rady Gminy Ciechanów. Poinformował, że 

będzie chętnie uczestniczył w sesjach gdy tylko pozwolą mu na to obowiązki służbowe a w razie 

jego nieobecności będzie delegował pracownika z Komendy. Wyraził chęć współpracy i zobowiązał 

się wszystkie zgłaszane problemy przez mieszkańców gminy Ciechanów będą dokładnie 

analizowane i w miarę możliwości rozwiązywane.



Ad.3     Sprawozdanie     z     działalności     międzysesyjnej     Wójta.  

− Pan Wójt poinformował, że wykonywane są mapy na potrójne utwardzenie dróg gminnych,

− odbyło się uroczyste nadanie imienia SP w Gumowie w dniu 19 kwietnia b.r. Dodał, że 

większość radnych i sołtysów nie chciała uczestniczyć w uroczystości,

− w marcu został złożony wniosek na dofinansowanie unieszkodliwiania eternitu, w tej 

sprawie  gmina otrzymała negatywną odpowiedź,

− gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 60.000 zł na modernizację drogi relacji 

Romanowo- Rydzewo,

− w dniu 1 czerwca odbędzie się Dzień Dziecka dla dzieci z terenu gminy w miejscowości 

Niestum,

− poinformował, że w sprawie wiat przystankowych w miejscowości Pęchcin NSA oddalił 

wniosek Pana Kalmana w sprawie ustalenia organu właściwego do załatwienia sprawy,

− w dniu 7 maja b.r. nie przyjęto wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu na 2013 rok 

Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego. Prawdopodobnie uprawnienia w 

pewnym zakresie przejmie po Związku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w 

Ciechanowie.

Ad.4     Interpelacje     i     zapytania     Radnych.  

Radny Jezierski –  zwrócił się o poprawienie dróg w m. Chruszczewo, które zostały zniszczone 

podczas modernizacji linii kolejowej,

Radna Żebrowska –  wniosek o poprawienie zniszczonych dróg w Mieszkach Wielkich podczas 

budowy wiaduktu.

Radny Petrykowki – zwrócił się do Wójta o przedstawienie zarządzeń od zeszłej sesji Rady Gminy. 

Zwrócił się o naprawę drogi Ropele-Przążewo.

Radny Majkowski – zwrócił się o naprawę dróg w Kargoszynie.

Ad.5     Wypowiedzi     i     zapytania     Sołtysów.  

Sołtys  z m. Chruszczewo zwróciła się o naprawę mostu w miejscowości Chruszczewo.

Sołtys z Przążewa – prosi o naprawę drogi w Chruszczewie.

Sołtys z Kownat Żędowych - zwróciła się o zakupienie tablicy ogłoszeń do miejscowości.

Sołtys z Niestumia –  zwrócił się o naprawę części drogi biegnącej przy stawie oraz poprosił o 

zamontowanie tablicy ogłoszeń w miejscowości.

Sołtys z miejscowości Rzeczki – zwrócił się o naprawę drogi w Rzeczkach.

Sołtys z Wólki Rydzewskiej – zwrócił się naprawę drogi w miejscowości.

Sołtys z m. Rutki-Borki – zwrócił się o remont drogi relacji Rutki Borki – Gumowo.

Sołtys z Sokołówka – zwrócił się z prośba o zakupienie drzwi do świetlicy w Sokołówku.

Sołtys z Chotumia – zwrócił się o przedstawienie przez komisję rewizyjną raportu z przeglądu dróg 



gminnych. Zapytał czy Wójt planuje składać wnioski na dofinansowanie z małych projektów, które 

w tym roku wynosi do 50.000 zł. Zwrócił się także o komisyjne przekazanie świetlicy w Chotumiu 

w zarządzanie rady gromadzkiej. . Zwrócił się do Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie 

w sprawie zwiększenia monitoringu policyjnego na drodze w m. Suleżysz- kierowcy łamią przepisy 

ograniczające prędkość.

Sołtys z Woli Pawłowskiej –  zwrócił się o naprawę drogi zniszczonej przez pana Dziurę w m. 

Chruszczewo.

Sołtys z Nużewka – zwrócił się wykonanie potrójnego utwardzenia drogi w m. Nużewko.

Sołtys z Kargoszyna zwrócił się o naprawę ul. Wiejskiej.

