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Protokół Nr VI/2/2022 

XLV sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 28 marca 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 (20 obecnych radnych) prawomocność obrad                           

i dokonał otwarcia XLV sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

PKT 2 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu. 

4. Złożenie ślubowania przez Panią Barbarę Kamińską. 

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

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ciechanowie w 2021 roku i efektów pracy organizatora Rodzinnej 

Pieczy Zastępczej w powiecie ciechanowskim oraz realizacji zadań Powiatowego 

Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za 2021 rok  – DRUK Nr 1 

7. Rozpatrzenie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie 

w 2021 roku – DRUK Nr 2 

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego                     

– DRUK Nr 3 

b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok                         

– DRUK Nr 4 

c) 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 – DRUK Nr 5 
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d) wyrażenia  zgody na  zbycie prawa własności nieruchomości Powiatu 

Ciechanowskiego – DRUK Nr 6 

e) zmiany uchwały Nr VI/1/6/2018  Rady Powiatu Ciechanowskiego z  dnia                       

21 listopada 2018 r. w sprawie powołania  stałych komisji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby 

członków  i składu osobowego – DRUK Nr 7 

f) wyboru przewodniczącego stałej komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego  – 

DRUK Nr 8 

g) wyrażenia  zgody  na  odpłatne nabycie przez Powiat Ciechanowski prawa 

własności nieruchomości – DRUK Nr 9 

h) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu –  

DRUK Nr 10 

i) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu –  

DRUK Nr 11 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

O zabranie głosu poprosiła Starosta Pani Joanna Potocka – Rak, która złożyła wniosek                        

o zmianę do porządku obrad dzisiejszej sesji, polegającą na wprowadzeniu do 

porządku obrad projektu uchwały na DRUKU Nr 12 w pkt 8 ppkt j „zmiany statutu 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie” oraz projektu 

uchwały na DRUKU NR 13 w pkt 8 ppkt k „określenia zakresu pomocy obywatelom 

Ukrainy o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad zmianą porządku 

obrad w pkt 8 poprzez dodanie ppkt j w brzmieniu: „zmiany statutu Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie” oraz ppkt k w brzmieniu 

„określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa”. /w załączeniu wyniki głosowania nr 1/. 

Wynik głosownia: 

Za – 19 

Przeciw- 0 
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Wstrzymało się – 0 

Rada Powiatu dokonała zmiany porządku obrad, poprzez dodanie do porządku obrad 

w pkt 8 poprzez dodanie ppkt j w brzmieniu: „zmiany statutu Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie” oraz ppkt k w brzmieniu „określenia 

zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 

marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa”. 

PKT 3 

Protokół z XLIV Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji został przyjęty                       

w głosowaniu jawnym za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki 

głosowania nr 2/. 

Wynik głosowania: 

Za – 19 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

PKT 4 

Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do kolejnego punktu porządku obrad,                       

a mianowicie do złożenia ślubowania przez Panią Barbarę Kamińska. Pani Kamińska 

odczytała treść ślubowania: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać 

obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa 

Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej 

powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej 

Polskiej”. Pani Barbara Kamińska złożyła ślubowanie, kończąc je słowami: „Ślubuję, 

tak mi dopomóż Bóg”. 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził objęcie mandatu radnej Rady Powiatu przez 

Panią Barbarę Kamińska. 

Radna Barbara Kamińska poprosiła o zabranie głosu. Radna Kamińska wyraziła słowa 

uznania i zadowolenia z tytułu objęcia mandatu Radnej Rady Powiatu 

Ciechanowskiego oraz zadeklarowała chęć współpracy z samorządowcami. 

PKT 5 

Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie 

między sesjami przedstawiła Pani Starosta Joanna Potocka - Rak. 
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PKT 6 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Panią Annę Karaś 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie                                    

o przybliżenie radnym sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w 2021 roku i efektów pracy organizatora 

Rodzinnej Pieczy Zastępczej w powiecie ciechanowskim oraz realizacji zadań 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za 2021 rok. 

Po przedstawieniu przez panią Dyrektor sprawozdania o zabranie głosu 

poprosił radny Oglęcki. 

Radny zapytał o wolne miejsca w Domach Pomocy Społecznej, „czy mamy 

jakąś strategię, która pozwalałaby na stworzenie jakiejś konkurencji, żebyśmy 

stali się jako Dom Pomocy Społecznej firmą konkurencyjna co do tych 

podmiotów które również takie obiekty prowadzą” oraz o pomoc wychowankom 

w kontynuowaniu nauki, czy są to osoby które podejmują naukę w szkołach 

średnich czy na studiach? 

Pani Dyrektor poinformowała, że na pytanie dotyczące Domów Pomocy 

Społecznej najlepszej odpowiedzi udzielą Dyrektorzy tych jednostek. Pani 

Dyrektor potwierdziła, że niewątpliwie wolne miejsca w DPS są spowodowane 

pandemią i dużą ilością zgonów, jak również tym, że gminy które kierują osoby 

do DPS szukają najtańszej placówki i umieszczają osoby tam gdzie te koszty 

są najniższe.  

Na pytanie dotyczące kontynuowania nauki przez wychowanków, Pani Dyrektor 

odpowiedziała, że wychowankowie kontynuują naukę w szkołach średnich 

publicznych i niepublicznych jak również na studiach.   

