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Protokół Nr VI/5/2020 

XX sesji korespondencyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 29 czerwca 2020 r., godz. 10.00 w Ciechanowie 

 

 

PKT 1  

Otwarcie XX Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego  

W związku z obecną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej epidemią wirusa 

SARS-CoV-2, XX 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 XX sesji 

rady oraz przedstawił porządek obrad. 

 

 

PKT 2 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco:  

 

1. Otwarcie  XX Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego – godz. 1000 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między 

sesjami -  sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

5. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego                      

w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2019 roku        

– DRUK Nr 1 

6. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie 

o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu 

ciechanowskiego w 2019 roku – DRUK Nr 2 

7. Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał godz. 1000 do 1100                         

- radni głosują imiennie nad projektami uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego                 

– DRUK Nr 3 

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok                

– DRUK Nr 4 

c) zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  w sprawie  ustalenia 

planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 
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specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i 

specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu ciechanowskiego 

prowadzonych przez inne organy prowadzące - DRUK Nr 5 

d) wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości Powiatu 

Ciechanowskiego – DRUK Nr 6 

e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciechanów - DRUK Nr 7 

f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Glinojeck – DRUK Nr 8 

g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Gołymin Ośrodek – DRUK Nr 9 

h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ojrzeń – DRUK Nr 10 

i) udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra Górna – DRUK Nr 11 

j) udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudusk – DRUK Nr 12 

k) udzielenia pomocy finansowej Gminie Regimin – DRUK Nr 13 

l) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk – DRUK Nr 14 

m) określenia: 

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego; 

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych 

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 

rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne 

stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu 

szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki 

kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko kierownicze; 

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin:  

• nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 

Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 

nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru 

godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na 

odległość, 

• pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych      

w poradni psychologiczno – pedagogicznej 

• nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół    

i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – DRUK Nr 15 
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n) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania 

kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej  

niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne 

i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego – 

DRUK Nr 16 

o) zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr V/27/148/2017        

z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 – DRUK 

Nr 17 

 

 

Z uwagi na wyjątkową sytuację w kraju, radni po raz czwarty 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 1300 

 

 

PKT 3  

Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu 

Przewodniczący Rady wznowił transmisję obrad XX Sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego. Po otrzymaniu imiennych kart głosowania 

korespondencyjnego sporządził protokół z głosowania. W głosowaniu wzięło 

udział 20 radnych. 

Protokół z XIX Sesji Rady Powiatu został podjęty w głosowaniu 

korespondencyjnym. Protokół głosowania korespondencyjnego stanowi 

załącznik do protokołu. 

  

Wynik głosowania nad przyjęciem protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu: 

 

Za – 20 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

 

PKT 4 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie 

między sesjami 
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Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Zarządu Powiatu                 

w okresie między sesjami zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

   

 

 

PKT 5  

Rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego                      

w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2019 roku 

W tym punkcie Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

 

PKT 6  

Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie 

o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu 

ciechanowskiego w 2019 roku 

W tym punkcie Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

 

PKT 7 

Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał godz. 1000-1100             

– radni głosowali imiennie nad projektami uchwał. 

 

PKT 8, 9 

Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Przewodniczącego 

Rady – godz. 11.00 – 12.00 

Na podstawie dostarczonych materiałów od radnych, przewodniczący 

stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, zatem obrady są prawomocne. 

Nad projektami uchwał głosowało 20 radnych. 

 

PKT 10 

Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania nad 

projektami uchwał – godz. 12.00 – 13.00. 

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego                 

– DRUK Nr 3X: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 19 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 1 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 3X. 

 

Uchwała Nr VI/20/157/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok                

– DRUK Nr 4X: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 19 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 1 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 4X. 

 

Uchwała Nr VI/20/158/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

c)  zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  w sprawie  ustalenia 

planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół 

specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych 

mających siedzibę na obszarze powiatu ciechanowskiego prowadzonych 

przez inne organy prowadzące – DRUK Nr 5: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 5. 

 

Uchwała Nr VI/20/159/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

d) wyrażenia  zgody na  zbycie prawa własności nieruchomości Powiatu 

Ciechanowskiego– DRUK Nr 6: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 19 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 1 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 6. 

 

Uchwała Nr VI/20/160/2020 stanowi załącznik do protokołu. 
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e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciechanów – DRUK Nr 7: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 19 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 7. 

 

Uchwała Nr VI/20/161/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Glinojeck – DRUK Nr 8: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 8. 

 

Uchwała Nr VI/20/162/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Gołymin Ośrodek – DRUK Nr 9: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 19 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 9. 

 

Uchwała Nr VI/20/163/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ojrzeń – DRUK Nr 10: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 10. 

 

Uchwała Nr VI/20/164/2020 stanowi załącznik do protokołu. 
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i) udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra Górna – DRUK Nr 11: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 11. 

 

Uchwała Nr VI/20/165/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

j) udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudusk – DRUK Nr 12: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 12. 

 

Uchwała Nr VI/20/166/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

k) udzielenia pomocy finansowej Gminie Regimin – DRUK Nr 13: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 13. 

 

Uchwała Nr VI/20/167/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

l) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk – DRUK Nr 14: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 14. 

 

Uchwała Nr VI/20/168/2020 stanowi załącznik do protokołu. 
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m) określenia: 

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego; 

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora            

i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko 

kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków 

pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; 

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin:  

a) nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli 

kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość, 

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej 

c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych.– DRUK Nr 15: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 15. 

 

Uchwała Nr VI/20/169/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

n) ustalenia trybu  udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 

przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielonej  niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez 

osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu 

terytorialnego  – DRUK Nr 16: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 16. 
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Uchwała Nr VI/20/170/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

m) zmiany uchwały Nr V/27/148/2017 Rady Powiatu Ciechanowskiego         

z dnia 27 listopada  2017 roku w sprawie przyjęcia   Powiatowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022 – DRUK 

Nr 17: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 19 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 1 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 17. 

 

Uchwała Nr VI/20/171/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

Protokoły z imiennego głosowania korespondencyjnego zamieszczone 

będą w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. 

 

 

PKT 12 

Zamknięcie  XX Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski, dziękując za 

uczestnictwo w obradach, zamknął XX Sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego 

VI kadencji przeprowadzonej w trybie korespondencyjnym. 

 

 

    Protokołowała: 

/-/  Monika Kucińska 

 

 

 

                                         Przewodniczący 

                                  Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                    /-/  Sławomir Morawski 