Sołtys z miejscowości  Rutki Marszewice – zwrócił się oznakowanie  skrzyżowania drogi gminnej z 

powiatową.

Sołtys z Przążewa  - zwrócił się o uporządkowanie dróg po modernizacji linii kolejowej. Zwrócił 

się o zaktualizowanie informacji na BIP-ie Urzędu. 

Sołtys z Rydzewa – zapytał Wójta o termin spotkania w sprawie remizy w Rydzewie.

Sołtys z Gumowa – zwróciła się o remont drogi w Gumowie.

Ad.6     Przyjęcie     informacji     z     realizacji   „  Gminnego     programu     profilaktyki     i     rozwiązywania   

problemów     alkoholowych     oraz     przeciwdziałaniu     przemocy     i     narkomanii     za     2012     rok.  

Pani Sekretarz przedstawiła ww. informację. Poinformowała, że środki na realizacje programu 

pochodziły z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wartość 

sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach na terenie gminy wyniosła w roku 2012 1.566.190,96 

zł. Poinformowała, że komisja rozwiązywania problemów alkoholowych odbyła sześć posiedzeń, 

na których wydał 9 opinii w sprawach wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Pani Sekretarz 

przedstawiła szczegółowo wydatki z realizacji programu. Dodała także że ww. program 

przedstawiany był na wszystkich stałych komisjach Rady Gminy.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła sprawozdanie z realizacji gminnego programu 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy i narkomanii za 2012 

rok.

Sprawozdanie w załączeniu do protokołu.

Ad.     7   Przyjęcie informacji dotyczącej zasobów pomocy społecznej dla Gminy Ciechanów za   

2012 rok.

Pan  Wójt  przedstawił  ocenę  zasobów pomocy społecznej  dla  Gminy Ciechanów za  2012  rok. 

Poinformował,  że  kierownik  GOPS  delegowana  została  na  szkolenie  i  nie  może  osobiście 

przedstawić  osobiście  ww.  oceny.  Dodał,  że  zgodnie  z  ustawa  o  pomocy  społecznej  gmina 

przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i 

demograficznej.



Rada Gminy Ciechanów przyjęła ww. ocenę stosunkiem głosów:

za – 12 głosów

wstrzymujących – 1 głos

Informacja w załączeniu do protokołu.

Ad.8   Przyjęcie  sprawozdania  finansowego  gminy  Ciechanów  wraz  ze  sprawozdaniem  z   

wykonania budżetu gminy Ciechanów za 2012 rok.

Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok w poszczególnych 

działach. Poinformowała, że sprawozdanie tabelaryczne przedstawia plan uchwalony na 2012 r, 

plan po zmianach na dzień 31.12.2012r. , oraz procentowe wykonanie budżetu. Rada Gminy 

Ciechanów w dniu 30 stycznia 2012 roku uchwaliła budżet gminy na 2012 rok w kwocie:

− dochody – 21.562.934,50 zł

− wydatki – 21.542.934,50 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy podjęła 9 uchwał, a Wójt Gminy 20 zarządzeń 

zmieniających budżet gminy. Powodem zmian w budżecie:

- zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne, zmniejszenie planu środków 

przewidzianych do pozyskania z funduszy strukturalnych UE, zmniejszenie planu dochodów 

własnych, zmniejszenie części oświatowej części ogólnej, zwiększenie części uzupełniającej części 

ogólnej, zwiększenie planu dotacji na zadania zlecone i zadania własne, zwiększenie planu 

dochodów własnych, wprowadzenie do budżetu dotacji celowej w ramach programów finansowych 

z udziałem środków europejskich.

Po wprowadzeniu powyższy zmian ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił:

− dochody – 22.263.523,69 zł;

− wydatki – 22.006.595,19 zł.

Planowane dochody w kwocie 22.263.523,69 zł zostały wykonane w kwocie 20.902.710,32 zł, co 

stanowi 93,88 % w tym:

− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej na plan 2.840.354,35 zł wykonano 2..793.087,52 zł. tj. 98,33 %.

− dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

na plan 396.929,00 zł wykonano 396.449,00 zł tj. 99,88%.

− dotacje celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego w ramach „Radosnej Szkoły”  na 

utworzenie szkolnego placu zabaw na plan 63.850,00 zł otrzymaliśmy 49.458,30 zł tj. 

