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Protokół Nr VI/1/2022 

XLIV sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 31 stycznia 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 XLIV sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

PKT 2 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu. 

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

5. Zapoznanie się z ofertą kulturalną instytucji kultury na 2022 rok – DRUK Nr 1 

6. 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 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok DRUK Nr 3  

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok                         

– DRUK Nr 4 

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

w Szkole Rodzenia” – DRUK Nr 5 
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c) wyrażenia  zgody  na  odpłatne nabycie przez Powiat Ciechanowski prawa 

własności nieruchomości.  – DRUK Nr 6 

d) ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu 

Ciechanowskiego – DRUK Nr 7x 

e) przekazania petycji według właściwości– DRUK Nr 8 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Ciechanowskiego                     

– DRUK Nr 9 

g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Ciechanowskiego  

– DRUK Nr 10 

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Ciechanowskiego  

– DRUK Nr 11 

i) ustalenia Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni 

awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych 

dodatków i dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania                  

i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw – DRUK Nr 12 

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

w Ciechanowie – DRUK Nr 13 

k) zmiany uchwały w sprawie powołania  stałych komisji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia  

liczby członków  i składu osobowego – DRUK Nr 14 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 

10. Zamknięcie obrad. 

PKT 3 

Protokół z XLIII 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 – 19 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  
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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 poprosił Panią Annę Smolińską 

Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie o przybliżenie 

Radnym propozycji programowych placówki na 2022 rok. 

Radny Kaluszkiewicz zapytał  Panią Dyrektor czy do studia będzie zakupiony 

fortepian. 

Pani Dyrektor odpowiedziała, że na tą chwilę nie jest planowany zakup nowego 

fortepianu. 

Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana Lecha Zduńczyka Dyrektora 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie o przedstawienie radnym 

planów programowych Biblioteki na 2022 rok. 

PKT 6 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że organ prowadzący szkołę będący 

jednostką samorządu terytorialnego sporządza sprawozdanie z wysokości średnich 

wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego                        

w szkołach i placówkach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego 

w terminie do dnia 10 lutego roku kalendarzowego następującego po roku, który 

podlegał analizie. Sprawozdania sporządza się w formie pisemnej, a do Regionalnej 

Izby Obrachunkowej przekazywane są w wersji papierowej i w formie elektronicznej. 

Sprawozdanie to jednostka samorządu terytorialnego przedkłada w terminie 7 dni od 

jego sporządzenia regionalnej izbie obrachunkowej, a także organowi stanowiącemu 

tej jednostki, dyrektorom szkół prowadzonych przez tę jednostkę oraz związkom 

zawodowym zrzeszającym nauczycieli. 

Wicestarosta Marek Marcinkowski omówił 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 
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nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich 

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

ustalonych w danym roku 

Radni nie wnieśli uwag do Sprawozdania. 

PKT 7 

Radni nie wnieśli uwag do Sprawozdania Starosty Ciechanowskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski zarządził 15-minutową 

przerwę w obradach sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

Do obrad sesji dołączyli Radna Kornatowska, Radny Chodkowski. 

PKT 8 

Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok  

– DRUK Nr 4 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu Panią Hannę 

Dworecką.  

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła najważniejsze zmiany w projekcie 

uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na rok 2022. 

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 2/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 4. 

Uchwała Nr VI/44/324/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

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

w Szkole Rodzenia” – DRUK Nr 5 
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O zabranie głosu poprosił Wicestarosta Marek Marcinkowski. Wicestarosta 

podsumował ubiegłoroczną edycje programu pn. „Edukacja przyszłych rodziców                   

w Szkole Rodzenia”. 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

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

rodziców w Szkole Rodzenia” /w załączeniu wyniki głosowania nr 3/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 5. 

Uchwała Nr VI/44/325/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

c) wyrażenia  zgody  na  odpłatne nabycie przez Powiat Ciechanowski prawa własności 

nieruchomości.  – DRUK Nr 6 

O zabranie głosu poprosiła Starosta Joanna Potocka – Rak, która wyjaśniła dokładnie 

o jaką nieruchomość chodzi.  

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie wyrażenia  zgody  na  odpłatne nabycie przez Powiat Ciechanowski prawa 

własności nieruchomości /w załączeniu wyniki głosowania nr 4/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 6. 

Uchwała Nr VI/44/326/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

d) ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu 

Ciechanowskiego – DRUK Nr 7x 

Przewodniczący Rady Powiatu ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych 

Rady Powiatu Ciechanowskiego /w załączeniu wyniki głosowania nr 5/. 
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Wynik głosownia: 

Za – 16 

Przeciw- 3 

Wstrzymało się – 2 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 7x. 

Uchwała Nr VI/44/327/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

e) przekazania petycji według właściwości– DRUK Nr 8 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały       

w sprawie przekazania petycji według właściwości /w załączeniu wyniki głosowania               

nr 6/.  

O zabranie głosu poprosiła Radna Elżbieta Kuminiarczyk, która wyraziła swoją opinie 

na temat petycji i jej przekazaniu według właściwości do rad miejskich i gminnych. 

Pani Starosta Joanna Potocka – Rak poprosiła Radcę Prawnego o wyjaśnienie tego 

jak wygląda przekazanie petycji od strony formalno- prawnej. 

Głos zabrała Pani Agnieszka Wolińska Radca Prawny.  

Wynik głosownia: 

Za – 19 

Przeciw- 2 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 8. 

Uchwała Nr VI/44/328/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Ciechanowskiego  

– DRUK Nr 9 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Ciechanowskiego /w załączeniu 

wyniki głosowania nr 7/.  

Wynik głosownia: 

Za – 14 
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Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 7 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 9. 

Uchwała VI/44/329/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Ciechanowskiego  

– DRUK Nr 10 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały       

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Ciechanowskiego /w załączeniu 

wyniki głosowania nr 8/.  

Wynik głosownia: 

Za – 14 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 7 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 10. 

Uchwała Nr VI/44/330/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 11 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Ciechanowskiego  /w załączeniu 

wyniki głosowania nr 9/.  

Wynik głosownia: 

Za – 15 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 6 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 11. 

Uchwała Nr VI/44/331/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

i) ustalenia Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat 

ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę 
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lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw – DRUK Nr 12 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie ustalenia Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni 

awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 

powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za 

warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków i dodatku za 

wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw /w załączeniu wyniki 

głosowania nr 10/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 12. 

Uchwała Nr VI/44/332/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

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

w Ciechanowie – DRUK Nr 13 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej 

w Ciechanowie /w załączeniu wyniki głosowania nr 11/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 13. 

Uchwała Nr VI/44/333/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

k) zmiany uchwały w sprawie powołania  stałych komisji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków               

i składu osobowego – DRUK Nr 14 
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Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały              

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania  stałych komisji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków                       

i składu osobowego /w załączeniu wyniki głosowania nr 12/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 14. 

Uchwała Nr VI/44/334/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

PKT 9 

O zabranie głosu poprosił Radny Kaluszkiewicz, który przeprosił Panią Annę Smolińską 

Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie  za skierowane wobec 

jej osoby słowa nieprawdy wypowiedziane na XXII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego 

w dniu 28 września 2020 roku. 

PKT 10 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął XLIV Sesję Rady Powiatu 

Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /14.45/. 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                           Przewodniczący 

                                             Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                                  /-/ Sławomir Morawski 

 

 

Protokołowała: 

/-/ Marlena Nowotka 


