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Protokół Nr VI/1/2020 

XVI sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 27 stycznia 2020 r., godz. 10.00 w Ciechanowie 

 

PKT 1  

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski po powitaniu radnych 

powiatu ciechanowskiego oraz zaproszonych gości: kierowników powiatowych 

inspekcji i straży, dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, kierowników 

wydziałów Starostwa Powiatowego oraz wszystkich innych osób przybyłych na sesję, 

stwierdził na podstawie listy obecności - zał. Nr 1 do protokołu (20 obecnych radnych) 

prawomocność obrad i dokonał otwarcia XVI sesji rady.  

W związku z 75 rocznicą wyzwolenia niemieckiego obozu w Auschwitz, 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci 

osób, którzy zginęli w tym obozie. 

 

PKT 2 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco:  

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu. 

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

5. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych 

oraz innych zaproszonych gości. 

6. Zapoznanie się z ofertą kulturalną powiatowych instytucji kultury na 2020 rok – 

DRUK Nr 1 

7. Rozpatrzenie sprawozdania  z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez powiat ciechanowski, z uwzględnieniem wysokości kwoty 

różnicy, między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli  w danym 

roku w składnikach, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń 

nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3  Karty nauczyciela, ustalonych w 

danym roku – DRUK Nr 2 

8. Rozpatrzenie sprawozdania Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok – DRUK Nr 3 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego – DRUK 

Nr 4 

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok – DRUK 

Nr 5 

c) wyrażenia zgody na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości 

Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 6 

d) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej przy ul. 

Kruczej 32 w Ciechanowie – DRUK Nr 7 

e) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” -  

DRUK Nr 8 



 2 

f) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie – 

DRUK Nr 9 

g) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie – DRUK Nr 10 

h) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Ciechanowie – DRUK Nr 11 

i) zmiany Statutu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej   

w Ciechanowie – DRUK Nr 12 

j) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w 

Szkole Rodzenia” – DRUK Nr 13 

k) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie 

ciechanowskim – DRUK Nr 14 

l) zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 15 

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

12.  Zamknięcie obrad. 

 

PKT 3 

Protokół z XV 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  

 

PKT 4 

Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Zarządu Powiatu w 

okresie między sesjami przedstawiła Pani Starosta Joanna Potocka-Rak. 

 

PKT 5  

 W tym punkcie głos zabrał reprezentant „Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-

CICHAWY”, wypowiadając się na temat sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku, nad którym będzie obradować Rada Powiatu. Po raz 

kolejny zasygnalizował problem dotyczący poziomu bezpieczeństwa w powiecie 

ciechanowskim oraz przekazał własne zastrzeżenia dotyczące pracy Komendy 

Powiatowej Policji w Ciechanowie. 

 Podczas wystąpienia na sesję przybyła radna Barbara Kornatowska.  

 

PKT 6 

 Zapoznanie się z ofertą kulturalną powiatowych instytucji kultury na 2020 rok – 

DRUK Nr 1. 

 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Panią Wiesławę Tybuchowską – 

dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie o 

przedstawienie planów programowych Biblioteki na 2020 rok.  

 Radny Jacek Oglęcki chciał wiedzieć, jaki procent osób aktywnie 

korzystających z Biblioteki stanowią mieszkańcy gmin oraz jak wygląda współpraca z 

bibliotekami gminnymi w powiecie. 
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 Pani dyrektor Wiesława Tybuchowska wyjaśniła, że na chwilę obecną nie jest 

w stanie przekazać informacji na temat mieszkańców gmin z powiatu korzystających z 

Powiatowej Biblioteki Publicznej. Pracownicy są na etapie sporządzania takich danych 

statystycznych. Pani dyrektor wyjaśniła również, że przedstawiła ofertę kulturalną na 

2020 rok. Natomiast innym zadaniem, które jest realizowane przez Bibliotekę jest 

również współpraca i nadzór merytoryczny nad placówkami gminnymi. W roku 2019 

odbyło się 13 wyjazdów do placówek w terenie w celu udzielenia instruktarzu i 

pomocy przez instruktora powiatowego. Wspólnie z bibliotekami gminnymi 

organizowany jest Powiatowy Konkurs Recytatorski, jak również Powiatowy Konkurs 

Plastyczny. Dodatkowo w roku ubiegłym zostało zorganizowanych 5 seminariów 

gminnych, mających na celu wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, w których udział 

wzięły wszystkie bibliotekarki gminne.  

