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Protokół Nr VI/13/2022 

LVI sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji 

w dniu 28 grudnia 2022 r., godz. 13.00 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 LVI sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

PKT 2 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z LIV i LV sesji Rady Powiatu. 

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

5. Debata budżetowa, w tym podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego 

b) uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2023 rok 

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego                     

– DRUK Nr 1 

b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok                         

– DRUK Nr 2 

c) wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego    

– DRUK Nr 3 

d) ustalenia w 2023 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 4 

e) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców                  

w Szkole Rodzenia” – DRUK Nr 5 
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f) zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu 

Ciechanowskiego na 2023 rok – DRUK Nr 6 

g) zatwierdzenia rocznego planu pracy, w tym kontroli, Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Ciechanowskiego na 2032 rok – DRUK Nr 7 

h) rozpatrzenia skargi na  działalność Joanny Potockiej – Rak Starosty 

Ciechanowskiej – DRUK Nr 8 

i) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Powiatu 

Ciechanowskiego na czas oznaczony do 3 lat - DRUK NR 9 

7. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu 

Ciechanowskiego w 2022 roku – DRUK Nr 10 

8. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań tajnych na LVI sesji 

Rady Powiatu Ciechanowskiego.  

9. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Ciechanowskiego i przeprowadzenie 

głosowania nad tym wnioskiem. 

a) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania  - odczytanie uchwały                          

w sprawie odwołania Starosty Ciechanowskiego – DRUK Nr 11 

10. Wybór Starosty Ciechanowskiego 

a) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania – odczytanie uchwały w sprawie 

wyboru Starosty –  DRUK Nr 12 

11. Wybór Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego 

a) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania- odczytanie uchwały w 

sprawie  wyboru Wicestarosty-   DRUK Nr 13 

12.  Wybór trzech pozostałych Członków Zarządu Powiatu Ciechanowskiego. 

a) głosowanie i ogłoszenie wyników głosowania- odczytanie uchwały w sprawie 

wyboru trzech pozostałych Członków Zarządu Powiatu Ciechanowskiego -  

DRUK Nr 14 

13. Interpelacje i wnioski radnych. 

14. Zamknięcie obrad 

 

O zabranie głosu poprosił radny Łukasz Lewandowski, który wniósł o zmianę do 

porządku obrad dzisiejszej sesji, poprzez zmianę kolejności punktów porządku                       

w następujący sposób: dotychczasowy punkt 5 lit. a 4 i lit. b  otrzymuje numer 12 lit. a 

i lit. b, a dotychczasowe punkty 6 do 12 otrzymują numery 5 do 11. 
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Głos zabrała Starosta Joanna Potocka – Rak, która poprosiła radnego Łukasza 

Lewandowskiego o uzasadnienie wniosku o zmianę porządku obrad.  

Starosta Joanna Potocka – Rak wniosła o zmianę do porządku obrad dzisiejszej sesji, 

polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały na DRUKU 15 

brzmieniu: „w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/337/2022 Rady Powiatu 

Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i zatrudniania  oraz rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie 

ciechanowskim w 2022  roku, zmienionej uchwałą Nr VI/51/375/2022 Rady Powiatu 

Ciechanowskiego z dnia 26 września 2022 roku”. 

Radny Łukasz Lewandowski wyjaśnił, że jego wniosek wynika z zasądzenia od 

powiatu odszkodowania na rzecz firmy Ostrada. Szczegółowe informacje na ten temat 

udzieli w debacie budżetowej. 

Głos zabrał mecenas Jacek Nieścior, który powiedział, że według niego nie ma 

podstaw do zmiany porządku obrad z tego tytułu. Przedstawił w skrócie jak wygląda 

sytuacja  związana z przegraną sprawą z  firmą Ostrada 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad zmianą porządku 

obrad na wniosek radnego Łukasza Lewandowskiego poprzez zmianę kolejności 

punktów porządku w następujący sposób: dotychczasowy punkt 5 lit. a 4 i lit. b  

otrzymuje numer 12 lit. a i lit. b, a dotychczasowe punkty 6 do 12 otrzymują numery 5 

do 11 /w załączeniu wyniki głosowania nr 1/. 

