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Protokół Nr VI/5/2022 

XLVIII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 30 maja 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 (21 obecnych radnych) prawomocność obrad                           

i dokonał otwarcia XLVIII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

O zabranie głosu poprosił radny Kaluszkiewicz, który pogratulował Wicestaroście Panu 

Markowi Marcinkowskiemu, otrzymania Złotego Krzyża Zasługi. 

Wicestarosta podziękował za gratulacje i wyjaśnił, że odznaczenie te wiąże się ze 100-

leciem Ochotniczej Straży Pożarnej w Ościsłowie.  

PKT 2 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVI Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu i XLVII sesji Rady 

Powiatu. 

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

5. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie  o stanie 

bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego oraz na terenie miasta 

Ciechanów w 2021 roku – DRUK Nr 1 

6. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej                     

w Ciechanowie na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie ciechanowskim                                  

w 2021 roku. – DRUK Nr 2 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok                         

– DRUK NR 3 

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego -                   

DRUK Nr 4 

b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok -                   

DRUK Nr 5 

c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ciechanów – DRUK Nr 6 

d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Glinojeck – DRUK Nr 7 
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e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Gołymin - Ośrodek – DRUK Nr 8 

f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudusk – DRUK Nr 9 

g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra Górna – DRUK Nr 10 

h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Regimin – DRUK Nr 11 

i) rozpatrzenia petycji – DRUK Nr 12 

j) rozpatrzenia petycji – DRUK Nr 13 

k) rozpatrzenia petycji – DRUK Nr 14 

l) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem 
Ciechanowskim, na linii komunikacyjnej relacji Ciechanów Sienkiewicza - 
Ciechanów Sienkiewicza przez Opinogórę, Obiedzino – DRUK Nr 15 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 

10.  Zamknięcie obrad. 

 

O zabranie głosu prosiła Pani Starosta, która wniosła o zmianę do porządku obrad 

sesji, polegającą na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały na DRUKU 

Nr 16 w pkt 8 ppkt m w sprawie„ustalenia zasad i trybu korzystania z Powiatowego 

obiektu użyteczności publicznej”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad wprowadzeniem do 

porządku obrad projektu uchwały na DRUKU Nr 16 w pkt 8 ppkt m w sprawie „ustalenia 

zasad i trybu korzystania z Powiatowego obiektu użyteczności publicznej” /w 

załączeniu wyniki głosowania nr 1/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały na DRUKU Nr 16 w pkt 8 ppkt m w sprawie „ustalenia zasad i trybu 

korzystania  z Powiatowego obiektu użyteczności publicznej”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że w dniu 16 maja 2022 roku do Rady 

Powiatu Ciechanowskiego wpłynęła skarga na działalność Prezydenta Miasta 

Ciechanów przekazana przez Wojewodę Mazowieckiego. Z treści skargi wynika, że 

dotyczy ona działania Prezydenta Miasta Ciechanów, którego zadaniem zgodnie z art. 

67 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest prowadzenie rejestru 
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wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Stosownie do postanowień art. 229 pkt. 4 

k.p.a Rada Powiatu jest właściwa wyłącznie do rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu 

oraz Starostę, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych 

jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2.  

Jeżeli organ , który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany 

jest niezwłocznie przekazać ją właściwemu organowi.   

Z uwagi na powyższe skarga podlega przekazaniu według właściwości do Rady Miasta 

Ciechanów, jako podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia. 

Przewodniczący Rady Powiatu wniósł o zmianę do porządku obrad sesji, polegającą 

na wprowadzeniu do porządku obrad projektu uchwały na DRUKU 17 w ppkt n                           

w sprawie: „przekazania skargi według właściwości”. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad wprowadzeniem do 

porządku obrad projektu uchwały na DRUKU 17 w ppkt n w sprawie: „przekazania 

skargi według właściwości”./w załączeniu wyniki głosowania nr 2/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały na DRUKU 17 w ppkt n w sprawie: „przekazania skargi według właściwości”. 

 

PKT 3 

Protokół z XLVI Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji został przyjęty                       

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

głosowania nr 3/. 

Wynik głosowania: 

Za – 21 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  
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Protokół z XLVII Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji został przyjęty                       

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

głosowania nr 4/. 

Wynik głosowania: 

Za – 21 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

 

PKT 4 

Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Zarządu Powiatu w okresie 

między sesjami przedstawiła Pani Starosta Joanna Potocka - Rak. 

PKT 5 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana Zbigniewa Andresa, 

Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie o przedstawienie informacji o stanie 

bezpieczeństwa na terenie Powiatu Ciechanowskiego oraz na terenie miasta 

Ciechanów w 2021 roku. 

Komendant insp. Zbigniew Andres  przedstawił Wysokiej Radzie najważniejsze 

zagadania związane z bezpieczeństwem naszego powiatu w ubiegłym roku. 

O zabranie głosu poprosił Radny Krzemiński, który podziękował za przygotowany 

materiał jak również za pracę jaką wykonuje Policja na terenie naszego powiatu.  

Radny Krzemiński zapytał czy w związku ze zmianą taryfikatora widać zmniejszenie 

się wykroczeń drogowych? 