77,46%,

− dotacje celowe otrzymane na dochody bieżące w ramach programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich na plan 511.351,82 zł wykonano 508.278,00 zł tj. 99,40 %,

− dotacje celowe na dochody majątkowe w ramach projektów finansowanych z udziałem 



środków europejskich zaplanowano 4.355.579,00 zł, a wykonano 3.510.443,69 zł 

tj. 80,60%,

−  subwencja ogólna na plan 3.527.822,00 zł wykonano 3.527.822,00 zł. tj. 100 %,

− dochody podatkowe  gminy na plan 8.710.228,52 zł wykonano 8.423.433,89 zł tj. 96,70%,

− pozostałe dochody i opłaty lokalne na plan 1.857.409,00 zł wpłynęło 1.693.727,92 zł tj. 

91,18%.

Pani Skarbnik poinformowała także o planowanych wydatkach oraz ich realizacji. 

Poinformowała, że wydatki budżetowe na dzień 31.12.2013r zrealizowano w wysokości 

20.459.062,19 zł na planowane 22.006.595,19 zł tj. 92,96% w tym wydatki majątkowe na 

planowane 6.338.985,50 zł zrealizowano w wysokości 5.608.289,33 zł tj. 88,47%. Przedstawiła 

wydatki i ich realizację w poszczególnych działach.

Poinformowała, że wynik budżetu gminy 2012 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 443.647,77 zł 

na planowaną nadwyżkę 256.928,50. Wolne środki do dyspozycji Rady Gminy na rok 2013 

wynoszą 186.719,27 zł. Wysokość stanu zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiła 

8.530.000,00 zł. Przedstawiła także dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych 

w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan wydatków 

wynosił 427.485,00 zł a ich wykonanie 416.127,11 zł tj. 97,34 %. Przedstawiła również wykonanie 

wydatków inwestycyjnych. W budżecie zaplanowano na 2012 rok środki do pozyskania na 

realizację programów finansowych z udziałem środków strukturalnych i Funduszu Spójności w 

kwocie 4.866.930,82 zł, a zrealizowano w kwocie 4.018.721,69 zł tj. 82,57%.

W ramach RPOWM  podpisano umowę pomiędzy gminą Ciechanów a Mazowiecką Jednostką 

Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi gminnej 

Ujazdówek-Gorysze”. Inwestycja została zrealizowana w 2010  roku, a w 2012 po przeprowadzonej 

kontroli gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych

− w ramach PROW na lata 2007-2013 gmina Ciechanów otrzymała dofinansowanie na 

zadanie „budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargoszyn,  na 75% wydatków 

kwalifikowanych. Pierwsza transza dofinansowania wpłynęła w 2012r, natomiast druga 

transza w  lutym 2013 r.

− w ramach PROW na lata 2017-2013 otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie „Remont 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruszczewo, gmina Ciechanów”. Zadanie jest w 

trakcie realizacji i termin złożenia wniosku o płatność został określony na maj 2013 r.

− w ramach PO Kapitał Ludzki podpisano umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania 

Programów Unijnych na projekt pn. „Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie 

Ciechanów”, 

−  w ramach PO Kapitał Ludzki podpisano z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 



Unijnych umowę na projekt pn. „Patrz przed siebie, mierz wysoko” na kwotę 708.376,00 zł 

tj. 96,95% wydatków kwalifikowanych. Realizacja projektu obejmowała 2 lata  tj. na lata 

2011 i 2012. Pani Skarbnik przedstawiła również informację o stanie mienia komunalnego 

gminy Ciechanów za 2012 rok oraz wykaz umorzonych wierzytelności i oraz udzielonych 

ulg i odroczeń w 2012 roku.

Pani Skarbnik poinformowała, że radni otrzymali wcześniej sprawozdanie z wykonania 

budżetu za 2012. Sprawozdanie było analizowane przez wszystkie stałe komisje Rady Gminy 

Ciechanów. 

Ad.9     Podjęcie     uchwały     w     sprawie     zatwierdzenia     sprawozdania     finansowego     wraz     ze   

sprawozdaniem      z     wykonania     budżetu     Gminy     Ciechanów     za     2012     rok.  

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów odczytał uchwałę Nr Ci.142.2013 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie wydania opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Ciechanów sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Rada Gminy Ciechanów w głosowaniu jawnym podjęła jednomyślnie uchwałę w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 

rok . 

