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Protokół Nr VI/13/2021 

XL sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 25 października 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 (21 obecnych radnych) prawomocność obrad i dokonał otwarcia XL 

sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

PKT 2 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX 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. 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. 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za rok szkolny 

2020/2021, w tym o wynikach: 

a) 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; 
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b) 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 2021 rok                         

– DRUK Nr 4 

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę niższą niż wartość 

rynkowa – DRUK Nr 5 

d) zmiany uchwały nr VI/39/280/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do         

3 lat – DRUK Nr 6 

e) przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Ciechanowskiego dla 

uzdolnionych studentów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 

edukacyjne, naukowe, artystyczne lub sportowe – DRUK Nr 7 

f) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność Anny Karaś, dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie – DRUK Nr 8 

g) rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Gołymin – Ośrodek – DRUK Nr 9 

h) zajęcia stanowiska w sprawie zapewnienia przez Powiat Ciechanowski                 

w ramach publicznego transportu zbiorowego linii autobusowej do miejscowości 

Młock – DRUK Nr 10 

i) nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego”                    

– DRUK Nr 11 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9.  Zamknięcie obrad.  

Starosta Ciechanowski, Pani Joanna Potocka-Rak złożyła ustny wniosek                            

o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały na DRUKU Nr 12 w pkt 7.j)             

„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.” 



3 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne w sprawie 

wprowadzenia do porządku obrad punktu 7.j) za pomocą urządzeń do głosowania         

/w załączeniu wyniki głosowania nr 1/.  

Wynik głosowania: 

Za – 21 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

Zmiana w porządku obrad została dokonana. 

 

PKT 3 

Protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji został przyjęty          

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

głosowania nr 2/. 

Wynik głosowania: 

Za – 21 

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 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Sławomir Morawski, poprosił o zabranie głosu 

Panią Małgorzatę Pałkę, Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska w Ciechanowie w sprawie sprawozdania z działalności Inspektoratu na 

terenie powiatu ciechanowskiego w 2020 roku.  

Radny Łukasz Lewandowski zapytał czy prowadzone są jakieś kontrole na ulicy 

Chabrowej. Pani Kierownik odpowiedziała, że na ulicy Chabrowej była jedna kontrola 

w obecnym roku, nałożone są dwie kary na przedsiębiorcę. 
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PKT 6 

Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Sławomir Morawski, poprosił o zabranie głosu 

Panią Anetę Głuszniewską, Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych           

w Ciechanowie w sprawie informacji na temat organizacji szkół oraz placówek 

oświatowych oraz wyników egzaminów ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.  

Radny Jacek Oglęcki zapytał czy liczba przyjętych uczniów do szkół 

ponadpodstawowych wynikała z ilości chętnych, czy były kryteria, które 

dyskwalifikowały pozostałe osoby, na przykład limit punktów. Dyrektor Głuszniewska 

odpowiedziała, że w trakcie rekrutacji do szkół uczniowie dokonują wyboru trzech 

placówek. Niektóre placówki przyjmowały za kryterium wyniki egzaminu ósmoklasisty. 

W związku z dużą ilością chętnych uczniów do nauki w liceum ogólnokształcącym 

została podjęta decyzja o utworzeniu nowych oddziałów.  

Radny zapytał również dlaczego liczba otrzymanych świadectw kwalifikacji w Zespole 

Szkół Nr 3 nie pokrywa się z liczbą otrzymanych dyplomów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe. Pani Dyrektor odpowiedziała, że aby otrzymać dyplom 

potwierdzający kwalifikacje zawodowe muszą być spełnione dwa warunki: zdany 

egzamin zawodowy oraz świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub 

technikum. Uczniowie nie spełnili jeszcze drugiego warunku. 

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 3X 

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. 
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Przedstawione przez Panią Dworecką propozycje zmian w budżecie wynikają przede 

wszystkim ze zmiany planu wieloletnich zadań współfinansowanych ze środków 

unijnych realizowanych przez jednostki oświatowe, otrzymania przez Powiat dotacji       

z budżetu państwa i funduszu celowego 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego, za 

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

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 3X. 

