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Protokół Nr VI/4/2022 

XLVII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 25 kwietnia 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 XLVII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

PKT 2 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu. 

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

5. Raport o stanie Powiatu Ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2021 rok 

a) raport o stanie Powiatu – DRUK Nr 1, 

b) debata nad raportem o stanie Powiatu 

c) projekt uchwały w sprawie  udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania 

– DRUK Nr 1a,  

d) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok – DRUK Nr 2, 

e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu                            

z wykonania budżetu za 2021 rok 

f) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok  i złożenia 

wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

g) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 

h) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem                                 

z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2021 rok – DRUK Nr 2a   

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla  Zarządu Powiatu 

z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok – DRUK Nr 2b 
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6. Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Ciechanowskiego 

za 2021 rok – DRUK Nr 3 

7. Interpelacje i wnioski radnych. 

8. Zamknięcie  XLVII Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

PKT 3 

Protokół z XLV 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  

 

PKT 4 

Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie 

między sesjami przedstawiła Pani Starosta Joanna Potocka - Rak. 

Do posiedzenia dołączyła Radna Barbara Kornatowska 

PKT 5 

 Raport o stanie Powiatu Ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem                         

z wykonania budżetu za 2021 rok 

a) Raport o stanie Powiatu - DRUK Nr 1 

 

a) b) Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że do dnia 31 maja Zarząd 

Powiatu przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu, obejmujący 

podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim. Nad 

przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.  

W debacie nad raportem radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.  

W debacie nad raportem mogą zabrać głos mieszkańcy po uprzednim zgłoszeniu 

popartym podpisami. Informuję, że mieszkańcy powiatu zostali poinformowani zgodnie 

z art. 30a ust. 6,7 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym o możliwości zabrania głosu 

w debacie nad raportem. 
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Przewodniczący Rady poinformował, że do dnia wczorajszego nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie od mieszkańców powiatu do udziału w debacie. 

 

Przewodniczący Rady otworzył debatę nad Raportem o stanie powiatu.  

 

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

przedstawiła informacje zawarte w raporcie o stanie Powiatu.  

 

O zabranie głosu poprosiła Radna Kuminiarczyk, która odniosła się do sprawozdania 

z wykonania budżetu. Radna Kuminiarczyk zwróciła się z prośbą o dokładne 

przedstawienie wydatków z działu promocji samorządu terytorialnego. Radna 

Kuminiarczyk poprosiła o wyjaśnienie pojęć rozbudowa a przebudowa drogi, z czego 

wynika różnica w kosztach przebudowy a rozbudowy dróg. 

 

O zabranie głosu poprosiła Radna Gawarecka, która odniosła się do raportu                      

o stanie powiatu jak również do sprawozdania z wykonania budżetu. Złożyła gratulację 

Staroście za realizację zadań.  

 

O zabranie głosu poprosił Radny Oglęcki, który zwrócił uwagę, że raport o stanie 

powiatu jest bardzo obszerny, tak dokładny dokument powinien być przedstawiany 

Radzie na początku i końcu kadencji. Zasugerował, aby w raporcie umieścić 

informację z Policji o stanie bezpieczeństwa, Starzy Pożarnej oraz informację                           

z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

 

Głos zabrała Starosta Pani Joanna Potocka – Rak, która odniosła się do uwag 

Radnego Oglęckiego. Pani Starosta poinformowała, że bieżące sprawozdania                   

z działalności służb omawiane są na komisjach. Raport przygotowywany jest według 

określonych punktów, które są szczegółowo wyczerpane.   

 

Przewodniczący Rady zamknął debatę nad Raportem o stanie powiatu. 

 

c) Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania -

DRUK NR 1a  
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Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały                  

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania, za pomocą urządzeń do 

głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 2/.  

 

Wynik głosownia: 

 

Za – 14 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 6 

 

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

 

Uchwała Nr VI/47/348/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

d) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok - DRUK Nr 2 

 

O zabranie głosu poprosiła Starota Pani Joanna Potocka -Rak, przedstawiając 

sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok /sprawozdanie stanowi 

załącznik do protokołu/. 