Wynik głosowania: 

Za – 10 

Przeciw – 8 

Wstrzymało się – 3 

Głosowało – 21 radnych 

 

Zmiana porządku została dokonana. 
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Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad wnioskiem Starosty 

Joanny Potockiej -Rak o zmianą porządku obrad  polegającą na wprowadzeniu do 

porządku obrad projektu uchwały na DRUKU 15 brzmieniu: „w sprawie zmiany 

uchwały Nr VI/45/337/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2022 

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

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości  środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na 

realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2022  roku, zmienionej uchwałą Nr 

VI/51/375/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 2022 roku”. /w 

załączeniu wyniki głosowania nr 2/. 

Wynik głosowania: 

Za – 20 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 1 

Głosowało – 21 radnych 

 

Zmiana porządku została dokonana. 

 

PKT 3  

Protokół z LIV 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 – 21 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0 

Głosowało – 21 radnych  

 

Protokół z LV 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 – 21 
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Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0 

Głosowało – 21 radnych 

 

PKT 4 

Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie 

między sesjami przedstawiła Pani Starosta Joanna Potocka - Rak.  

O zabranie głosu poprosił radny Łukasz Lewandowski, który zwrócił uwagę, że w 

sprawozdaniu z prac Zarządu brak jest informacji, którą poruszył, a mianowicie o 

przegranej sprawie z firmą Ostrada.  

Starosta wyjaśniła, że do dnia dzisiejszego nie otrzymała wyroku sądu w sprawie                    

o której mówi radny Lewandowski. 

PKT 5 

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego 

 – DRUK Nr 1 

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 głosowania: 

Za – 21 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0 

Głosowało – 21 radnych  

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie zmiany  

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego . 

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok –  

DRUK Nr 2 
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Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały      

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok, za 

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

 

Wynik głosowania: 

Za – 21 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0 

Głosowało – 21 radnych 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok. 

c) wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego    

– DRUK Nr 3 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały                 

w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego  za pomocą urządzeń do głosowania  /w załączeniu wyniki głosowania 

nr 7/. 

Wynik głosowania: 

Za – 21 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0 

Głosowało – 21 radnych 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie wydatków 

budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego     

d) ustalenia w 2023 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 4 
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Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie ustalenia w 2023 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 8/. 

 

Wynik głosowania: 

Za – 21 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0 

Głosowało – 21 radnych  

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie ustalenia w 2023 

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 

 
e) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców                  

w Szkole Rodzenia” – DRUK Nr 9 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców 

w Szkole Rodzenia” za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki 

głosowania nr 9/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Głosowało 21 radnych 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 

programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” 
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f) zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu 

Ciechanowskiego na 2023 rok – DRUK Nr 6 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały                

w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu 

Ciechanowskiego na 2023 rok za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu 

wyniki głosowania nr 10/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Głosowało – 21 radnych 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2023 rok 

 

g)  zatwierdzenia rocznego planu pracy, w tym kontroli, Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Ciechanowskiego na 2032 rok – DRUK Nr 7 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały w 

sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy, w tym kontroli, Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Ciechanowskiego na 2032 rok za pomocą urządzeń do głosowania /w 

załączeniu wyniki głosowania nr 11/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Głosowało – 21 radnych 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

rocznego planu pracy, w tym kontroli, Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Ciechanowskiego na 2032 rok 

 

h)  rozpatrzenia skargi na  działalność Joanny Potockiej – Rak Starosty 

Ciechanowskiej – DRUK Nr 8 
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O zabranie głosu poprosiła radna Barbara Kornatowska.  

Radna zgłosiła poprawkę do uchwały na Druku nr 8, a jej treść przekazała 

Przewodniczącemu Rady Powiatu  

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad poprawką zgłoszoną 

przez radną Barbarę Kornatowską do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi 

na  działalność Joanny Potockiej – Rak Starosty Ciechanowskiej za pomocą urządzeń 

do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 12/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 10 

Przeciw- 10 

Wstrzymało się – 1 

Głosowało – 21 radnych 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że poprawka do projektu uchwały zgłoszona 

przez radną B. Kornatowską nie została przyjęta. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie rozpatrzenia skargi na  działalność Joanny Potockiej – Rak Starosty 

Ciechanowskiej /w załączeniu wyniki głosowania nr 13/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 10 

Przeciw- 10 

Wstrzymało się – 1 

Głosowało – 21 radnych 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził nie podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia 

skargi na  działalność Joanny Potockiej – Rak Starosty Ciechanowskiej 

 
 
i)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Powiatu 

Ciechanowskiego na czas oznaczony do 3 lat – DRUK Nr 8 
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Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały w 

sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Powiatu 

Ciechanowskiego na czas oznaczony do 3 lat za pomocą urządzeń do głosowania /w 

załączeniu wyniki głosowania nr 14/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Głosowało – 21 radnych 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego 

na czas oznaczony do 3 lat 

 

PKT 6 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Sprawozdania z działalności 

komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego w 2022 roku Radni otrzymali                             

w materiałach na sesję na Druku Nr 10. Rada nie podejmuje uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania, ale sprawozdanie może być przedmiotem dyskusji.  