Następnie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana Andrzeja Liszewskiego 

– p. o. dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w 

Ciechanowie o przedstawienie propozycji programowych placówki na 2020 rok. 

Radny Mirosław Szymańczyk zapytał czy w tym roku również będzie 

zorganizowana Kupalnocka. 

Pan dyrektor  Andrzej Liszewski wyjaśnił, że na chwilę obecną organizacja 

prac nad Kupalnocką jest zawieszona. Podmioty, które w ciągu ostatnich kilku lat 

współorganizowały Kupalnockę, tj. Miejski Ośrodek Kultury w Płońsku i Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku wycofały się z organizacji tej imprezy. 

Natomiast całkowity koszt organizacji Kupalnocki jest bardzo wysoki, a odbiór 

społeczny z roku na rok jest coraz mniejszy.  W ubiegłym roku było to ok. 150 osób. 

Dyrektor wyjaśnił, że ostateczna decyzja w tej kwestii nie została jeszcze podjęta, 

dlatego też nie została ujęta w wykazie imprez na 2020 rok. 

Radny Jacek Oglęcki również wypowiedział się na temat organizacji 

Kupalnocki. Zaproponował, aby do organizacji tej imprezy włączyć Marszałka 

Województwa Mazowieckiego. Podkreślił, że organizacja Kupalnocki przynosiła 

wiele korzyści, nie tylko dla mieszkańców Ciechanowa, ale również okolicznych 

gmin. Przykładowo w Gminie Grudusk w podobnym terminie organizowany był 

Jarmark Gruduski, w której brały udział zespoły uczestniczące w Kupalnocce. 

Przewodniczący Rady Powiatu potwierdził, że propozycja radnego na pewno 

zostanie rozważona. 

 

PKT 7 

 W kolejnym punkcie – Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski, z uwzględnieniem wysokości 

kwoty różnicy, między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w 

danym roku w składnikach, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń 

nauczycieli,  o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela, ustalonych w danym 

roku – DRUK Nr 2 – Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że organ 

prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego sporządza 

sprawozdanie w terminie do 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, 

który podlegał analizie. Sprawozdanie przekazywane jest w terminie 7 dni od jego 

sporządzenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej, organowi stanowiącemu jednostki, 
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dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom zawodowym 

zrzeszającym nauczycieli.  

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zgodnie z przepisem art. 30a ust. 4 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela przygotował Sprawozdanie i w terminie 

ustawowym przedstawił Radzie Powiatu Ciechanowskiego. 

 Radni nie wnieśli uwag do Sprawozdania. 

 

PKT 8 

 Rozpatrzenie sprawozdana Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok – DRUK Nr 3. 

 Radni nie wnieśli uwag do Sprawozdania. 

 

PKT 9 

 Interpelacje i zapytania na piśmie złożyli: 

• Radna Irena Gawarecka – w sprawie naprawy poboczy na drodze powiatowej 

Regimin - Klice; 

• Radny Grzegorz Liszewski - w sprawie wykonania oznakowania poziomego 

drogi powiatowej nr 1215W w Gminie Regimin oraz wykonania dokumentacji 

projektowej remontu drogi powiatowej nr 1239W; 

• Radny Sławomir Rudnicki – w sprawie poprawy stanu nawierzchni ulicy 

Kargoszyńskiej w Ciechanowie; 

• Radny Adam Krzemiński – w sprawie nieodpłatnego udostępnienia basenu i 

lodowiska dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat 

ciechanowski. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził 15-minutową przerwę. 

 

PKT 10 

Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego – DRUK 

Nr 4x 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił o przedstawienie przez Panią 

Skarbnik najważniejszych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i uchwale 

budżetowej na 2020 rok. Pani Skarbnik wyjaśniła na czym polegają zmiany w 

podejmowanych projektach uchwał na Druku Nr 4x i 5x. 

