
Protokół Nr VI/6/2021 
XXXIII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 31 maja 2021 r., godz. 10.00 w Ciechanowie 
 

PKT 1 
Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski po powitaniu radnych 
powiatu ciechanowskiego oraz zaproszonych gości poprosił o uczczenie minutą 
ciszy pamięci zmarłego Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji 
Pana Stanisława Kęsika. Następnie stwierdził na podstawie listy obecności           
- zał. Nr 1 do protokołu (20 obecnych radnych) prawomocność obrad i dokonał 
otwarcia XXXIII sesji Rady Powiatu. 
 
PKT 2 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu. 

4. Złożenie ślubowania przez radnego Tomasza Grembowicza. 

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

6. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie       
o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego oraz na 
terenie miasta Ciechanów w 2020 roku – DRUK Nr 1 

7. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Ciechanowie na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie 
ciechanowskim w 2020 roku – DRUK Nr 2 

8. 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 2020 rok – DRUK Nr 3 

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) Wyboru Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego 

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego          
– DRUK Nr 4 

c) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok             
– DRUK Nr 5 

d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciechanów – DRUK Nr 6 

e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Glinojeck -  DRUK Nr 7 

f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Gołymin-Ośrodek – DRUK Nr 8 

g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudusk – 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 Regimin – DRUK Nr 12 

k) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk – DRUK Nr 13 

l) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu                     
– DRUK Nr 14 



m) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2021                 
– DRUK Nr 15 

n) zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu 
Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby 
członków i składu osobowego 

10. Interpelacje i wnioski radnych. 

11. Zamknięcie obrad. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski złożył wniosek                  
o zmianę porządku obrad, poprzez zdjęcie z porządku obrad pkt. 4 „Złożenie 
ślubowania przez radnego Tomasza Grembowicza” oraz pkt. 9n „zmiany 
uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego, 
określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków i składu 
osobowego”. Zmiana podyktowana była nieobecnością na sesji radnego 
Tomasza Grembowicza. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad zmianą 
porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad pkt. 4 za pomocą urządzeń 
do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 1/. 
 

Wynik głosownia: 
Za – 20 
Przeciw- 0  
Wstrzymało się – 0  
 

Rada Powiatu dokonała zmiany porządku obrad, poprzez zdjęcie                  
z porządku obrad pkt. 4 „Złożenie ślubowania przez radnego Tomasza 
Grembowicza” 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad zmianą 
porządku obrad poprzez zdjęcie z porządku obrad pkt. 9n za pomocą urządzeń 
do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 2/. 
 

Wynik głosownia: 
Za – 20 
Przeciw- 0  
Wstrzymało się – 0  
 

Rada Powiatu dokonała zmiany porządku obrad, poprzez zdjęcie                  
z porządku obrad pkt. 9n „zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji 
Rady Powiatu Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia 
liczby członków i składu osobowego”. 
 
 
PKT 3 

Protokół z XXXII korespondencyjnej 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 – 20 
Przeciw – 0  
Wstrzymało się – 0  

 
PKT 4 

Zdjęty z porządku obrad. 
 

PKT 5 
Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Zarządu Powiatu               

w okresie między sesjami przedstawiła Pani Starosta Joanna Potocka - Rak. 
 
PKT 6 
 W tym punkcie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana Radosława 
Romanowskiego, zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie     
o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu 
ciechanowskiego oraz na terenie miasta Ciechanów w 2020 roku. 
 

Radny Stefan Żbikowski zapytał, na jakim etapie są konsultacje                     
w sprawie posterunku policji w Gołotczyźnie. Pan Romanowski odpowiedział, 
że w dniu dzisiejszym (tj. 31 maja) w Gminie Sońsk gościć będzie wiceminister 
Wąsik i z pewnością ten temat zostanie poruszony. 
 

Radny Zbigniew Gutowski zapytał, czy istnieje w powiecie wydział, 
zajmujący się cyberprzestępczością, chodzi głównie o osoby starsze. Pan 
Romanowski odpowiedział, że na poziomie Komendy Powiatowej istnieje 
komórka do walki z przestępczością gospodarczą, a na poziomie Komendy 
Wojewódzkiej jest Wydział do walki z cyberprzestępczością. 
 
PKT 7 

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 2020 roku. 
 

Radny Wiesław Balcerzak zapytał o zagrożenia związane z fotowoltaiką 
na terenie powiatu ciechanowskiego. Pan Gajewski odpowiedział, że na terenie 
powiatu odnotowano dwa zdarzenia związane z fotowoltaiką. Główną przyczyną  
jest wykonawstwo instalacji. 
 