Głos zabrała Starosta Joanna Potocka – Rak informując, że w sprawozdaniach komisji 

nie zostały stwierdzone nieprawidłowości zarówno w jednostkach organizacyjnych 

powiatu jak i wydziałach Starostwa Powiatu Ciechanowskiego. Starosta poprosiła 

radnych aby wzięli to pod uwagę podejmując decyzję, które są określone w porządku 

dzisiejszej sesji.  

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował komisjom i ich przewodniczącym za 

przygotowanie sprawozdań. 

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił 20 minutową przerwę.  
 
 
PKT 7 

Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań tajnych na LVI sesji Rady 

Powiatu Ciechanowskiego.  

Przewodniczący Rady powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatów do komisji 

skrutacyjnej. 
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Radny Wiesław Balcerzak zgłosił kandydaturę radnej Zenony Babicz. 

Radny Jan Andrzej Kaluszkiewicz zgłosił kandydaturę radnej Barbary Kornatowskiej. 

Radny Łukasz Lewandowski zgłosił kandydaturę radnej  Elżbiety Kuminiarczyk. 

Radne wyraziły zgodę na udział w komisji skrutacyjnej.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad wyborem komisji 

skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowań tajnych na LVI sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego w dniu 28 grudnia 2022 r. w składzie radna Zenona Babicz, radna 

Barbara Kornatowska, radna Elżbieta Kuminiarczyk za pomocą urządzeń do 

głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 15/.  

 

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Głosowało – 21 radnych 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził wybór komisji skrutacyjnej do 

przeprowadzenia głosowań tajnych na LVI sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego                     

w dniu 28 grudnia 2022 r. w składzie radna Zenona Babicz, radna Barbara 

Kornatowska, radna Elżbieta Kuminiarczyk. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu  poprosił komisje skrutacyjna o ukonstytuowanie się. 

Radna Zenona Babicz odczytała protokół z ukonstytuowania się komisji skrutacyjnej. 

 

PKT 8 

Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Ciechanowskiego                                                 

i przeprowadzenie głosowania nad tym wnioskiem. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że wniosek o odwołanie Starosty 

Ciechanowskiego był przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej w dniu 19 grudnia 2022 

r. Komisja Rewizyjna wydała opinię w sprawie  w formie uchwały. Uchwałę w sprawie 
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zaopiniowania wniosku o odwołanie Starosty  odczytał Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Łukasz Lewandowski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył dyskusję nad wnioskiem o odwołanie Starosty 

Ciechanowskiego. 

Głos zabrała Starosta Joanna Potocka – Rak odwołując się do zarzutów stawianych 

we wniosku o jej odwołanie. 

Głos zabrała radna Barbara Kamińska wyrażając swój sprzeciw przeciwko odwołaniu 

Starosty Ciechanowskiego. Poinformowała również, że klub Współpraca i Rozwój nie 

będzie brał udziału w głosowaniu nad odwołaniem Starosty Ciechanowskiego. 

Głos zabrał radny Jan Andrzej Kaluszkiewicz, który poinformował, że klub Prawo                                  

i Sprawiedliwość podtrzymuje swoje stanowisko zawarte we wniosku o odwołanie 

Starosty Ciechanowskiego.  

Głos zabrał radny Łukasz Lewandowski, który dodatkowo wyjaśnił dlaczego został 

złożony wniosek o odwołanie Starosty Ciechanowskiego.  

Głos zabrała Starosta odnosząc się do zarzutów formułowanych przez radnego Jan 

Andrzeja Kaluszkiewicza oraz radnego Łukasza Lewandowskiego.  

Głos zabrała radna Zenona Babicz, która skierowała pytania do radnego Łukasza 

Lewandowskiego żądając aby wymienił przypadki dotyczących sposobu traktowania 

pracowników, który budzi zastrzeżenia wnioskodawców i podał przypadki naruszania 

praw pracowniczych przez Panią Starostę z podaniem konkretnych przykładów nie 

racjonalnego gospodarowania zasobami ludzkimi.  

