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Protokół Nr VI/16/2021 

XLIII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 27 grudnia 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 XLIII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

PKT 2 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLII 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 2022 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 2021 rok                         

– DRUK Nr 2 

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

– DRUK Nr 3 

d) zmiany uchwały Nr VI/39/283/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia         

27 września 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 4 
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e) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie 

ciechanowskim– DRUK Nr 5 

f) zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu 

Ciechanowskiego na 2022 rok – DRUK Nr 6 

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

Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok – DRUK Nr 7 

h) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, sposobu 

podziału środków na nagrody organu prowadzącego szkoły i placówki                      

i dyrektorów szkół i placówek oraz trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród 

w Powiecie Ciechanowskim – DRUK Nr 8 

i) przekazania petycji według właściwości – DRUK Nr 9 

j) organizacji wspólnej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych przez 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie – DRUK Nr 10 

7. Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu 

Ciechanowskiego w 2021 roku – DRUK Nr 11 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9. Zamknięcie obrad 

PKT 3 

Protokół z XLII 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 – 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 

Debata Budżetowa, w tym podjęcie uchwał w sprawach:  
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a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego.  

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Starostę Joannę Potocką – Rak 

celem przedstawienia Radzie Powiatu założeń wieloletniej prognozy finansowej                     

i odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii                      

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu projekcie uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej /Uchwała Nr 3.h./96/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 roku stanowi załącznik do 

protokołu/. 

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 2/. 

Wynik głosowania: 

Za – 21 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

Uchwała Nr VI/43/312/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

b) uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że projekt uchwały budżetowej na 2022 

rok został przekazany przez Zarząd Powiatu w terminie ustawowym do dnia                              

15 listopada Radzie Powiatu. Był on przedmiotem prac komisji stałych Rady Powiatu, 

zgodnie z procedurą wynikającą z uchwały Rady Powiatu. Komisja Budżetowo – 

Finansowa Rady Powiatu wydała w spawie uchwały budżetowej ostateczną opinię. 

Opinię przedłożyła Radzie również Regionalna Izba Obrachunkowa, Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych, wszystkie te opinie odczytała Pani Starosta Joanna Potocka – 

Rak. /Uchwała Nr 3.c./91/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 roku, Uchwała Nr 3/2021 Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku z dnia 6 grudnia 2021 roku, Opinia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych stanowią załącznik do protokołu/ 
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Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana Mirosława Szymańczyka 

Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Finansowej o odczytanie opinii Komisji                         

o projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok /Uchwała Nr 1/2021 Komisji Budżetowo-

Finansowej Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 16 grudnia 2021 stanowi załącznik 

do protokołu/ 

Następnie po wysłuchaniu podstawowych założeń projektu uchwały budżetowej 

Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok oraz wszystkich wymaganych prawem opinii 

Przewodniczący Rady Powiatu otworzył Debatę nad projektem uchwały budżetowej 

na 2022 rok.  

O zabranie głosu poprosił Radny Łukasz Lewandowski. 

Radny Łukasz Lewandowski zwrócił się z prośbą o rozważenie wydatków                      

takich jak opracowanie aplikacji mobilnej, dedykowanej dla młodzieży ze szkół 

ponadpodstawowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski, 

zakup witaczy, zakup rowerów elektrycznych i przesunięcie ich na inne cele np. na 

dostosowanie budynku internatu przy Zespole Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymogów 

przeciwpożarowych bądź na modernizację dachu hali sportowej w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie. 

O zabranie głosu poprosiła Radna Barbara Kornatowska. 

Radna Barbara Kornatowska poinformowała, że w dobie kryzysu nie widzi 

oszczędności w wydatkach, które mogły być  mniejsze i zadania statutowe były by 

wykonane. Poinformowała również, że wstrzyma się od zatwierdzenie budżetu na rok 

2022r., gdyż jest za dużo spraw które jest ciężko wytłumaczyć. 

Pani Starosta Joanna Potocka – Rak odniosła się do wątpliwości Radnego Łukasza 

Lewandowskiego odnośnie pozycji wydatkowych.  

Pani Starosta poprosiła Radną Kornatowska o wskazanie szczegółowo punktów 

dotyczących wątpliwości w budżecie, tak aby Pani Starosta i Pani Skarbnik mogły się 

do nich odnieść.  

Przewodniczący Rady Powiatu zamknął debatę i zarządził głosowanie jawne nad 

projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 

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

Wynik głosowania: 

Za – 20 
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Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 1 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok 

Uchwała Nr VI/43/313/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski zarządził 30-minutową 

przerwę w obradach sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

PKT 6 

Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego                          

– DRUK Nr 1 

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. 

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 4/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 1. 

