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Protokół Nr VI/10/2022 

LIII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 31 października 2022 r., godz. 10.00 w Ciechanowie 

 

PKT 1 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski, po powitaniu Radnych 

Powiatu Ciechanowskiego oraz przybyłych gości, stwierdził na podstawie listy 

obecności - zał. Nr 1 do protokołu (20 obecnych radnych) prawomocność obrad                           

i dokonał otwarcia LIII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

PKT 2 

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie LIII sesji Rady Powiatu VI kadencji.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LI i LII sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.  

5. Informacja na temat organizacji szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych 

przez powiat ciechanowski w roku szkolnym 2021/2022, z uwzględnieniem 

przeprowadzonych w okresie wakacji w obiektach oświatowych remontów                       

i modernizacji, w kontekście posiadanych środków finansowych– DRUK Nr 1 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za rok szkolny 

2021/2022, w tym o wynikach: 

1. egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań 

podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których 

prowadzenie, należy do zadań własnych powiatu,  

2. nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty w szkołach               

i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie, należy do zadań 

własnych powiatu– DRUK Nr 2 

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego –  

DRUK Nr 3 

b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok- DRUK Nr 

4 

c) wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 5 
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d) zmiany uchwały Nr VI/49/370/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 

czerwca 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu 

Ciechanowskiego i nadania jej Statutu– DRUK Nr 6 

 

O zabranie głosu w sprawie porządku poprosiła Starosta Joanna Potocka – Rak. 

Pani Starosta wniosła o zmianę porządku obrad dzisiejszej sesji, polegającej na 

wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały na DRUKU Nr 7  w pkt 7 ppkt e 

„zmieniającej Uchwałę Nr VI/20/169/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 

czerwca 2020 r.”, projektu uchwały na DRUKU Nr 8 w pkt 7 ppkt  f „w sprawie ustalenia 

Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Ciechanowski”, projektu uchwały na DRUKU Nr 9 w pkt 7 

ppkt  g „w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w 

zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem 

Ciechanowskim na linii komunikacyjnej relacji Ciechanów Sienkiewicza – Ciechanów 

Sienkiewicza przez Opinogórę, Obiedzino”, projektu uchwały na DRUKU Nr 10 w pkt 

7 ppkt  h „w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat 

Ciechanowski prawa własności nieruchomości”. 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad zmianą porządku 

obrad w pkt 7 poprzez dodanie ppkt  e w brzmieniu: „„zmieniającej Uchwałę Nr 

VI/20/169/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2020 r”, za pomocą 

urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 1/. 

Wynik głosowania: 

Za – 19 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

 

Zmiana porządku została dokonana. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad zmianą porządku 

obrad w pkt 7 poprzez dodanie ppkt  f w brzmieniu: „ustalenia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Ciechanowski” /w załączeniu wyniki głosowania nr 2/. 
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Wynik głosowania: 

Za – 19 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

 

Zmiana porządku została dokonana. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad zmianą porządku 

obrad w pkt 7 poprzez dodanie ppkt  g w brzmieniu: „w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

pomiędzy operatorem a Powiatem Ciechanowskim na linii komunikacyjnej relacji 

Ciechanów Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza przez Opinogórę, Obiedzino”, za 

pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 3/. 

Wynik głosowania: 

Za – 19 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

 

Zmiana porządku została dokonana. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad zmianą porządku 

obrad w pkt 7 poprzez dodanie ppkt  h w brzmieniu: „w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie przez Powiat Ciechanowski prawa własności nieruchomości”                 

/w załączeniu wyniki głosowania nr 4/. 

Wynik głosowania: 

Za – 19 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

 

Zmiana porządku została dokonana. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  poinformował, że w dniu 21 października 2022 r. 

wpłynęła do Rady Powiatu Ciechanowskiego petycja z dnia 18 października 2022 roku 

w sprawie zaplanowania w budżecie na rok 2023 środków finansowych na wzrost 
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wynagrodzeń pracowników DPS i przyjęcie odpowiedniej wielkości środków na ten cel 

niezbędnych do regulacji płac od dnia 1 stycznia 2023 roku.   

W dniu 28 października 2022r. w czasie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków                   

i Petycji Komisja uznała, że Rada Powiatu Ciechanowskiego nie jest właściwa do 

rozpatrywania petycji. Przygotowanie projektów uchwał oraz wykonywanie budżetu 

powiatu należy do wyłącznej właściwości zarządu powiatu (art. 32 ust. 2 pkt 1 i 4 

ustawy o samorządzie powiatowym). 

Z uwagi na powyższe petycja podlega przekazaniu według właściwości do Zarządu 

Powiatu, jako podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia.  

Przewodniczący Rady wniósł o zmianę do porządku obrad dzisiejszej sesji, 

polegającej na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały na DRUKU 11                  

w ppkt i  w brzmieniu: „przekazania petycji według właściwości”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad zmianą porządku 

obrad w pkt 7 poprzez dodanie ppkt  i w brzmieniu: „w sprawie przekazania petycji 

według właściwości”./w załączeniu wyniki głosowania nr 5/. 

Wynik głosowania: 

Za – 18 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

 

Zmiana porządku została dokonana. 