Uchwała Nr VI/40/284/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok – DRUK Nr 4X 

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 4/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 4X. 

Uchwała Nr VI/40/285/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę niższą niż cena rynkowa              

- DRUK Nr 5 
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Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości za cenę niższą niż cena 

rynkowa, za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 5/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 5. 

Uchwała Nr VI/40/286/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

d) zmiany uchwały w sprawie nr VI/39/280/2021 z dnia 27 września 2021 roku                  

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

3 lat – DRUK Nr 6 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały       

w sprawie zmiany uchwały w sprawie nr VI/39/280/2021 z dnia 27 września 2021 roku 

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 6/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 6. 

Uchwała Nr VI/40/287/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

e) przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Ciechanowskiego dla 

uzdolnionych studentów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 

edukacyjne, naukowe, artystyczne lub sportowe – DRUK Nr 7 

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 
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edukacyjne, naukowe, artystyczne lub sportowe, za pomocą urządzeń do głosowania 

/w załączeniu wyniki głosowania nr 7/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 7. 

Uchwała Nr VI/40/288/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

f) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność Anny Karaś, dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie – DRUK Nr 8 

O udzielenie głosu poprosiła radna Elżbieta Wioleta Kuminiarczyk. Radna w imieniu 

Klubu Radnych PiS poprosiła o weryfikację stawek wynagrodzeń przyznanych 

prawnikowi podczas zawierania nowej umowy. 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały       

w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność Anny Karaś, dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie za pomocą urządzeń do 

głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 8/.  

Wynik głosownia: 

Za – 14 

Przeciw- 6 

Wstrzymało się – 1 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 8. 

Uchwała Nr VI/40/289/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

g) rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Gołymin-Ośrodek – DRUK Nr 9 
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Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały       

w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Gminy Gołymin-Ośrodek, za pomocą 

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

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 9. 

Uchwała Nr VI/40/290/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

h) zajęcia stanowiska w sprawie zapewnienia przez Powiat Ciechanowski w ramach 

publicznego transportu zbiorowego linii autobusowej do miejscowości Młock                     

– DRUK Nr 10 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie zapewnienia przez Powiat Ciechanowski         

w ramach publicznego transportu zbiorowego linii autobusowej do miejscowości 

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

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 10. 

Uchwała Nr VI/40/291/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

i) nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego”                           

– DRUK Nr 11 

Pani Starosta Joanna Potocka – Rak w skrócie uzasadniła słuszność podjęcia 

uchwały o nadaniu tytułu honorowego Panu Mirosławowi Koźlakiewiczowi. 
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Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego”, za 

pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 11/.  

Wynik głosownia: 

Za – 13 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 8 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 11. 

Uchwała Nr VI/40/292/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

j) 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 12 wprowadzony po porządku obrad. 

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, za pomocą urządzeń do głosowania              

/w załączeniu wyniki głosowania nr 12/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 12. 

Uchwała Nr VI/40/293/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

PKT 8 

Interpelacje złożyli: 
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Radny Jan Andrzej Kaluszkiewicz – w sprawie prac archeologicznych na terenie 

budowy Centrum Administracyjnego w Ciechanowie. 

Radny Sławomir Rudnicki – w sprawie:  

• poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na odcinku 

Ciechanów-Gołotczyzna; 

• nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej nr 1222W Burkaty - Grędzice – 

Pomorze na odcinku Grędzice – Pomorze. 

Radny Tadeusz Wieczorek – w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie 

wysokości opłat m. in. za usunięcie hulajnóg oraz za przechowywanie ich na parkingu 

strzeżonym. 

Radny Adam Krzemiński – w sprawie projektowanej obwodnicy miasta Ciechanów. 

Radna Barbara Kornatowska złożyła pismo zatytułowane „Interpelacja”, w którym       

w imieniu Klubu PiS postulowała o uhonorowanie listonosza z Gminy Sońsk.  

 

PKT 9 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął XL Sesję Rady 

Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /12.03/. 

 

Protokołowała: 
/-/ Monika Kucińska 

 

                                           Przewodniczący 

                                             Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                                /-/ Sławomir Morawski 

 


