
PROTOKÓŁ NR XXX/13

z Sesji Rady Gminy Ciechanów w dniu 30 grudnia 2013 roku w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów – 

pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego –  Przewodniczącego Rady Gminy 

Ciechanów.

W Sesji uczestniczyło 11 radnych na stan 15 radnych

/lista obecności w załączeniu/.

W Sesji uczestniczyło 30 sołtysów na stan 33 sołtysów

lista obecności w załączeniu/.

Ponadto w Sesji uczestniczyli:

1. Pan Marek Kiwit –Wójt Gminy

2. Pani Maria Nadratowska – Sekretarz  Gminy

3. Pani Ewa Jędrzejewska – Skarbnik Gminy

4. Adam Olszewski – Radca Prawny UG

5. Helena Pawłowska – kierownik referatu rolnictwa

6. Honorata Nowakowska – kierownik GZEAS 

Przebieg     obrad:  

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

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

Zapytał czy są wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili wniosków do porządku obrad.

Poinformował, że porządek obrad 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. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  realizację  przez  Gminę  Ciechanów 

projektu  systemowego  „Wczesny  start  przedszkolny  gwarancją  dobrego  rozwoju” 

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  9.1.1. 

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2013.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  Regulaminu  określającego  zasady  i  tryb  korzystania  ze 



świetlicy wiejskiej.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na pytania i wnioski.

11. Występy noworoczne przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chotumiu. 

12. Zamknięcie obrad.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

Przewodniczący  Rady  Gminy  poinformował,  że  protokół  z  ostatniej  sesji  znajdował  się  w 

sekretariacie Urzędu Gminy i każdy mógł się zapoznać z ich treścią. Zaproponował by protokół z 

poprzedniej sesji przyjąć bez czytania.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji 

Ad.   3  .   Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.  

 Wójt poinformował, że gmina sporządzi dwa wnioski na  dofinansowanie z UE w ramach tzw. 

małych projektów/ figurka zabytkowa w Mieszkach Wielkich oraz remont świetlicy w Ujazdówku.

Wójt poinformował, że w 9 stycznia b.r. odbędzie się spotkanie w Wojewódzkim Zarządzie Dróg w 

Warszawie w sprawie kanalizacji w Chruszczewie. Ponadto Wójt odczytał zarządzenia, które wydał 

od 26 listopada b.r.

Ad.4 Interpelacje i zapytania Radnych.

Radny Jezierski podziękował Wójtowi za zakupienie krzeseł i stołów do świetlicy w Chruszczewie.

Radna Żebrowska zwróciła się do Wójta w sprawie oczyszczania sieci wodociągowej przez ZWIK. 

Zwróciła się o usunięcie zakrzewień na drodze do przejazdu kolejowego.

Poinformowała,  że  w  miejscowości  Mieszki  Różki  na  granicy  drogi  znajduje  się  spróchniała 

wierzba, którą należałoby usunąć ze względów bezpieczeństwa.

Radna Oglęcka zwróciła się wywiezienie żwiru na drogę przy posesji Pana Zimnowodzkiego.

Radny Majkowski poinformował, że droga powiatowa w m. Ropele wymaga remontu.

Radny Petrykowski zwrócił się o naprawę drogi relacji Przążewo-Ropele.

Ad.5   Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.  

Sołtys  z  m.  Baby poinformowała,  że od mieszkańców nie są  systematycznie odbierane odpady 

komunalne.

Sołtys z Niechodzina poinformował, że naprawy wymaga mostek znajdujący się ww. miejscowości.

Sołtys  z  Chotumia  zwrócił  się  zwrócił  się  o  postawienie  wiaty  przystankowej  przy  świetlicy 

wiejskiej.

Sołtys  z  miejscowości  Rzeczki  zwrócił  się  o  poprawienie  drogi  na  odcinku  Gredzice-Rzeczki.

Sołtys z Kargoszyna zwrócił się o równiarkę w ww. miejscowości.

Sołtys z Wólki Rydzewskiej zwrócił się zamontowanie tablicy informacyjnej w ww. miejscowości.

Sołtys z  Grędzic zwrócił się interwencję w sprawie szkód powodowanych przez bobry. Zwrócił się 



także o naprawę drogi gminnej w m. Grędzice. 