 

PKT 3 

Protokół z LI Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji został przyjęty                       

w głosowaniu jawnym za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki 

głosowania nr 6/. 

Wynik głosowania: 

Za – 19 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  
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Protokół z LII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji został 

przyjęty w głosowaniu jawnym za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu 

wyniki głosowania nr 7/. 

Wynik głosowania: 

Za – 19 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0 

 

PKT 4 

Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie 

między sesjami przedstawiła Pani Starosta Joanna Potocka - Rak. 

PKT 5,6 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Panią Anetę Głuszniewską, 

Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, o przedstawienie 

Wysokiej Radzie najważniejszych zagadnień związanych z organizacją szkół. 

 

PKT 7 

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego –  

DRUK Nr 3x 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu Panią Hannę 

Dworecką.  

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła najważniejsze zmiany zawarte                         

w projekcie uchwały na druku Nr 3x i 4x. 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały      

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego, za 

pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 8/.  

Wynik głosowania: 

Za – 20 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

Uchwała Nr VI/53/383/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok –               

DRUK Nr 4x 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały                 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok                             

/w załączeniu wyniki głosowania nr 9/. 

Wynik głosowania: 

Za – 20 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok 

Uchwała Nr VI/53/384/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

c) wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego -DRUK Nr 5 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Młodzieżowej Rady 

Powiatu Ciechanowskiego, Izabelę Borkowska, która przedstawiła kandydata na  

Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego                              

/w załączeniu wyniki głosowania nr 10/. 

Wynik głosowania: 

Za – 20 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie wyboru 

Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

Uchwała Nr VI/53/3852022 stanowi załącznik do protokołu. 
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d) zmiany uchwały Nr VI/49/370/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 

czerwca 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego i 

nadania jej Statutu – DRUK Nr 6 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/370/2022 Rady Powiatu 

Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 

Powiatu Ciechanowskiego i nadania jej Statutu /w załączeniu wyniki głosowania                 

nr 11/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 6. 
 
Uchwała Nr VI/53/386/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 

e) zmieniającej Uchwałę Nr VI/20/169/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego                  

z dnia 29 czerwca 2020 r. – DRUK Nr 7 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr VI/20/169/2020 Rady Powiatu 

Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. /w załączeniu wyniki głosowania   

nr 12/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 7. 
 
Uchwała Nr VI/53/387/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
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f) ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski – DRUK Nr 8 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół                     

i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski /w 

załączeniu wyniki głosowania nr 13/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 8. 
 
Uchwała Nr VI/53/388/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 

g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ciechanowskim 

na linii komunikacyjnej relacji Ciechanów Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza 

przez Opinogórę, Obiedzino– DRUK Nr 9 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 

w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem                              

a Powiatem Ciechanowskim na linii komunikacyjnej relacji Ciechanów 

Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza przez Opinogórę, Obiedzino                           

/w załączeniu wyniki głosowania nr 14/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 9. 
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Uchwała Nr VI/53/389/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 

h) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Ciechanowski 

prawa własności nieruchomości – DRUK Nr 10 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat 

Ciechanowski prawa własności nieruchomości /w załączeniu wyniki głosowania 

nr 15/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 10. 
 
Uchwała Nr VI/53/390/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
i)  przekazania petycji według właściwości- DRUK Nr 11 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości /w załączeniu wyniki 

głosowania nr 16/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 10. 
 
Uchwała Nr VI/53/391/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
PKT 8 

Interpelacje i wnioski złożyli: 

• Radna Zenona Babicz w sprawie: 
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▪ remontu drogi Płaciszewo – Luszewo (część drogi numer 1241W – 

około 5 km) 

• Radny Wiesław Balcerzak w sprawie: 

▪ ustawienie znaku zakazu postoju samochodów ciężarowych przy 

drodze powiatowej w miejscowości Wróblewo 

▪ ustawienie na drodze Ruszkowo — Sońsk (po prawej stronie przy 

wyjeździe z Ruszkowa w kierunku Sońska) znaku informującego 

o miejscowości Watkowo 

▪ powtórne rozpatrzenie możliwości wycinki starych topól przy 

drodze powiatowej w okolicach Pałuk 

• Radny Zbigniew Gutowski w sprawie: 

▪ wykonania remontu drogi powiatowej na odcinku Gąsocin (od ronda) do 

Kałęczyna, polegającego na położeniu warstwy bitumicznej nawierzchni 

▪ dokumentacji na przebudowę/rozbudowę drogi powiatowej (przejście 

przez miejscowość Gutków) 

• Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie: 

▪ przedstawienia szczegółowego kosztorysu wydatków 

poniesionych podczas otwarcia Rodzinnego Parku Edukacji                         

i Rozrywki  w Gołotczyźnie 

▪ umów zlecenia dla pracowników PCKiSz. 

▪ umowy zlecenia dla dziennikarza jednej z ciechanowskich gazet 

▪ kosztów związanych z przegranymi sprawami sądowymi                              

z pracownikami lub byłymi pracownikami 

PKT 9 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął  Sesję Rady Powiatu 

Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /11.52/ 

 

 

                                           Przewodniczący 

                                             Rady Powiatu Ciechanowskiego 

Protokołowała: 
 

Marlena Nowotka              /-/ Sławomir Morawski 