Na Sesji w chwili głosowania było obecnych 11 radnych i wszyscy głosowali za podjęciem ww. 

uchwały.

Ad.10     Podjęcie     uchwały     w     sprawie     udzielenia     wójtowi     absolutorium     z     tytułu     wykonania   

budżetu     za     2012     rok.  

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów odczytał uchwałę Nr I/13  z dnia 6 maja 2013 r . Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów  o opinii wykonania budżetu Gminy Ciechanów za 2012 rok i 

wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Ciechanów. Następnie Przewodniczący Rady 

Gminy Ciechanów odczytał uchwałę Nr Ci.167.2013 kładu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Ciechanów. RIO w Warszawie pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji 

Rewizyjnej. Nie stwierdzono uchybień formalnych jak i merytorycznych niezgodności z 

dokumentacją znajdująca się w posiadaniu Izby, a w szczególności z : budżetem na 2012 rok i jego 

zmianami, opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu na 2012 rok, sprawozdaniem z 

wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierającym zestawienie dochodów i 

wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy oraz opinią kładu Orzekającego RIO 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.

Pani Skarbnik odczytała treść projektu uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.



Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie w sprawie udzielenia 

wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Na sesji w chwili głosowania było 

obecnych 11 radnych (na stan 15 radnych) i wszyscy głosowali za podjęciem ww. uchwały.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.11  .     Podjęcie     uchwały     w     sprawie     zmian     w     budżecie     gminy     Ciechanów     za     2013     rok.  

Pani Skarbnik przedstawiła zmiany w budżecie gminy Ciechanów na 2013 rok. Poinformował, że 

zmiany po stronie dochodów przedstawiają się następująco:

zwiększenia:

− w dziale 756 –  dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –  wynoszą 

150.000 zł z tytułu zwiększenia podatku od nieruchomości od osób prawnych /50.000 zł/, 

podatku rolnego /50.000 zł/ i opłaty eksploatacyjnej /50.000 zł/.

− w dziale 852 –  pomoc społeczna  - 33.784,00 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej na 

realizację na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających 

świadczenia pielęgnacyjne.

− w dziale 801 – oświata i wychowanie – 63.850,00 zł z tytułu wprowadzenia dotacji celowej 

w ramach „Radosna szkoła” na utworzenie placu zabaw przy SP w Chotumiu.

Zmiany po stronie wydatków obejmują:

zwiększenia:

− w dziale 600 – transport i łączność – 10.000 zł na odśnieżanie dróg gminnych

− w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa –  118.477,00 zł na zakup gruntów w Pęchcinie, 

Nużewku, Nużewie, Gołotach, Mieszkach Wielkich.

− w dziale 801 oświata i wychowanie – 127.700,00 zł na utworzenie placu zabaw przy SP w 

Chotumiu,

− w dziale 852 pomoc społeczna – 33.784,00 zł na zakup kosiarki w celu utrzymania boiska w 

Kownatach Żędowych.

zmniejszenia:

− w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa 42.327,00 zł z tytułu zmniejszenia nakładów na 

wypłatę odszkodowań za przyjęte grunty.

− w dziale 926 –  kultura fizyczna –  11.500,00 zł z tytułu zmniejszenia środków z usług na 

zakup kosiarki.

Dochody budżetu gminy zamykają się kwotą 18.851.624,71 zł, zaś wydatki kwotą 18.443.343,98 zł

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 

rok

Uchwała w załączeniu do protokołu.



A  d.12.     Podjęcie     uchwały     w     sprawie     zasad     wynajmowania     lokali     wchodzących     w     skład   

mieszkaniowego     zasobu     gminy     Ciechanów.  

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że Nadzór Prawny Wojewody 

wskazał błędy w uchwale podjętej w marcu b.r. Projekt uchwały został pozytywnie  zaopiniowany 

przez wszystkie stałe komisje Rady Gminy.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.13     Podjecie     uchwały     w     sprawie     Regulaminu     utrzymania     czystości     i     porządku     na     terenie   

Gminy     Ciechanów.  

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że w poprzednim Regulaminie 

znajdowały się błędy, które teraz należy teraz skorygować. Zmiany dotyczą m.in. obowiązku 

wyposażenia przez gminę w pojemniki zgodnie z uchwałą  zmieniającą w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, pojemność pojemników oraz przekazywania odpadów do 

instalacji określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki i Odpadami zgodnie z zasada bliskości. 