Radny Łukasz Lewandowski złożył na ręce Pana Gajewskiego 
podziękowania dla służb ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej za pracę 
nad poprawą bezpieczeństwa w powiecie ciechanowskim. 
 

Radny Jacek Oglęcki zwrócił uwagę na poprawę łączności między 
Państwową Strażą Pożarną a poszczególnymi jednostkami w powiecie. 



Podziękował także za pojawienie się w każdej jednostce w powiecie nowego 
wozu gaśniczego. 
 

Pani Starosta Joanna Potocka-Rak złożyła podziękowania dla 
Powiatowej Straży Pożarnej za współpracę. 
  
PKT 8 

Radna Elżbieta Wioleta Kuminiarczyk zapytała, czy kwoty                                 
z poszczególnych umów z organizacjami pozarządowymi były wnioskowane 
przez oferentów czy odgórnie przyznawane przez komisję rozpatrującą 
wniosek. Zwróciła również uwagę na kwotę dotacji dla Stowarzyszenia 
ZaDyszka na wydanie publikacji „Leśna ZaDyszka na Piątkę”, będącej 
podsumowaniem pięciu edycji biegu oraz kwoty przyznawane dla OSP. Radna 
zapytała także, dlaczego spośród zgłaszających się po dotację w zakresie 
promocji sportu i aktywności fizycznej 19 organizacji fundusze otrzymało tylko 
ok. 9; czy to oznacza, że pozostałe 10 instytucji nie spełniało warunków? W tym 
miejscu radna wskazała Stowarzyszenie „Runners Team” jako faworyta dotacji. 

Pani Starosta Joanna Potocka-Rak odpowiedziała, że „Leśna 
ZaDyszka” od pięciu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem, Powiat do tej 
pory tylko częściowo finansował wydarzenie. W tym roku Stowarzyszenie 
zwróciło się z inicjatywą przygotowania publikacji promującej aktywność 
fizyczną oraz będącej podsumowaniem działań związanych z tym 
wydarzeniem. Odnosząc się do drugiego pytania radnej Pani Starosta 
powiedziała, że niektóre składane wnioski opiewały na wysokie sumy, które tak 
naprawdę nie promowały stricte aktywności fizycznej, a były np. 
wynagrodzeniem dla trenerów bądź uczestników. Jeśli chodzi o Stowarzyszenie 
„Runners Team” Pani Starosta stwierdziła, że przedsięwzięcia, na jakie zostały 
złożone wnioski to inicjatywy, jakich do tej pory na terenie powiatu nie było. 
Szczególnie wskazała duathlon powiatowy, który przyciąga ludzi z całej Polski. 
Jeśli chodzi o OSP, Pani Starosta zaznaczyła, że nie wszystkie inicjatywy, na 
jakie zostały złożone wnioski Powiat może finansować. Po za tym przyznawane 
są małe granty, pomoc finansowa w ramach zabezpieczonego budżetu powiatu                                  
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, a także 
nagrody jubileuszowe dla OSP. 
 
PKT 9 

Projekty uchwał w sprawie: 
a) wyboru Wicestarosty Ciechanowskiego 

 
W tym punkcie Przewodniczący obrad poinformował o konieczności 

powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania tajnego.  
Następnie Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do               
3-osobowej Komisji Skrutacyjnej. 
 

Radny Adam Krzemiński zgłosił kandydaturę radnego Cezarego 
Chodkowskiego. 
Pani Starosta Joanna Potocka-Rak zgłosiła kandydaturę radnej Zenony Ewy 
Babicz. 



Radny Jan Andrzej Kaluszkiewicz zgłosił kandydaturę radnego Zbigniewa 
Gutowskiego. 
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 
 

Głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej odbyło się za pomocą 
urządzeń do głosowania / w załączeniu wynik głosowania nr 4/. 
 

Przewodniczący obrad stwierdził powołanie Komisji Skrutacyjnej                  
w składzie: radna Zenona Ewa Babicz, radny Cezary Chodkowski, radny 
Zbigniew Gutowski oraz ogłosił 5-minutową przerwę dla wyłonienia 
przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej i ustalenia przez nią zasad dla 
planowanego głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu 
Ciechanowskiego. 
 

Po przerwie Przewodniczący obrad udzielił głosu Przewodniczącej 
Komisji Skrutacyjnej – Zenonie Ewie Babicz, która odczytała protokół                       
z posiedzenia Komisji Skrutacyjnej /protokół w załączeniu/ oraz przedstawiła 
zasady głosowania tajnego. 
Przewodniczący obrad poprosił Panią Starostę o przedstawienie swojego 
kandydata na Wicestarostę Powiatu Ciechanowskiego. 
Starosta Powiatu Pani Joanna Potocka-Rak zgłosiła kandydaturę Pana 
Marka Marcinkowskiego na stanowisko Wicestarosty Powiatu 
Ciechanowskiego. 
Pan Marek Marcinkowski wyraził zgodę na kandydowanie.  
Radna Kornatowska poprosiła Pana Marcinkowskiego o przedstawienie swojej 
sylwetki.  
 