Ad.6 Podjęcie  uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Gminę Ciechanów 

projektu  systemowego  „Wczesny  start  przedszkolny  gwarancją  dobrego  rozwoju” 

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  9.1.1.  Zmniejszenie  nierówności  w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Pani Honorata Nowakowska przedstawiła projekt uchwały. Uchwała jest niezbędna do podpisania 

umowy z  Mazowiecką Jednostką  Wdrażania  Programów Unijnych  na  dofinansowanie  z  UE w 

wysokości 120.117,00 zł w ramach projektu systemowego „Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej”.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na 2013 

rok.

Pani  Skarbnik  przedstawiła  projekt  uchwały.  Poinformowała,  że  zmiany  po  stronie  dochodu 

obejmują zwiększenia w kwocie 411.427,00 zł i obejmują działy:

– gospodarka mieszkaniowa w kwocie 200,00 zł z tytułu zwiększenia wpływów z odsetek,

– dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 22.300,00 zł z tytułu 

zwiększenia wpływów w podatku od nieruchomości w wysokości 215.000,00 zł w podatku 

rolnym w kwocie 2.000 zł, w opłacie skarbowej w kwocie 1.300,00 zł i kosztach upomnień 

w kwocie 2.000,00 zł,

– różne rozliczenia w wysokości 190.927,00 zł z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej /zwrot 

składki inwestycyjnej z Mazowieckiego Związku regionu Ciechanowskiego.

Pani Skarbnik poinformowała, że zmniejszenia po stronie dochodu obejmują działy:

– gospodarka  mieszkaniowa  w  kwocie  40.000,00  zł  tytułu  zmniejszonych  wpływów  ze 

sprzedaży mienia,

– dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 371.427,00 zł z tytułu 

zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie 190.927,00 z, zmniejszonych wpływów w 

podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 49.500,00 zł, w podatku od środków 

transportowych w kwocie 6.000,00 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 

kwocie 40.00,00 zł, w podatku rolnym od osób fizycznych w kwocie 80.000,00 zł i w 



opłacie eksploatacyjnej w kwocie 5.000,00 zł. 

Dodała, że po zmianach dochody budżetu zamykają się kwotą 19.954.300,06 zł, zaś wydatki 

zamykają się kwotą 18.946.019,33 zł.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad. 8 Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze 

świetlicy wiejskiej.

Pani Sekretarz przedstawiła projekt uchwały wraz z załącznikiem. Poinformowała, że niniejszy 

projekt uchwały ma zastosowanie do świetlic wiejskich na terenie gminy Ciechanów, których celem 

jest integrowanie mieszkańców poszczególnych sołectw, umożliwienie im wspólnego 

uczestniczenia w imprezach kulturalnych, oświatowych oraz organizowanie spotkań, narad, obrad 

organów samorządu mieszkańców. Dlatego też konieczne stało się uporządkowanie  tego 

zagadnienia, poprzez określenie jednolitych zasad oraz trybu korzystania z tych obiektów. Ponadto 

uchwalenie Regulaminu jest niezbędne do aplikowania o środki z funduszy europejskich w ramach 

osi 4 Leader Programu Obszarów Wiejskich na remonty i modernizację istniejących świetlic.

Radny Petrykowski zapytał dlaczego w Regulaminie odpowiedzialność za szkody w świetlicy 

ponosi sołtys wsi.

Pani Sekretarz odpowiedziała, obiekty są ubezpieczone więc odpowiedzialność ta jest ograniczona.

Rada Gminy Ciechanów jednomyślnie podjęła uchwałę w tej sprawie.

Uchwała w załączeniu do protokołu.

Ad.10 Odpowiedzi na pytania i wnioski.

Pan Wójt odnośnie nieterminowego odbierania odpadów komunalnych poprosił bieżące zgłaszanie 

nieprawidłowości do Urzędu Gminy. W sprawie czyszczenia rur kanalizacyjnych poinformował, że 

zwróci się z wnioskiem do ZWIK-u o częstsze czyszczenie rur kanalizacyjnych.  Odnośnie remontu 

drogi Ropele-Przążewo poinformował, że naprawa ww. drogi jest konieczna.

Ad.11   Występy noworoczne przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Chotumiu.   

Dzieci z SP w Chotumiu przedstawiły program artystyczny o tematyce bożonarodzeniowej.

Ad. 12 Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów podziękował wszystkim za przybycie i zamknął XXX 

Sesję Rady Gminy.

         Protokołowała                                                             Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów

Katarzyna Szwarczewska                                                                    Eugeniusz Olszewski