PKT 7 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana Roberta 

Morawskiego Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy  w Ciechanowie                               

o przybliżenie radnym informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy                     

w Ciechanowie w 2021 roku. 
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Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski zarządził 15-minutową 

przerwę w obradach sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

PKT 8 

Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego -   

– DRUK Nr 3 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu Panią Hannę 

Dworecką.  

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła najważniejsze zmiany zawarte                         

w projektach uchwał na druku Nr 3 i 4. 

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 3/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 3. 

Uchwała Nr VI/44/335/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok  

– DRUK Nr 4 

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 4/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 4. 

Uchwała Nr VI/44/336/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

c) 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. – DRUK Nr 5 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

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. – DRUK Nr 5                         

/w załączeniu wyniki głosowania nr 5/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 5. 

Uchwała Nr VI/44/337/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

d) wyrażenia  zgody na  zbycie prawa własności nieruchomości Powiatu 

Ciechanowskiego – DRUK Nr 6 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie wyrażenia  zgody na  zbycie prawa własności nieruchomości Powiatu 

Ciechanowskiego – DRUK Nr 6 /w załączeniu wyniki głosowania nr 6/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 6. 

Uchwała Nr VI/44/338/2022 stanowi załącznik do protokołu. 



7 

 

e) zmiany uchwały Nr VI/1/6/2018  Rady Powiatu Ciechanowskiego z  dnia 21 

listopada 2018 r. w sprawie powołania  stałych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego, 

określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków i składu osobowego. – 

DRUK Nr 7 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/1/6/2018  Rady Powiatu Ciechanowskiego z  dnia 21 

listopada 2018 r. w sprawie powołania  stałych komisji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków                      

i składu osobowego. – DRUK Nr 7/w załączeniu wyniki głosowania nr 7/. 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 7. 

Uchwała Nr VI/44/339/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

f) wyboru przewodniczącego stałej komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego – 

DRUK Nr 8 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały       

w sprawie wyboru przewodniczącego stałej komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego                              

/w załączeniu wyniki głosowania nr 8/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 8. 

Uchwała Nr VI/44/340/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

g) wyrażenia  zgody  na  odpłatne nabycie przez Powiat Ciechanowski prawa 

własności nieruchomości – DRUK Nr 9 
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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 9/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 9. 

Uchwała VI/44/341/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

h) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu– DRUK Nr 10 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały       

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu                             

/w załączeniu wyniki głosowania nr 10/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 10. 

Uchwała Nr VI/44/342/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

i) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu– DRUK Nr 11 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu                            

/w załączeniu wyniki głosowania nr 11/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 11. 

Uchwała Nr VI/44/343/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
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j) zmiany statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej                                 

w Gołotczyźnie – DRUK Nr 12 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie zmiany statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej                                 

w Gołotczyźnie /w załączeniu wyniki głosowania nr 12/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 12. 

Uchwała Nr VI/44/344/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

k) określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o których mowa w art. 1 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa – DRUK Nr 13 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały 

w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy o których mowa w art. 1 

ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku                       

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /w załączeniu wyniki głosowania              

nr 13/.  

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 13. 

Uchwała Nr VI/44/345/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

PKT 9 

Interpelacje złożyli: 

Radny Jan Andrzej Kaluszkiewicz w sprawie: 

• wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
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Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie: 

• wydatków Powiatu na promocję w mediach ciechanowskich w 2022 

Radna Zenona Babicz w sprawie: 

• zamontowania lustra przy posesji Lipiny 16 we wsi Lipiny oraz w sprawie 

założenia lampy na drodze powiatowej w Lipinach, na skrzyżowaniu drogi 

powiatowej z drogą gminną 

• montażu znaku ograniczającego prędkość do 40 km/h w miejscowości Zalesie 

Interpelacje ustne złożyli: 

Radna Barbara Kornatowska: 

„chciałam się dowiedzieć, ponieważ ja wiem, że nie dostaliśmy tych środków bo tutaj 

Pani Starosta mówiła odnoście wydatków związanych z opiekowaniem się Ukraińcami, 

ale to są takie procedury zapewne Pani Starosta podpisała umowę z Urzędem 

Wojewódzkim na środki i w tej chwili zgodnie z zapotrzebowaniem te środki dotrą. 

Natomiast jeśli chodzi o, to już moje pytanie czy jakieś wsparcie w tym zakresie 

dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego? 

O zabranie głosu poprosiła Pani Starosta Joanna Potocka – Rak, która poinformowała, 

że na wszystkie interpelacje Radni otrzymają odpowiedź na piśmie. Pani Starosta 

odniosła się do interpelacji Radnej Kornatowskiej dotyczącej umowy w sprawie 

pomocy uchodźcom z Ukrainy z Urzędem Wojewódzkim i wsparcia z Urzędu 

Marszałkowskiego.  

PKT 10 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął XLV Sesję Rady Powiatu 

Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /15.03/. 

 

 

 

 

                                           Przewodniczący 

                                             Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                                  /-/ Sławomir Morawski 

 

 

Protokołowała: 
 
Marlena Nowotka 