Uchwała Nr VI/43/314/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok – DRUK Nr 2 

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 5/.  
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Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 2. 

Uchwała Nr VI/43/315/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

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 /w załączeniu wyniki głosowania nr 6/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 3. 

Uchwała Nr VI/43/316/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

d) zmiany uchwały Nr VI/39/283/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 

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

zawodowej i 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 4 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/283/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 

27 września 2021 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i 

rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz 

wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w Powiecie Ciechanowskim w 2021 roku /w 

załączeniu wyniki głosowania nr 7/.  
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Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 4. 

Uchwała Nr VI/43/317/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

e) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie 

Ciechanowskim 

- DRUK Nr 5 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały       

w ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie 

Ciechanowskim /w załączeniu wyniki głosowania nr 8/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 5. 

Uchwała Nr VI/43/318/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

f) zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powiatu 

Ciechanowskiego na 2022 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 2022 rok /w załączeniu wyniki głosowania nr 9/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 6. 

Uchwała Nr VI/43/320/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

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

Powiatu Ciechanowskiego na 2022 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 2022 rok/w załączeniu wyniki głosowania nr 10/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 7. 

Uchwała Nr VI/43/320/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

h) ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, sposobu podziału 

środków na nagrody organu prowadzącego szkoły i placówki i dyrektorów szkół i 

placówek oraz trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród w Powiecie 

Ciechanowskim 

– DRUK Nr 8 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, sposobu 

podziału środków na nagrody organu prowadzącego szkoły i placówki i dyrektorów 

szkół i placówek oraz trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród w Powiecie 

Ciechanowskim/w załączeniu wyniki głosowania nr 11/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 8. 
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Uchwała Nr VI/43/321/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

i) przekazania petycji według właściwości 

– DRUK Nr 9 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie przekazania petycji według właściwości /w załączeniu wyniki głosowania nr 

12/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 9. 

Uchwała Nr VI/43/322/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

j) organizacji wspólnej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych przez Starostwo 

Powiatowe w Ciechanowie 

– DRUK Nr 10 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie organizacji wspólnej obsługi w zakresie ochrony danych osobowych przez 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie /w załączeniu wyniki głosowania nr 13/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 10. 

Uchwała Nr VI/43/322/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

PKT 7  

Przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Powiatu  

Ciechanowskiego w 2021 roku  
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- DRUK Nr 11 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że Sprawozdania z działalności 

komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego  w 2021 roku Radni otrzymali                             

w materiałach na sesję na Druku Nr 11. Rada nie podejmuje uchwały w sprawie 

przyjęcia sprawozdania, ale sprawozdanie może być przedmiotem dyskusji.  

Przewodniczący Rady Powiatu podziękował komisjom i ich przewodniczącym za 

przygotowanie sprawozdań. 

PKT 8 

Interpelacje złożyli: 

Radny Tadeusz Wieczorek – w sprawie: 

• wyłączenia dodatków motywacyjnych dla wicedyrektorów szkół z puli dodatków 

dla nauczycieli 

• przyznania etatów psychologa w szkołach 

• informacji na temat czy były redukcje etatów obsługowo – administracyjnych                

w szkołach po utworzeniu Powiatowego Centrum Usług Wspólnych 

• braku środków na remonty kapitalne i bieżące w szkołach 

• braku środków na wzbogacenie bazy dydaktycznej 

• niskiego planu finansowego 

• zapytania czy w ciągu ostatnich dwóch lat były składane przez dyrektorów 

wnioski dotyczące programów unijnych na pozyskanie sprzętu na potrzeby 

szkół- ile ich było i co dalej się z nimi działo 

• ilu jest dyrektorów, którzy nie posiadają dodatku motywacyjnego, żadnej 

nagrody dodatkowej, czym to jest spowodowane? 

Radny Łukasz Lewandowski – w sprawie: 

• odwrócenia ruchu jednokierunkowego na ul. Paryskiej 

• montażu koszy wzdłuż obwodnicy od ronda Solidarności na ulicy Sońskiej do 
centrum MMG Centers Ciechanów i montażu znaków ostrzegawczych o 
dzikiej zwierzynie na tym odcinku 

 

Radna Barbara Kornatowska podziękowała za wyróżnienie listonosza z Gminy Sońsk. 

W tym punkcie zabrała głos Pani Anna Karaś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ciechanowie przedstawiając stanowisko w sprawie napływających skarg    
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i petycji skierowanych na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ciechanowie. 

PKT 9 

Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego złożył Radnym i wszystkim 

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

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął XLIII Sesję Rady 

Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /12.03/. 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                           Przewodniczący 

                                             Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                                  /-/ Sławomir Morawski 

 

 

 

 

Protokołowała: 
 
/-/ Marlena Nowotka 

 

 