 

Pani Starosta odniosła się do pytania Radnej Kuminiarczyk dotyczącego różnić 

pomiędzy rozbudową, a przebudową drogi. Wyjaśniła, że wszystko zależy od zakresu 

rzeczowego robót. Przebudowa to podniesienie standardów drogi jak np. poszerzenie 

bądź montaż dodatkowych instalacji, rozbudowa to zupełnie inny zakres prac. 

Podkreśliła, że każda inwestycja jest zupełnie inna i nie należy  ich do siebie 

porównywać, gdyż wszystko zależy od zakresu rzeczowego, warunków glebowych itd. 

Na pytanie dotyczące wydatków promocyjnych Pani Starosta poinformowała, że 

udzieli szczegółowej odpowiedzi na piśmie, oraz po krótce przedstawiła wydatki 

związane z promocją powiatu.  

 

e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu                      

z wykonania budżetu za 2021 rok 

Uchwały Nr 3e./57/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej                   

w Warszawie z 12 kwietnia 2022 roku  w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok 
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odczytała Pani Hanna Dworecka Skarbnik Powiatu Ciechanowskiego./uchwała 

stanowi załącznik do protokołu/ 

f) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2021 rok                       

i złożenia wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu 

g) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku 

Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 

Uchwałę Nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 14 

kwietnia 2022 roku  w sprawie zaopiniowania wykonania przez Zarząd Powiatu 

budżetu za 2021 rok i złożenia wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu 

Ciechanowskiego oraz Uchwałę Nr 3.f.1/7/2022 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z 21 kwietnia 2022 roku  w sprawie zaopiniowania 

wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego odczytał Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Pan Łukasz Lewandowski. /uchwały stanowią załącznik do protokołu/ 

O zabranie głosu poprosiła Przewodnicząca Komisji Budżetowo Finansowej  Pani 

Barbara Kamińska, która podziękowała i pogratulowała Zarządowi, Pani Staroście, 

Pani Skarbnik za wykonanie budżetu. 

h) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu powiatu ciechanowskiego za 2021 rok – DRUK Nr 2a    

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały               

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu 

ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu 

ciechanowskiego za 2021 rok, 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 1a. 

 

Uchwała Nr VI/47/349/2021 stanowi załącznik do protokołu. 
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i) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla  Zarządu Powiatu 

z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok – DRUK Nr 2b 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały                  

w sprawie udzielenia absolutorium dla  Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu 

powiatu za 2021 rok, za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki 

głosowania nr 4/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 14 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 6 

 

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

 

Uchwała Nr VI/47/350/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że pkt 5 dot. raportu o stanie powiatu wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok został zrealizowany. Zarząd 

otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok . 

Przewodniczący Rady pogratulował Pani Staroście, całemu Zarządowi Powiatu za 

otrzymane absolutorium, podziękował pracownikom Starostwa Powiatowego oraz 

jednostkom organizacyjnym. 

Słowa gratulacji skierował również do Pani Skarbnik Powiatu za zaangażowanie                   

w pracę na rzecz Powiatu Ciechanowskiego. 

 

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minutową przerwę 

 

PKT 6 

Przewodniczący Rady poinformował, że na druku nr 3 Radni  otrzymali Ocenę 

Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Ciechanowskiego za 2021 rok. 

Radni nie zabrali głosu w tym punkcie . 

 

 

 



7 

 

 

PKT 7 

Interpelacje złożyli: 

Radna Irena Gawarecka w sprawie: 

• modernizacja drogi powiatowej Opinogóra – Pałuki 

 

Radna Barbara Kamińska w sprawie: 

• możliwości wsparcia zakładania „Ogródków przyszkolnych” 

PKT 8 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął XLVII Sesję Rady Powiatu 

Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /14.46/. 

 

 

 

 

                                           Przewodniczący 

                                             Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                                 /-/  Sławomir Morawski 

 

 

Protokołowała: 
 
Marlena Nowotka 