Głos zabrała radna Kornatowska, która odniosła się do emocjonalnego wystąpienia 

Pani Starosty.  

Przewodniczący Rady zarządził 30 minutową przerwę.  

Po przerwie głos zabrał radny Wiesław Balcerzak, który odniósł się do złożonego 

wniosku o odwołanie Starosty Ciechanowskiego  i poinformował ze Ciechanowskie 

Bezpartyjne Ugrupowanie Wyborcze jest przeciw odwołaniu Starosty. 

Głos zabrała radna Irena Gawarecka wyrażając swój sprzeciw przeciwko odwołaniu 

Starosty Ciechanowskiego. Radna skierowała zapytanie do Przewodniczącego Rady: 

co takiego się wydarzyło, że zgodnie z wnioskiem o odwołanie Pani Starosta utraciła 

zaufanie radnych, oraz pytanie do radnego Tadeusza Wieczorka: co oznacza że Pani 

Starosta kreuje dyktatorski styl zarządzania, kreując swoją osobę, jak zostały 
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oszacowane koszty kreowania się, jaki to byłby koszt który można było zainwestować 

w działalność powiatu? 

Głos zabrał radny Tadeusz Wieczorek, który odniósł się do wypowiedzi Starosty                       

w sprawie zaproszeń radnych na wydarzenia organizowane przez Starostwo, 

poinformował, że Starosta mija się z prawdą. Wyjaśnił, że radni z Prawa                                          

i Sprawiedliwości nie byli zapraszani na wydarzenia organizowane przez Starostę, 

Dopiero po namowach radnych z CBUW, Starosta zaczęła zapraszać radnych z PiS 

na organizowane przez nią wydarzenia.  

Głos zabrał radny Łukasz Lewandowski przypominając radnym, że komisja Rewizyjna 

to nie tylko Łukasz Lewandowski, komisja składa się z 6 osób. Poinformował, że  jako 

Przewodniczący komisji Rewizyjnej nie miał żadnych postulatów, zgłoszeń od radnych 

aby coś sprawdzać czy kontrolować. 

Głos zabrał radny Jan Andrzej Kaluszkiewicz, który odniósł się do wystąpienia  

radnego Wiesława Balcerzaka stwierdzając, że porównywanie danych roku 2018  i  

roku  2022, rozpoczęła sama Starosta. W jej wypowiedzi są tylko porównania PRL,                         

a nowoczesność. Radny również odniósł się do zaproszeń na wydarzenia 

organizowane przez Starostę oraz do tego jak Starosta traktuje ludzi, poinformował, 

że po głosowaniu w kwietniu, następnego dnia jego brat został zwolniony z pracy.  

Głos zabrał przedstawiciel Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego, Mateusz 

Lawendowski, który przestawił stanowisko Młodzieżowej Rady w sprawie wniosku                 

o odwołanie Starosty Ciechanowskiego  

Głos zabrała radna Jolanta Teklińska, która skierowała pytania do radnego Wojciecha 

Rykowskiego: jak rozumie Pan słowa zawarte we wniosku o odwołanie Starosty: brak 

rozwoju i stagnacja w porównaniu do poprzedniej kadencji? Proszę o podanie 

przykładów oraz o podanie jakie wątpliwości ma Pan co do działania Starosty, do 

sprawozdań Starosty jeśli chodzi o działalność zarządu? Kiedy i jakie wątpliwości Pan 

złożył co do działalności zarządu Powiatu? 

Radna Teklińska skierowała pytanie również do radnej Barbary Kornatowskiej: aby 

podała konkretną informację jakie przypadki odpowiedzi na wniosek, interpelacje pani 

zdaniem są niepełne, wymieniające i jaką rolę zdaniem radnych sprawuje Rada 

Powiatu w stosunku do zarządu powiatu? 

Głos zabrała radna Barbara Kornatowska, która odniosła się do wypowiedzi Starosty 

dotyczącej wniosku o jej odwołanie, radna Kornatowska powiedziała, że wypowiedź ta 
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była arogancka i poniżająca radnych, a tym samym poniżeni zostali wszyscy ci , którzy 

na tych radnych głosowali. 

