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   Protokół Nr VI/2/2021 

XXIX sesji korespondencyjnej  

Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 25 stycznia 2021 r., godz. 10.00 w Ciechanowie 

 

 

PKT 1  

Otwarcie XXIX Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego  

W związku z obecną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pandemią wirusa 

SARS-CoV-2, XXIX Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego odbyła się w trybie 

korespondencyjnym. Nagranie obrad sesji jest udostępnione w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego       

w Ciechanowie. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski, po powitaniu 

radnych powiatu ciechanowskiego oraz mieszkańców, dokonał otwarcia XXIX 

Sesji Rady Powiatu oraz przedstawił porządek obrad. 

 

 

PKT 2 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco:  

 

1) Otwarcie  XXIX Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego – godz. 1000 

2) Przedstawienie porządku obrad. 

3) Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII Sesji Rady Powiatu. 

4) Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między 

sesjami - sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

5) Zapoznanie się z ofertą kulturalną powiatowych instytucji kultury na 2021 

rok – DRUK Nr 1 

6) Rozpoznanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli 

na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez powiat ciechanowski,  uwzględnieniem wysokości 

kwoty różnicy, między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia 

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 2020 rok – DRUK Nr 3 

8) Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał godz. 1000 do 1030                         

- radni głosują imiennie nad projektami uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych 

rodziców        w Szkole Rodzenia” – DRUK Nr 4 
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b) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2021-2023 – DRUK Nr 5 

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 

do 3 lat – DRUK Nr 6 

d) ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów 

prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym – DRUK Nr 7 

e) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na Starostę Ciechanowskiego               

i Wicestarostę Ciechanowskiego – DRUK Nr 8 

9) Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Przewodniczącego Rady                

– godz. 1030 – 1200 

10) Stwierdzenie prawomocności obrad. 

11) Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania nad 

projektami uchwał – godz. 1200 – 1230. 

12) Przedstawienie wyników głosowania radnych nad projektami uchwał                      

– godz. 1230. 

13) Interpelacje i wnioski radnych. 

14) Zamknięcie  XXIX Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

Z uwagi na wyjątkową sytuację w kraju radni głosowali korespondencyjnie. 

Przewodniczący zarządził przerwę w transmisji obrad sesji na czas odbioru od 

radnych kart do głosowania korespondencyjnego i dostarczenie ich do 

Przewodniczącego Rady celem ustalenia wyników głosowania i sporządzenia 

imiennych protokołów głosowania. 

 

PRZERWA W TRANSMISJI OBRAD SESJI DO GODZINY 1230 

 

Przewodniczący Rady wznowił transmisję obrad XXIX Sesji Rady 

Powiatu Ciechanowskiego. Po otrzymaniu imiennych kart głosowania 

korespondencyjnego sporządził protokół z głosowania. W głosowaniu wzięło 

udział 21 radnych. 

 

PKT 3  

Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII Sesji Rady Powiatu 

Protokół z XXVII i XXVIII Sesji Rady Powiatu został podjęty                  

w głosowaniu korespondencyjnym.  
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Wynik głosowania nad przyjęciem protokołu z XXVII Sesji Rady Powiatu: 

 

Za – 21 

Przeciw – 0 

Wstrzymało się – 0  

 

Protokół z głosowania korespondencyjnego stanowi załącznik do 

protokołu. 

  

Wynik głosowania nad przyjęciem protokołu z XXVIII Sesji Rady Powiatu: 

 

Za – 20 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 1 

 

W głosowaniu nad protokołem z XXVIII Sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego wstrzymał się Radny Jacek Bogdan Oglęcki. 

Protokół z głosowania korespondencyjnego stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

PKT 4 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie 

między sesjami 

Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Zarządu Powiatu                 

w okresie między sesjami zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

   

PKT 5  

Zapoznanie się z ofertą kulturalną powiatowych instytucji kultury na 

2021 rok -DRUK Nr 1 

W tym punkcie Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

 

PKT 6 

 Rozpoznanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach      

i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski,  uwzględnieniem 

wysokości kwoty różnicy, między wydatkami poniesionymi na 

wynagrodzenia 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 

 W tym punkcie Radni nie zgłosili żadnych uwag. 
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PKT 7 

Rozpatrzenie sprawozdania Starosty Ciechanowskiego z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok – DRUK Nr 3 

W tym punkcie Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

 

PKT 8 

Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał godz. 1000-1030             

– radni głosowali imiennie nad projektami uchwał. 

 

PKT 9,10 

Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Przewodniczącego 

Rady – godz. 1030 – 1200 i stwierdzenie prawomocności obrad 

Na podstawie dostarczonych materiałów od radnych, przewodniczący 

stwierdził, że w sesji uczestniczy 21 radnych, zatem obrady są prawomocne. 

Nad projektami uchwał głosowało 21 radnych. 

 

PKT 11 

Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania nad 

projektami uchwał – godz. 1200 – 1230. 

Na podstawie dostarczonych materiałów od radnych Przewodniczący 

Rady sporządził protokoły z głosowania korespondencyjnego. 

 

PKT 12 

Przedstawienie wyników głosowania radnych nad: 

 

 a) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych 

rodziców w Szkole Rodzenia” – DRUK Nr 4 

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 4. 

 

Uchwała Nr VI/29/217/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

b)przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 

2021-2023 – DRUK Nr 5 

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 
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Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 5. 

 

Uchwała Nr VI/29/218/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 

do 3 lat – DRUK Nr 6 

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 6. 

 

Uchwała Nr VI/29/219/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

d) ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb 

przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów 

prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie 

sportowym – DRUK Nr 7 

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 7. 

 

Uchwała Nr VI/29/220/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

e) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na Starostę Ciechanowskiego          

i Wicestarostę Ciechanowskiego – DRUK Nr 8 

 

Wynik głosownia: 

Za – 15 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 6 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 8. 

 

Uchwała Nr VI/29/221/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Protokoły z imiennego głosowania korespondencyjnego zamieszczone 

będą w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. 

 

 

PKT 13 

Radni zgłosili następujące interpelacje: 

• Radny Grzegorz Liszewski w sprawie modernizacji drogi powiatowej 

nr 1239W na odcinku drogi od miejscowości Regimin do miejscowości 

Klice. 

• Radna Irena Gawarecka w sprawie modernizacji drogi powiatowej nr 

1216W na odcinku Lekowo – Pniewo-Czeruchy oraz w sprawie 

modernizacji drogi powiatowej nr 1239W na odcinku od miejscowości 

Regimin do miejscowości Klice. 

 

 

PKT 13 

Zamknięcie  XXIX Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski, dziękując za 

uczestnictwo w obradach, zamknął XXIX Sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego 

VI kadencji przeprowadzonej w trybie korespondencyjnym. 

 

 

    Protokołowała: 

 /-/ Monika Kucińska 

 

 

 

                                         Przewodniczący 

                                  Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                    /-/  Sławomir Morawski 


