
Protokół Nr VI/11/2021 
XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 20 września 2021 r., godz. 10.00 w Ciechanowie 
 

PKT 1 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski po powitaniu radnych 

powiatu ciechanowskiego stwierdził na podstawie listy obecności - zał. Nr 1 do 

protokołu (16 obecnych radnych) prawomocność obrad i dokonała otwarcia XXXVIII 

nadzwyczajnej sesji rady powiatu. 

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie XXXVIII sesji Rady Powiatu VI 

kadencji. 

2. Podjęcie uchwał w sprawach:  

a) Przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Ciechanowskiego dla 

uzdolnionych studentów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia      

– DRUK Nr 1 

b) Zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok                          

– DRUK Nr 2 

3. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

PKT 2 

Przewodniczący Rady Pan Sławomir Morawski udzielił głosu Staroście 

Ciechanowskiemu Pani Joannie Potockiej – Rak, która wyjaśniła powody podjęcia 

projektu uchwały. Na ten cel zabezpieczona jest kwota 10.000 zł w budżecie powiatu. 

Przyznane stypendia nie będą jedynie wydatkiem budżetowym, a nagrodą dla 

stypendystów. Staną się one inwestycją w wykształcenie, które jest podstawą stabilnej 

przyszłości i rozwoju lokalnej społeczności. 

Głos w sprawie zabrał także radny Jacek Bogdan Oglęcki. Radny zauważył, że 

średnia 4,5 wymagana do otrzymania stypendium jest niewystarczająca. 

Zaproponował też zmianę dotyczącą przyznawania stypendium od drugiego roku 

studiów. 

Pani Starosta odniosła się do słów Radnego Oglęckiego. Zaproponowała 

poprawkę do projektu uchwały. Zmianie ulega podniesienie średniej ocen, wymaganej 



do otrzymania stypendium z poziomu 4,5 do poziomu 4,7. Po konsultacji z prawnikiem 

Pani Starosta odsunęła propozycję wypłacania stypendium od drugiego roku studiów. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty 

Ciechanowskiego dla uzdolnionych studentów za wysokie wyniki w nauce i szczególne 

osiągnięcia /w załączeniu wyniki głosowania nr 1/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 16 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 1. 

 

Uchwała Nr VI/38/273/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Pan Sławomir Morawski udzielił głosu Wicestaroście 

Ciechanowskiemu Panu Markowi Marcinkowskiemu. Pan Wicestarosta wyjaśnił, że 

propozycje zmian w budżecie wynikają z konieczności utworzenia planu wydatków na 

wypłatę dotacji celowych dla szkół niepublicznych na dofinansowanie prowadzenia 

zajęć wspomagających, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej         

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok 

/w załączeniu wyniki głosowania nr 2/. 

Wynik głosownia: 

Za – 16 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 2. 



 

Uchwała Nr VI/38/274/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

PKT 3 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski zamknął XXXVIII 

nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /10.20/. 

 

 
     Protokołowała: 
 /-/  Monika Kucińska 
 

                                       
       Przewodniczący 

                                  Rady Powiatu Ciechanowskiego 
 
                                      /-/ Sławomir Morawski 
  