Głos zabrała Starosta, która odniosła się treści, które zostały wygłoszone, 

poinformowała, że  nie było jej intencją obrażanie kogokolwiek oraz, że uważa, iż 

nikogo nie obraziła, a  tylko merytorycznie odniosła się do zarzutów, które były 

stawiane pod jej adresem. Starosta odniosła się również do zarzutu związanego                      

z odpowiedziami na interpelacje. Wyjaśniła, że dokumenty te nie są dokumentami 

tajnymi, są ogólnie dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa 

Powiatowego w Ciechanowie i każdy może zweryfikować jak są zadawane pytania, 

czego dotyczą i jakie są udzielane odpowiedzi.   

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że wpłynęło do niego stanowisko 

Stowarzyszenia EKO CICHAWY dotyczące wniosku o odwołanie Starosty 

Ciechanowskiego. Przedstawiciel Stowarzyszenia EKO CICHAWY odczytał 

stanowisko Stowarzyszenia.  

Głos zabrał radny Łukasz Lewandowski, który wyjaśnił, że wniosek został złożony i nie 

podlega zmianie, powiedział również odnosząc się do wypowiedzi radnych w tej 

sprawie, że art. 9 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi że Rada Powiatu jest 

organem stanowiącym i kontrolnym. 

Głos zabrał mecenas Nieścior, który wyjaśnił na czym polega funkcja kontrolna Rady 

Powiatu. 

Głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu, który odniósł się do wystąpień radnych 

oraz do pracy radnych w poprzednich kadencjach i stwierdził, że w każdej kadencji 

były inwestycje i działanie na rzecz Powiatu. Trudno porównywać  do siebie 

poszczególne kadencje.  

Głos zabrała Starosta wyjaśniając, że nie było jej celem, ani takie słowa dzisiaj nie 

padły, żeby dyskredytować radnych poprzednich kadencji ani umniejszać ich 

osiągnięć. Starosta wyjaśniła również, że w związku ze złożonym wnioskiem 

dotyczącym odwołania jej i Zarządu Powiatu Ciechanowskiego musiała się 

merytorycznie odnieść do tego wniosku i pokazać dotychczasowe osiągnięcia pracy 

tych czterech lat w porównaniu do czegoś bo do czegoś trzeba to porównać. 

 

Przewodniczący Rady zarządził 5 minutowa przerwę.  
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Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej, która odczytała radnym zasady tajnego głosowania. 

Zasady tajnego głosowania w sprawie odwołania Starosty stanowią Załącznik do 

protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisje Skrutacyjną o przygotowanie kart do 

głosowania i rozpoczęcie procedury głosowania.  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne w sprawie odwołania Starosty 

Ciechanowskiego zgodnie z przyjętymi zasadami głosowania.  

Po zakończeniu procedury głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

odczytała protokół z głosowania tajnego (protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami 

z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

W głosowaniu tajnym brało udział 14 radnych, w tym 13  głosów - za odwołaniem 

Starosty, 0 – przeciw, 1 – wstrzymujący.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w wyniku głosowania tajnego Joanna 

Potocka -Rak została odwołana ze stanowiska. Stwierdził, że dokonane przez Radę 

Powiatu odwołanie w głosowaniu tajnym jest równoznaczne  z podjęciem uchwały w 

sprawie odwołania Starosty Ciechanowskiego. Następnie Przewodniczący Rady 

Powiatu odczytał uchwałę w sprawie odwołania Starosty Ciechanowskiego.  

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego odczytał uchwałę w sprawie 

odwołania Joanny Potockiej – Rak z funkcji Starosty Ciechanowskiego.  

 Głos zabrała radna Joanna Potocka – Rak dziękując za 4 lata współpracy.  

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził 15 minutową przerwę. 

 

PKT 9 

Wybór Starosty Ciechanowskiego 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zgłaszanie kandydatów na stanowisko 

Starosty Ciechanowskiego. 

Radna Elżbieta Kuminiarczyk zgłosiła kandydaturę radnego Jana Andrzeja 

Kaluszkiewicza.  

Radny Jan Andrzej Kaluszkiewicz wyraził zgodę na kandydowanie.  

Innych kandydatów nie zgłoszono.  

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej, która odczytała radnym zasady tajnego głosowania. 
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Zasady tajnego głosowania w sprawie wyboru Starosty stanowią Załącznik do 

protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisje Skrutacyjną o przygotowanie kart do 

głosowania i rozpoczęcie procedury głosowania.  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne w sprawie wyboru Starosty 

Ciechanowskiego. 

