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Protokół Nr VI/3/2020 

XVIII sesji korespondencyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 30 kwietnia 2020 r., godz. 09.00 w Ciechanowie 

 

 

PKT 1  

Otwarcie XVIII Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego  

W związku z obecną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pandemią wirusa 

SARS-CoV-2, XVIII 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 XVIII 

sesji rady oraz przedstawił porządek obrad. 

 

 

PKT 2 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego – godz. 900.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII Sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między 

sesjami – Sprawozdanie zostało opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

5. Raport o stanie Powiatu Ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem                 

z wykonania budżetu za 2019 rok. 

a) Raport o stanie Powiatu-DRUK Nr 1 

b) Debata korespondencyjna (Przewodniczący odczyta wystąpienia radnych            

i Starosty), 

c) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum 

zaufania-DRUK NR 1a, /głosowanie imienne korespondencyjne w godz. 

900-1100/. 

d) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok-DRUK Nr 2, 

e) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu             

z wykonania budżetu za 2019 rok (odczytanie przez Przewodniczącego 

Rady), 

f) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok               

i złożenia wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

(odczytanie przez Przewodniczącego Rady), 

g) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium (odczytanie przez 

Przewodniczącego Rady), 

h) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem                 
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z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2019 rok – DRUK Nr 

2a /głosowanie imienne korespondencyjne w godz. 900-1100/, 

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla  Zarządu Powiatu 

z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok – DRUK Nr 2b                    

/głosowanie imienne korespondencyjne w godz. 900-1100/. 

6. Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał godz. 900 do 1100 - 

radni głosują imiennie nad projektami uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok – 

DRUK Nr 3 

b) określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację zadań w powiecie ciechanowskim  w 2020 r. 

– DRUK Nr 4 

c) 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 – DRUK Nr 5 

d) założenia Branżowej Szkoły II stopnia  w Ciechanowie i włączenia jej do 

Zespołu Szkół  nr 3 im. S. Staszica  w Ciechanowie, ul. Stefana Okrzei 6                  

– DRUK Nr 6 

7. Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu 

Ciechanowskiego za 2019 rok – DRUK Nr 7 

8. Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Przewodniczącego Rady – 

godz. 1100 – 1200 

9. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

10. Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania nad projektami 

uchwał – godz. 1200 – 1300. 

11. Przedstawienie wyników głosowania radnych nad projektami uchwał – godz. 

1300. 

12. Zamknięcie  XVIII Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

Z uwagi na wyjątkową sytuację w kraju, radni po raz drugi głosowali 

korespondencyjnie. 

Przewodniczący zarządził przerwę w transmisji obrad sesji na czas odbioru od 

radnych kart do głosowania korespondencyjnego i dostarczenie ich do 
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Przewodniczącego Rady celem ustalenia wyników głosowania i sporządzenia 

imiennych protokołów głosowania. 

 

 

PRZERWA W TRANSMISJI OBRAD SESJI DO GODZINY 1300 

 

 

PKT 3  

Przyjęcie protokołu z XVI i XVII Sesji Rady Powiatu 

Przewodniczący Rady wznowił transmisję obrad XVIII Sesji Rady 

Powiatu Ciechanowskiego. Po otrzymaniu imiennych kart głosowania 

korespondencyjnego sporządził protokół z głosowania. W głosowaniu wzięło 

udział 21 radnych. 

Protokół z XVI i XVII Sesji Rady Powiatu został podjęty w głosowaniu 

korespondencyjnym. Protokół głosowania korespondencyjnego stanowi 

załącznik do protokołu. 

  

 

Wynik głosowania nad przyjęciem protokołu z XVI Sesji Rady Powiatu: 

 

Za – 21  

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

 

Wynik głosowania nad przyjęciem protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu: 

 

Za – 21 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

 

 

PKT 4 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie 

między sesjami 

Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Zarządu Powiatu                 

w okresie między sesjami zostało opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

   

 

PKT 5  

Raport o stanie Powiatu Ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem      

z wykonania budżetu za 2019 rok. 

a)  Raport o stanie Powiatu - DRUK Nr 1 

b) Debata korespondencyjna  
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W debacie korespondencyjnej nad raportem o stanie Powiatu udział wziął 

Klub radnych PiS. 