Komendant Zbigniew Andres odpowiedział, że w analogowym okresie w zeszłam roku 

miejsce miało 12 wypadków, obecnie  5. Jeśli chodzi o ilość mandatów jest ich więcej    

z tego powodu, że urządzenia ustawione są na niższy próg.  

Komendant podkreślił, że zmiana taryfikatora spowodowała spowolnienie ruchu, co 

wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa. 

O zabranie głosu poprosił radny Gutowski, który zapytał na jakim etapie są prace 

związane z budową nowego posterunku w Sońsku. 

Komendant odpowiedział, że zadaniami inwestycyjnymi zajmuje się komenda 

wojewódzka, działka została przekazana już do gminy, a ta przekazała ją Policji. 

Komendant poinformował, że nowe posterunki policji będą to budynki modułowe,                     

a czas budowy takiego obiektu to 3-4 miesiące.  

 



5 

 

 

 

PKT 6 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana Tomasza 

Gajewskiego, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej                 

w Ciechanowie o przedstawienie informacji na temat stanu bezpieczeństwa na 

terenie powiatu ciechanowskiego w 2021 roku. 

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Tomasz 

Gajewski przedstawił Wysokiej Radzie najważniejsze zagadnienia związane                 

z bezpieczeństwem naszego powiatu w ubiegłym roku. 

 

Głos zabrała Pani Starosta, która w imieniu Radnych, Zarządu i mieszkańców 

Powiatu Ciechanowskiego podziękowała wszystkim pracownikom służb 

mundurowych z terenu Powiatu Ciechanowskiego za ich pracę. Starosta 

podkreśliła, że to był bardzo trudny rok i tylko dzięki zaangażowaniu i dobrej 

współpracy udało się rozwiązać wiele problemów.  

 

PKT 7 

Przewodniczący Rady poinformował, że ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku              

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nakłada na organy powiatu 

obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Na organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego ciąży 

obowiązek uchwalania corocznego programu współpracy z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego. Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwaliła Program współpracy, 

który określa obszary i zasady oraz zawiera wykaz zadań priorytetowych 

stanowiących podstawę dla Zarządu Powiatu do dysponowania środkami 

publicznymi przeznaczonymi na dofinansowanie zadań publicznych 

pozostających we właściwości Powiatu, a realizowanych przez organizacje 

pozarządowe. 

 

Przewodniczący Rady zarządził 15 minutową przerwę.  
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PKT 8 

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego -   

– DRUK Nr 4 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu Panią Hannę 

Dworecką.  

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła najważniejsze zmiany zawarte                         

w projektach uchwał na druku Nr 4 i 5. 

O zabranie głosu poprosił Radny Lewandowski, który zapytał czy powstająca ścieżka 

edukacyjna przy Domu Pomocy Społecznej na ul. Kruczej będzie ogólnodostępna czy 

tylko dla mieszkańców DPSu? 

Radny Lewandowski zapytał również o zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla 

Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie o kwotę 150.000,00 zł ze 

względu na organizację otwarcia parku w Gołotczyźnie, czy impreza ta będzie 

kosztowała 150 tysięcy czy jest to tylko część wydatków, które będzie na te 

przedsięwzięcie wydatkowane? 

Na pytania odpowiedziała Pani Hanna Dworecka Skarbnik Powiatu.  

Pani Skarbnik poinformowała, że z racji tego, iż ścieżka powstaje na terenie Domu 

Pomocy Społecznej będzie do dyspozycji wyłącznie mieszkańców DPSu.  

Pani Skarbnik poinformowała, że 150 tysięcy jest to uzupełnienie dotacji podmiotowej. 

Centrum prowadzi zadania własne związane z działalnością kulturalną i dotacja ta 

wiąże się z mniejszymi dochodami PCKiSz, nie jest to dotacja celowa tylko i wyłącznie 

na tą imprezę.  

Głos zabrała Radna Kornatowska mówiąc, że Radni powinni wiedzieć z czego będą 

się składały wydatki na tą dotację. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to dotacja przedmiotowa, nie celowa i jest 

przeznaczona na działalność Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki i może być 

przeznaczona np. na wynagrodzenia czy inne wydatki.  

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 5/.  
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Wynik głosownia: 

Za – 13 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 8 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 4. 

Uchwała Nr VI/48/351/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok  

– DRUK Nr 5 

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 6/.  

Wynik głosownia: 

Za – 12 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 9 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 2. 

Uchwała Nr VI/48/352/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

c) udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ciechanów –  
DRUK Nr 6 
 
Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ciechanów, 

za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 7/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 6. 
 
Uchwała Nr VI/48/353/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
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d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Glinojeck – DRUK Nr 7 
 
Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Glinojeck, za pomocą 

urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 8/.  

 

 
Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 7. 
 
Uchwała Nr VI/48/354/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Gołymin-Ośrodek – DRUK Nr 8 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gołymin-Ośrodek, za 

pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 9/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 8. 
 
Uchwała Nr VI/48/355/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudusk – DRUK Nr 9 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudusk, za pomocą 

urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 10/.  
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Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 9. 
 