Po zakończeniu procedury głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

odczytała protokół z głosowania tajnego (protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami 

z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

W głosowaniu tajnym brało udział 20 radnych, w tym 12 głosów - za wyborem Starosty, 

8– przeciw, 0 – wstrzymujące.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w wyniku głosowania tajnego na 

stanowisko Starosty Ciechanowskiego został wybrany Jan Andrzej Kaluszkiewicz. 

Stwierdził, że dokonany przez Radę Powiatu wybór w głosowaniu tajnym jest 

równoznaczny  z podjęciem uchwały w sprawie wyboru Starosty Ciechanowskiego. 

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał uchwałę w sprawie wyboru 

Starosty Ciechanowskiego.  

O zabranie głosu poprosił nowy Starosta Jan Andrzej Kaluszkiewicz, który podziękował 

za oddane na niego glosy.  

Głos zabrała radna Joanna Potocka – Rak, która pogratulowała Panu 

Kaluszkiewiczowi objęcia funkcji Starosty Ciechanowskiego. 

 

PKT 10 

Wybór Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego. 

 

Starosta zgłosił kandydaturę Pana Marka Marcinkowskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej, która odczytała radnym zasady tajnego głosowania. 

Zasady tajnego głosowania w sprawie wyboru Wicestarosty stanowią Załącznik do 

protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisje Skrutacyjną o przygotowanie kart do 

głosowania i rozpoczęcie procedury głosowania.  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne w sprawie wyboru Wicestarosty 

Ciechanowskiego. 
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Po zakończeniu procedury głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

odczytała protokół z głosowania tajnego (protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami 

z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 

W głosowaniu tajnym brało udział 20 radnych, w tym 12 głosów - za wyborem 

Wicestarosty, 6 – przeciw, 2 – wstrzymujące.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w wyniku głosowania tajnego na 

stanowisko Wicestarosty Ciechanowskiego został wybrany Marek Marcinkowski. 

Stwierdził, że dokonany przez Radę Powiatu wybór w głosowaniu tajnym jest 

równoznaczny  z podjęciem uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty 

Ciechanowskiego. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał uchwałę w 

sprawie wyboru Wicestarosty Ciechanowskiego.  

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego odczytał uchwałę w sprawie wyboru 

Wicestarosty Ciechanowskiego. 

O zabranie głosu poprosił Wicestarosta, który podziękował za oddane na niego glosy. 

 

PKT 11 

Wybór trzech pozostałych Członków Zarządu Powiatu Ciechanowskiego. 

 

Starosta zgłosił kandydatury na trzech pozostałych Członków Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego: radny Wojciech Rykowski- pełniący funkcję odpłatnie, radny Jacek 

Oglęcki, radny Tadeusz Wieczorek.  

Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji 

Skrutacyjnej, która odczytała radnym zasady tajnego głosowania. 

Zasady głosowania tajnego na trzech pozostałych członków Zarządu Powiatu 

stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Komisje Skrutacyjną o przygotowanie kart do 

głosowania i rozpoczęcie procedury głosowania.  

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła głosowanie tajne w sprawie wyboru trzech 

pozostałych Członków Zarządu Powiatu Ciechanowskiego. 

Po zakończeniu procedury głosowania Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej 

odczytała protokół z głosowania tajnego (protokół Komisji Skrutacyjnej wraz z kartami 

z głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu). 
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W głosowaniu tajnym brało udział 19 radnych, w tym 19 za wyborem Wojciecha 

Rykowskiego  na członka zarządu powiatu pełniącego funkcje odpłatnie oddano                     

12 głosów - za, 5– przeciw, 2– wstrzymujących.  

- za wyborem Jacka Oglęckiego  na członka zarządu powiatu oddano 12 głosów - za, 

4– przeciw, 3– wstrzymujących. 

- za wyborem Tadeusza Wieczorka  na członka zarządu powiatu oddano                                      

12 głosów - za, 7– przeciw, 0 – wstrzymujących.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w wyniku głosowania tajnego na 

członków zarządu powiatu  zostali  wybrani – Wojciech Rykowski, Jacek Oglęcki, i 

Tadeusz Wieczorek. Stwierdził, że dokonany przez Radę Powiatu wybór w głosowaniu 

tajnym jest równoznaczny  z podjęciem uchwały w sprawie wyboru trzech pozostałych 

członków zarządu powiatu. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu odczytał 

uchwałę w sprawie wyboru trzech pozostałych członków Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego.  