Zmiany te zostały wypracowane na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy.

Rada Gminy Ciechanów podjęła uchwałę w tej sprawie stosunkiem głosów:

za – 10 głosów

przeciwnych – 1 głos

wstrzymujące – 1 głos.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.14     Podjecie     uchwały     w     sprawie     wyrażenia     zgody     na     sprzedaż     nieruchomości     gruntowej     w   

miejscowości     Kanigówek.  

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że nieruchomość oznaczona jest 

numerem ewidencyjnym 161 o powierzchni 1,2650 ha. 

Radni zobligowali Wójta by przed dokonaniem sprzedaży przeprowadził badania odnośnie zasobów 

żwiru na tej nieruchomości.

Rada Gminy Ciechanów podjęła jednomyślnie uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.15      Podjęcie     uchwały     w     sprawie     wyrażenia     zgody     na     nabycie     na     własność     gminy   

nieruchomości     gruntowych     w     miejscowości     Gołoty.  

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

nabycie nieruchomości ww. miejscowości w ramach uregulowania własności w związku z budowa 

drogi Nużewo-Gołoty. Te tereny zostały zajęte pod budowę ww. drogi i należy uregulować kwestię 



własności.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.16      Podjęcie     uchwały     w     sprawie     wyrażenia     zgody     na     nabycie     na     własność     gminy   

nieruchomości     gruntowych     w     miejscowości     Nużewo.  

Pani Halina Pawlak przedstawiła projekt uchwały. Poinformowała, że jest to odpłatne nabycie 

gruntów zajętych pod budowę drogi Nużewo-Gołoty, której kwestię prawa własności należy 

uregulować.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.     16a     Wolne     wnioski     i     zapytania.  

Radny Petrykowski – poinformował, że na BIP-ie nie są zamieszczane aktualne informacje.

Sołtys z Gumowa poinformowała, że plac zabaw przy szkole w Gumowie jest niedostępny dla 

mieszkańców.

Sołtys z Przążewa zwrócił się o poprawienie zapisów dotyczących wysokości diet sołtysów. 

Poinformował, że diety powinny wynosić 50% wysokości diet radnych.

Ad.17     Odpowiedzi     na     pytania     i     wnioski.  

- Pan Wójt odpowiedział, że firma z Sierpca wykona ekspertyzę  dot. mostku w 

Chruszczewie.  Koszt wyniesie 54.000 zł + VAT.

− odnośnie drogi w Przążewie poinformował, że została naprawiona ale złą technologią, 

ponieważ nie można naprawiać potrójnego utwardzenia nawierzchnią asfaltową,

− poinformował, że powinny zostać postawione znaki ograniczające prędkość w Rutkach 

Marszewicach i Ujazdówku,

− poinformował, że miesiąc temu został rozstrzygnięty przetarg na letnie utrzymanie dróg. 

Systematycznie będą sprawdzane drogi i doraźnie naprawiane,

− odnośnie wiaduktów poinformował, że do Urzędu wpłynęło pismo w sprawie przejęcia 

wiaduktów bez odbioru technicznego. Stwierdził, że gmina z całą pewnością nie przejmie 

na własność wiaduktów. Ponadto Wójt zgłosił chęć uczestnictwa w odbiorze technicznym 

ww.

− odnośnie świetlicy w Rykaczewie Wójt poinformował, że zostanie złożony wniosek o 

zasiedzenie by formalnie unormować stan prawny ww. świetlicy,

− odnośnie dofinansowania ze środków unijnych w ramach małych projektów poinformował, 

że wniosek zostanie napisany na świetlicę w Rutkach Marszewicach.

− poinformował, że zarządzenia od tej pory będą odczytywane na każdej Sesji Rady Gminy

− odnośnie diet sołtysów odpowiedział, że powinna wynosić maksymalnie do 50% diety 



radnego. Ponadto sołtysi otrzymują 6% prowizji od zebranych rat podatku.

Ad.18     Zamknięcie     obrad.  

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów podziękował wszystkim za przybycie i zamknął obrady 

XXVI Sesji Rady Gminy Ciechanów.

         Protokołowała                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Szwarczewska                                                               Eugeniusz Olszewski


