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Protokół Nr VI/12/2021 

XXXIX sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 27 września 2021 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 

XXXIX sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

PKT 2 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXV, XXXVI, XXXVII i XXXVIII sesji Rady Powiatu. 

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

5. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Delegatura w Ciechanowie o działalności kontrolnej na terenie powiatu 

ciechanowskiego w 2020 roku – DRUK Nr 1 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

w 2020 roku – 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 2021 rok                         

– DRUK Nr 4 

c) zmiany Programu współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 - DRUK Nr 5 

d) zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,                       
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z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 

na obszarze powiatu ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy 

prowadzące – DRUK Nr 6 

e) ustalenia w 2022 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi, jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie powiatu ciechanowskiego                   

– DRUK Nr 7 

f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do         

3 lat – DRUK Nr 8 

g) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego – DRUK Nr 9 

h) określenia jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które gromadzą 

na wydzielonym rachunku dochody, ich źródeł, przeznaczenia, sposobu i trybu 

sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych          

i dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania – DRUK Nr 10 

i) zmiany uchwały Nr VI/35/259/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 

czerwca 2021 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania                     

i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

oraz wysokości  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie 

ciechanowskim w 2021 roku – DRUK Nr 11 

PKT 3 

Protokół z XXXV sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji został 

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

wyniki głosowania nr 1/. 

Wynik głosowania: 

Za – 20 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

Protokół z XXXVI sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji został 

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

wyniki głosowania nr 2/. 
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Wynik głosowania: 

Za – 13 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 7 

Protokół z XXXVII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji został 

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

wyniki głosowania nr 3/. 

Wynik głosowania: 

Za – 19 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 1 

 Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji został 

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

wyniki głosowania nr 4/. 

Wynik głosowania: 

Za – 20 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

Na życzenie Pani Poseł Anny Cicholskiej, Przewodniczący Rady Powiatu Pan 

Sławomir Morawski udzielił jej głosu. 

Pani Poseł Anna Cicholska przedstawiła główne inwestycje przeprowadzone na 

terenie powiatu, które zostały sfinansowane ze środków wsparcia rządowego. Zwróciła 

także uwagę na zły stan drogi powiatowej Regimin – Klice oraz problemy z publicznym 

transportem na terenie powiatu. 

Radny Adam Krzemiński zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie 

przywrócenia Parku Nauki Torus do programu „Poznaj Polskę”. Zauważył, że jest to 

miejsce, gdzie młodzież może się uczyć i rozwijać, a także służące jako wizytówka 

miasta. 
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PKT 4 

Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Zarządu Powiatu               

w okresie między sesjami przedstawiła Pani Starosta Joanna Potocka - Rak. 

PKT 5 

 W tym punkcie Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że do Biura Rady 

Powiatu wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska                    

z informacją o braku możliwości przedstawienia tematu w określonym terminie oraz 

prośbą o przełożenie terminu rozpatrzenia informacji na najbliższe posiedzenie sesji, 

na co radni wyrazili zgodę. 

PKT 6 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Sławomir Morawski, poprosił o zabranie 

głosu Pana Wojciecha Bogdana, Powiatowego Rzecznika Konsumentów w sprawie 

sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w 2020 roku. Pan 

Wojciech Bogdan uzupełnił przedstawioną wcześniej informację o kwestię zakupów 

fałszywych  produktów zdrowotnych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski zarządził 15-minutową 

przerwę w obradach sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

PKT 7 

Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego                     

– DRUK Nr 3 

 

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 5/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 
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Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 3. 

Uchwała Nr VI/39/275/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok                          

– DRUK Nr 4 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu Panią Hannę Dworecką.  

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła najważniejsze zmiany w projekcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiany uchwały budżetowej powiatu 

ciechanowskiego na rok 2021. 

Przedstawione przez Panią Dworecką propozycje zmian w budżecie wynikają przede 

wszystkim z otrzymania przez Powiat środków rezerwy części oświatowej subwencji 

ogólnej, uzupełnienia planu wydatków na dzieci przebywające w rodzinach 

zastępczych oraz zmian kwot dochodów i wydatków dostosowujących poszczególne 

ich pozycje do przewidywanego wykonania. 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok, 

za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 6/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 4. 

Uchwała Nr VI/39/276/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

c) zmiany Programu współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy                            

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 - DRUK Nr 5 
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Radny Tadeusz Wieczorek zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu o wsparcie 

finansowe przyszłych uroczystości zorganizowanych przez Związek Piłsudczyków          

w Ciechanowie. 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany Programu współpracy Powiatu Ciechanowskiego                     

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 

ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021, za pomocą 

urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 7/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 5. 

Uchwała Nr VI/39/277/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

d) zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,                                     

z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na 

obszarze powiatu ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące        

– DRUK Nr 6 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały       

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,                                     

z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na 

obszarze powiatu ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, za 

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

Wynik głosownia: 

Za – 20 
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Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 6. 

Uchwała Nr VI/39/278/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

e) ustalenia w 2022 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi, jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie powiatu ciechanowskiego – DRUK Nr 7 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały       

w sprawie ustalenia w 2022 roku wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi, jego 

przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku 

odstąpienia od usunięcia pojazdu na terenie powiatu ciechanowskiego, za pomocą 

urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 9/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 7. 