 

PKT 12 

Debata budżetowa, w tym podjęcie uchwał w sprawach: 

a)Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego 

b)uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2023 rok 

 

a) Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego poprosił Skarbnika Powiatu                            

o odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii                     

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego projekcie uchwały                               

o Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował o rozpoczęciu debaty w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu ciechanowskiego na 2023 rok.  

Nikt z radnych nie zabrał głosu w debacie.  

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały                

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego za pomocą 

urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 16/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 18 

Przeciw- 0 
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Wstrzymało się – 0 

Głosowało – 18 radnych 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

b) Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego poinformował, że projekt uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2023 rok został przekazany przez Zarząd 

Powiatu Radzie Powiatu w terminie ustawowym do dnia 15 listopada. Projekt był 

przekazany również Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Ciechanowie. Był on 

przedmiotem prac komisji stałych Rady Powiatu, zgodnie z procedurą wynikającą                   

z uchwały Rady Powiatu. Komisja Budżetowo-Finansowa Rady Powiatu wydała                      

w sprawie uchwały budżetowej ostateczną opinię. Opinię przedłożyła Radzie Powiatu 

również Regionalna Izba Obrachunkowa w Ciechanowie, Komisja Bezpieczeństwa                   

i Porządku oraz Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego poprosił o zabranie głosu Skarbnika 

Powiatu celem odczytania uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  o 

przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz 

opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku a także opinii Powiatowej Społecznej Rady 

do Spraw Osób Niepełnosprawnych o projekcie. Opinie zostały odczytane.  

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego poprosił o zabranie głosu Panią 

Barbarę Kamińską, Przewodniczącą Komisji Budżetowo-Finansowej o odczytanie 

opinii Komisji o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok. Opinia została odczytana.  

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował radnych, że przedstawione zostały 

podstawowe założenia projektu uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 

2023 rok oraz wszystkie wymagane prawem opinie. Przewodniczący Rady otworzył  

DEBATĘ nad projektem uchwały budżetowej na 2023 rok.  

Głos zabrał radny Łukasz Lewandowski, który skierował pytanie do Skarbnika Powiatu: 

jak na budżet powiatu wpłynie wyrok sądu w przegranej sprawie z firmą Ostrada? 

Odpowiedzi udzielił mecenas Nieścior, który poinformował, że na tę chwile nieznane 

jest uzasadnienie wyroku sądu, kancelaria wystąpiła do sądu o sporządzenie   

uzasadnienia.  

Z uwagi  na brak zgłoszeń do zabrania głosu, Przewodniczący Rady Powiatu zamknął 

debatę nad projektem uchwały budżetowej na 2023 rok. 
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Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały                 

w sprawie uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2023 rok za pomocą 

urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 17/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 15 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 3 

Głosowało – 18 radnych 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2023 rok. 

 

Głos zabrała radna Joanna Potocka – Rak, która podziękowała całemu pionowi 

finansowemu za przygotowanie budżetu na 2023 rok.   

 

Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie  

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/337/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 

28 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                   

i zatrudniania  oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości  

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2022  roku, 

zmienionej uchwałą Nr VI/51/375/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 

września 2022 roku. 

 

Głos zabrał radny Łukasz Lewandowski, który zwrócił uwagę, aby prawnicy którzy 

zajmują się sprawdzaniem uchwał robili to rzetelnie, gdyż Wojewoda Mazowiecki 

stwierdził nieważność poprzedniej uchwały w  tej sprawie.  

 

Do wypowiedzi radnego Lewandowskiego odniósł się mecenas Nieścior, który stanął 

w obronie prawników co do których radny miał zastrzeżenia.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały                 

w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/337/2022 Rady Powiatu 
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Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i zatrudniania  oraz rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie 

ciechanowskim w 2022  roku za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki 

głosowania nr 18/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 19 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Głosowało – 19 radnych 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na DRUKU Nr 15. 

 

PKT 13 

Interpelacje i wnioski  

W tym punkcie żaden z radnych nie zabrał głosu. 

 

PKT 14 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski złożył Radnym i wszystkim 

obecnym na Sali osobom życzenia z okazji zbliżającego się Nowego Roku.  

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął  Sesję Rady Powiatu 

Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /20.10/ 

 

                                           Przewodniczący 

                                             Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

          /-/ Sławomir Morawski 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Marlena Nowotka 