 

Następnie 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 2/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 4x. 
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Uchwała Nr VI/16/130/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2019 rok – DRUK 

Nr 5x 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały w 

sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok na Druku 

Nr 5x, 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 5x. 

 

Uchwała Nr VI/16/131/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

c) wyrażenia zgody na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości 

Powiatu Ciechanowskiego - DRUK Nr 6  

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały w 

sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości 

Powiatu Ciechanowskiego na Druku Nr 6, 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 6. 

 

Uchwała Nr VI/16/132/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

d) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej przy ul. 

Kruczej 32 w Ciechanowie – DRUK Nr 7 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały w 

sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej przy ul. 

Kruczej 32 w Ciechanowie na Druku Nr 7, 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 7. 

 

Uchwała Nr VI/16/133/2020 stanowi załącznik do protokołu. 
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e) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej przy ul. 

Kruczej 32 w Ciechanowie – DRUK Nr 8 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały w 

sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Domu Pomocy Społecznej przy ul. 

Kruczej 32 w Ciechanowie na Druku Nr 8, 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 8. 

 

Uchwała Nr VI/16/134/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

f) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie – 

DRUK Nr 9 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały w 

sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie na 

Druku Nr 9, 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 9. 

 

Uchwała Nr VI/16/135/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

g) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie – DRUK Nr 10 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały w 

sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie na Druku Nr 10, za pomocą urządzeń do głosowania 

/w załączeniu wyniki głosowania nr 8/. 

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0  

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku 10. 

 

Uchwała Nr VI/16/136/2020 stanowi załącznik do protokołu. 
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h) ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Ciechanowie – DRUK Nr 11 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały w 

sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ciechanowie na Druku Nr 11, 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 11. 

 

Uchwała Nr VI/16/137/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

i) zmiany Statutu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej   

w Ciechanowie – DRUK Nr 12 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały w 

sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 

Konopnickiej   w Ciechanowie na Druku Nr 12, 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 12. 

 

Uchwała Nr VI/16/138/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

j) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w 

Szkole Rodzenia” – DRUK Nr 13 

Radny Jacek Oglęcki wyraził uznanie dla programu polityki zdrowotnej, który 

realizowany jest już kolejny rok w powiecie ciechanowskim. Chciał również wiedzieć, 

ile osób, spośród 120 przyjmowanych do udziału w programie pochodzi z terenów 

wiejskich.  

Wicestarosta Stanisław Kęsik odpowiedział, że Starostwo Powiatowe nie posiada 

danych dotyczących podziału osób uczestniczących w programie wg miejsca 

zamieszkania. Kobiety w ciąży nie są różnicowane pod względem adresu 

zamieszkania. Program ten prowadzony jest wspólnie z Wojewódzkim Szpitalem 

Specjalistycznym w Ciechanowie, który prowadzi statystki i określa zapotrzebowanie 

na liczbę miejsc w Programie. Program ten jest szeroko rozbudowany, ponieważ 

obejmuje nie tylko potencjalne matki ale również ich partnerów. Ilość przeznaczonych 

środków na ilość tworzonych miejsc w Programie jest wystarczająca. 
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Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały w 

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

Szkole Rodzenia” na Druku Nr 13, za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu 

wyniki głosowania nr 11/. 

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0  

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku 13. 

 

Uchwała Nr VI/16/139/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

k) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie 

ciechanowskim – DRUK Nr 14 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały w 

sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie 

ciechanowskim na Druku Nr 14, 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 14. 

 

Uchwała Nr VI/16/140/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

l) zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 15 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały w 

sprawie zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego na Druku Nr 15, za pomocą 

urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 13/. 

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0  

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku 15. 

 

Uchwała Nr VI/16/141/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

PKT 11 

Radni nie złożyli żadnych wniosków ani oświadczeń w tym punkcie. 
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PKT 12 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął XVI sesję 

Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie 11.40. 

 

 

Protokołowała: 

Anna Ratkowska 

 

 

 

                                        Przewodniczący 

                                  Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                          /-/ Sławomir Morawski 