Uchwała Nr VI/39/279/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

f) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do          

3 lat – DRUK Nr 8 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały       

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 

3 lat, za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 10/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 
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Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 8. 

Uchwała Nr VI/39/280/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

g) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego – DRUK Nr 9 

Radna Barbara Kornatowska przedstawiła stanowisko Klubu Radnych PiS w sprawie 

projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego informując, że Klub Radnych PiS będzie głosował 

przeciw. 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały       

w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego, za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki 

głosowania nr 11/.  

Wynik głosownia: 

Za – 12 

Przeciw- 7 

Wstrzymało się – 1 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 9. 

Uchwała Nr VI/39/281/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

h) określenia jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które gromadzą 

na wydzielonym rachunku dochody, ich źródeł, przeznaczenia, sposobu i trybu 

sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych                       

i dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania – DRUK Nr 10 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które 

gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, ich źródeł, przeznaczenia, sposobu           

i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych        
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i dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania, za pomocą urządzeń do 

głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 12/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 10. 

Uchwała Nr VI/39/282/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

i) zmiany uchwały Nr VI/35/259/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 czerwca 

2021 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej 

oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2021 roku – DRUK Nr 11 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/259/2021 Rady Powiatu 

Ciechanowskiego z dnia 28 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zadań z zakresu 

zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie 

ciechanowskim w 2021 roku, za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki 

głosowania nr 13/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 11. 

Uchwała Nr VI/39/283/2021 stanowi załącznik do protokołu. 
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PKT 8 

Interpelacje złożyli: 

Radna Zenona Babicz – w sprawie montażu znaku ograniczającego prędkość do 40 

km/h lub zainstalowanie progów zwalniających od przystanku autobusowego do 

boiska wiejskiego w miejscowości Zygmuntowo 

Radny Jan Andrzej Kaluszkiewicz w imieniu Klubu Radny PiS – w sprawie podjętej 

na sesji w dniu 30 lipca 2021 roku przez Radę Powiatu Ciechanowskiego uchwały Nr 

VI/36/270/2021 w sprawie uchylenia uchwały nr VI/35/263/2021 z dnia 28 czerwca 

2021 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parkingów Powiatu 

Ciechanowskiego zlokalizowanych w Ciechanowie na działkach nr 257/1, 257/2, 

257/3, 257/4, 257/5, 257/7. Radny zwrócił się z pytaniem o powód uchylenia podjętej 

uchwały. 

Radny Wiesław Balcerzak – w sprawie:  

• montażu znaku zakazu postoju na drodze powiatowej drogi powiatowej 

Wróblewo – Pajewo – Gołymin w miejscowości Wróblewo; 

• przebudowy lub remontu drogi łączącej Nasierowo Dziurawieniec przez 

Mężenino do Ciemniewka 

• Organizacji dojazdu uczniów szkół ponadpodstawowych na zajęcia szkolne 

 

Radny Adam Krzemiński odniósł się do interpelacji radnego Tadeusza Wieczorka, 

złożonej 28 września 2020 roku na XXII Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego,                

w sprawie demonstrowania poglądów politycznych przez Zastępcę Dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. Podziękował również 

za oznakowanie drogi powiatowej między Ojrzeniem a Chotumiem. 

 

Radny Jacek Bogdan Oglęcki: 

„Od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 roku trwał nabór wniosków W Ramach Programu 

Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu na ważne przedsięwzięcia dla jednostek 

samorządu terytorialnego. Dofinansowanie takiego projektu to od 80% priorytetu 

czwartego do 95% w przypadku priorytetu pierwszego. W tym priorytecie pierwszym 

są drogi, infrastruktura drogowa. Na całe te przedsięwzięcie w ramach tego programu 

przeznaczono 20 miliardów złotych. Te wnioski były kierowane do Banku 
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Gospodarstwa Krajowego, w tej chwili są analizowane. I moje pytanie: czy Powiat 

Ciechanowski, jako jednostka samorządu terytorialnego, taki wniosek, a można ich 

było złożyć 3, złożyła? Jeśli tak, to jakie to są wnioski?” 

 

Radna Barbara Kornatowska: 

„Będąc radną Urzędu Miasta starałam się o połączenie, można powiedzieć, 

Ciechanowa z Kargoszynem. Jest to w okolicach cmentarza komunalnego gdzie, jak 

Państwo z Ciechanowa są to zapewne wiedzą, gdzie w okresie, kiedy odwiedzamy 

groby jest utrudniona w tym miejscu komunikacja. Ulica Komunalna jest ulicą ślepą. 

Ona się kończy na pograniczu miasta Ciechanów i gminy Ciechanów. Powiem tak: 

wola radnych z miasta była, żeby połączyć właśnie Kargoszyn z Ciechanowem, 

przedłużyć tą ulicę Komunalną tak, żeby te miejscowości ze sobą połączyć. Wola 

radnych z gminy również była, aczkolwiek nie było jakiejś chemii, żeby to zadziałało. 

Dlatego moja prośba, czy nie można by było wesprzeć tej inicjatywy i połączyć 

Ciechanów z Kargoszynem?” 

 

PKT 9 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął XXXIX Sesję Rady 

Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /11.45/. 

 

  Protokołowała: 
/-/ Monika Kucińska 

 

                                          Przewodniczący 

                                             Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                             /-/   Sławomir Morawski 

 