Uchwała Nr VI/48/356/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra Górna – DRUK Nr 10 
 
Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra Górna, za 

pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 11/.  

 
Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 10. 
 
Uchwała Nr VI/48/357/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Regimin – DRUK Nr 11 
 
Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Regimin, za pomocą 

urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 12/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 11. 
 
Uchwała Nr VI/48/358/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
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i) rozpatrzenia petycji – DRUK Nr 12 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji , za pomocą urządzeń do głosowania    

/w załączeniu wyniki głosowania nr 13/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 12. 
 
Uchwała Nr VI/48/359/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

 
j) rozpatrzenia petycji – DRUK Nr 13 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji , za pomocą urządzeń do głosowania    

/w załączeniu wyniki głosowania nr 14/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 13. 
 
Uchwała Nr VI/48/360/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 

k) rozpatrzenia petycji – DRUK Nr 14 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji , za pomocą urządzeń do głosowania    

/w załączeniu wyniki głosowania nr 15/.  
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Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 14. 
 
Uchwała Nr VI/48/361/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

 
 

l) wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług                             
w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy 
operatorem   a Powiatem Ciechanowskim, na linii komunikacyjnej 
relacji Ciechanów Sienkiewicza - Ciechanów Sienkiewicza przez 
Opinogórę, Obiedzino – DRUK Nr 15 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług                             

w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy operatorem                             

a Powiatem Ciechanowskim, na linii komunikacyjnej relacji Ciechanów 

Sienkiewicza - Ciechanów Sienkiewicza przez Opinogórę, Obiedzino, za 

pomocą urządzeń do głosowania    /w załączeniu wyniki głosowania nr 16/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 15. 
 
Uchwała Nr VI/48/362/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

 
 
m) ustalenia zasad i trybu korzystania z Powiatowego obiektu 

użyteczności publicznej – DRUK Nr 16 
 
O zabranie głosu poprosił radny Lewandowski.  

Radny Lewandowski wyraził swoje wątpliwości związane z punktem 5 

Regulaminu- „Korzystanie z miejsc na ognisko - palenisk, odbywa się na 

zasadach określonych w regulaminie (…)”, oraz zapytał o punkt 6 „Na terenie 
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parku nie jest dozwolone (…)”- Czy rowery elektryczne będą mogły wjechać na 

teren parku? 

Odpowiedzi udzieliła Pani Starosta wyjaśniając, że na terenie inwestycji zostały 

przewidziane 4 paleniska, jedno zlokalizowane pod wiatą, a trzy pozostałe                   

w okolicy  zbiornika wodnego. Paleniska te zostały wydzielone i zabezpieczone, 

w godzinach funkcjonowania parku będzie obsługa, która będzie nadzorowała 

teren parku.  

Pani Starosta wyjaśniła, że na terenie parku znajdować się będą alejki                              

z nawierzchni mineralnej po której nie powinny poruszać się pojazdy silnikowe, 

które mogły by ją uszkodzić. Wprowadzając zakaz wjazdu pojazdów silnikowych 

kierowano się również kwestą bezpieczeństwa. Na terenie parku powstanie 

parking, gdzie wydzielone będą miejsca postojowe również dla jednośladów.  

 
Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie  ustalenia zasad i trybu korzystania z Powiatowego obiektu 

użyteczności publicznej /w załączeniu wyniki głosowania nr 17/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 16. 
 
Uchwała Nr VI/48/363/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 

n) przekazania skargi według właściwości – DRUK Nr 17 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości /w załączeniu wyniki 

głosowania nr 18/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 
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Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 17. 
 
Uchwała Nr VI/48/364/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

 
PKT 9 

O zabranie głosu poprosiła mieszkanka Miasta Ciechanów – Pani  J. Pani J. w imieniu 

mieszkańców podziękowała Komendantowi Policji za profesjonalną pracę oraz za to, 

że mieszkańcy mogą liczyć na pomoc w każdej sytuacji. Pani J. zwróciła się do 

Starosty oraz do Przewodniczącego Rady z wnioskiem, aby wznowić „Debaty 

Policyjne”, które zdaniem Pani J. były bardzo pożyteczne zarówno dla Policji jak i dla 

mieszkańców miasta Ciechanów. 

Pani J. zwróciła się również z prośbą aby „spowodować czynności prawne, aby w 

Policji był monitoring”. Zdaniem Pani J. „nie ma schematu organizacyjnego pod kogo 

operatorzy podlegają, prawdopodobnie pracują 12 godzin na dobę(…)”. Pani J. 

podkreśliła, że nie po to wydawane są pieniądze publiczne żeby to wszystko 

lekceważyć.  

Przewodniczący Rady poinformował, że na tą chwilę ciężko jest ustosunkować się  do 

spraw poruszonych przez Panią J., Rada zainteresuję się tymi kwestiami.  

PKT 10 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął XLVIII Sesję Rady Powiatu 

Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /14.57/. 

 

 

 

 

                                           Przewodniczący 

                                             Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                                  /-/ Sławomir Morawski 

 

 

Protokołowała: 
 
Marlena Nowotka 