Przewodniczący Rady odczytał wystąpienie Klubu radnych PiS skierowane do 

Zarządu Powiatu (wystąpienie stanowi załącznik do protokołu). 

Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź Zarządu na wystąpienie (odpowiedź 

stanowi załącznik do protokołu). 

Zgodnie z art. 30a ust. 6,7 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym mieszkańcy 

powiatu mieli możliwość zabrania głosu w debacie nad raportem. Nie wpłynęło 

żadne zgłoszenie do udziału w debacie. 

 

c) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum 

zaufania -DRUK NR 1a  

Przedstawienie wyników głosowania korespondencyjnego radnych nad 

projektem uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 14 

Przeciw- 7 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 1a. 

 

Uchwała Nr VI/18/148/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

d) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok - DRUK Nr 2 

Nie wpłynęły żadne uwagi i zapytania na temat przedłożonego 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok. 

 

e) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej                       

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok 

Przewodniczący Rady odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej    

o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok, która stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

f) Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2019 

rok i złożenia wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. 

Przewodniczący odczytał opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie 

wykonania budżetu za 2019 rok i złożenia wniosku o udzielenie absolutorium 

dla Zarządu Powiatu, która stanowi załącznik do protokołu. 

 

g) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
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Przewodniczący odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do 

wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium, która stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

h) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2019 

rok – DRUK Nr 2a 

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania korespondencyjnego 

radnych nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem    

z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2019 rok: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 14 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 7 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 2a. 

 

Uchwała Nr VI/18/149/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla  Zarządu 

Powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok – DRUK Nr 2b 

 

Przewodniczący przedstawił wyniki głosowania korespondencyjnego nad 

projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla  Zarządu Powiatu       

z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 14 

Przeciw- 6 

Wstrzymało się – 1 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 2b. 

 

Uchwała Nr VI/18/150/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu ogłosił, że uchwały w pkt 5 zostały 

podjęte i tym samym Zarząd Powiatu otrzymał absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu powiatu za 2019 rok. Przewodniczący pogratulował Pani Staroście, 

Zarządowi Powiatu oraz Pani Skarbnik oraz podziękował pracownikom 

Starostwa oraz jednostkom organizacyjnym. 
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PKT 6 

Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał godz. 900-1100    

– radni głosowali imiennie nad projektami uchwał. 

 

 

PKT 7  

Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu 

Ciechanowskiego za 2019 rok – DRUK Nr 7 

W tym punkcie radni nie zgłosili żadnych uwag. 

 

 

PKT 8, 9 

Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Przewodniczącego Rady – 

godz. 1100-1200 

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 10 

Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania 

korespondencyjnego nad projektami uchwał, które odbyło się w godz. 1200-

1300 

Na podstawie dostarczonych materiałów od radnych Przewodniczący 

Rady sporządził protokoły z głosowania korespondencyjnego. 

 

 

PKT 11 

Przedstawienie wyników głosowania radnych nad projektami uchwał          

w sprawie: 

 

a) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok 

– DRUK Nr 3: 

 

 Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 3. 

 

Uchwała Nr VI/18/151/2020 stanowi załącznik do protokołu. 
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b) określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację zadań w powiecie ciechanowskim  w 2020 r.  

– 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/18/152/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

c) 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 5 

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 5. 

 

Uchwała Nr VI/18/153/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

d) założenia Branżowej Szkoły II stopnia  w Ciechanowie i włączenia jej do 

Zespołu Szkół  nr 3 im. S. Staszica  w Ciechanowie, ul. Stefana Okrzei 6                  

– DRUK Nr 6 

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 6. 
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Uchwała Nr VI/18/154/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Protokoły z imiennego głosowania korespondencyjnego zamieszczone 

będą w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. 

 

 

 

PKT 12 

Zamknięcie XVIII Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski, dziękując za 

uczestnictwo w obradach, zamknął XVII sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego 

VI kadencji przeprowadzonej w trybie korespondencyjnym. 

 

 

    Protokołowała: 

/-/ Monika Kucińska 

 

 

 

                                         Przewodniczący 

                                  Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                    /-/ Sławomir Morawski 