Wybór Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego odbył się w głosowaniu 
tajnym. Radni wyczytywani w kolejności alfabetycznej otrzymywali karty do 
głosowania i wypełnione wrzucali do urny. 
Przewodniczący obrad ogłosił 5-minutową przerwę dla ustalenia przez Komisję 
Skrutacyjną wyników głosowania. 
 

Po przerwie Przewodnicząca Komisji skrutacyjnej odczytała protokół                        
z głosowania tajnego w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu 
Ciechanowskiego /protokół i karty do głosowania w załączeniu/.  
W głosowaniu tajnym oddano 20 głosów, w tym za 13 głosów, 7 przeciw,                
0 wstrzymujących się. 

Pan Marek Marcinkowski został wybrany na Wicestarostę Powiatu 
Ciechanowskiego. 
Przewodniczący obrad Pan Sławomir Morawski pogratulował Panu 
Marcinkowskiemu wyniku i udzielił głosu. 
Pan Marek Marcinkowski podziękował za powierzone mu zaufanie oraz poprosił 
wszystkich o wsparcie w wykonywaniu zadania. Wyraził nadzieję na godne 
zastąpienie śp. Wicestarosty Stanisława Kęsika. 
 

Przewodniczący obrad Pan Sławomir Morawski stwierdził konieczność 
formalnego procedowania uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty oraz 



zarządził głosowanie za pomocą urządzeń do głosowania /w załączniku wyniki 
głosowania nr 5/. 
 
Wyniki głosowania: 
za – 20 
przeciw – 0 
wstrzymało się – 0 
 
Uchwała Nr VI/33/240/2021 w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu 
Ciechanowskiego stanowi załącznik do protokołu. 
 
Przewodniczący Pan Sławomir Morawski ogłosił 20-minutową przerwę                  
w obradach. 
 
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Ciechanowskiego – DRUK Nr 4 
 
Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła najważniejsze zmiany              

w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiany uchwały budżetowej 
powiatu ciechanowskiego na rok 2021. 

Przedstawione przez Panią Skarbnik propozycje zmian w budżecie 
wynikają przede wszystkim ze zmian kwot dochodów i wydatków bieżących 
dostosowujących poszczególne ich pozycje do przewidywanego wykonania, 
zmian kwot przeznaczonych na zadania inwestycyjne w 2021 roku oraz 
zmniejszenia kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 

Radna Barbara Kornatowska poprosiła o szczegółowe wyjaśnienie 
kwestii związanej z zaciągnięciem kredytu długoterminowego oraz 
przedstawienie szczegółów dotyczących remontu kamienicy przy ulicy 
Warszawskiej. 

Pani Skarbnik Hanna Dworecka wyjaśniła, że remont kamienicy 
zawarty był w planie budżetowym w ubiegłym roku jednak w innej pozycji.              
W zakres prac wchodzić będzie adaptacja i wyposażenie budynku do potrzeb 
seniorów. 

Pani Starosta Joanna Potocka-Rak dodała, że prace podzielone będą 
na dwa etapy. Przede wszystkim będą to prace remontowe, wymiana 
podłóg oraz przejście do biblioteki. 

Radny Zbigniew Gutowski zapytał o remont drogi powiatowej                         
w miejscowości Gąsocin, jakie działania zostaną podjęte jeszcze w tym roku 
oraz czy zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwota 500.000.00 zł           
z przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej wraz z parkiem rekreacyjno-
poznawczym jest kwotą, którą Powiat musi ponieść dodatkowo do kwoty, która 
była deklarowana w poprzedniej uchwale. Zapytał także o przyczynę odwołania 
jednego z oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej odnośnie zadania „Budowa 
Centrum Administracyjnego w Ciechanowie”. 

Pani Starosta Joanna Potocka-Rak odpowiedziała, że Powiat otrzymał 
6 ofert na budowę Centrum. Wybrana została oferta nr 2 pod względem ceny, 
ale najlepsza w punktacji ogólnej. Pani Starosta zaznaczyła, że warunkiem była 
nie tylko cena, ale i ogólna organizacja placu budowy co jest niezwykle ważne 



przy funkcjonowaniu istniejącego już budynku Starostwa. Powiat oczekuje na 
wyznaczenie terminu rozprawy.  

Kwota 500.000.00 zł na realizację zadania budowy ścieżki rowerowej 
Ciechanów-Gołotczyzna jest kwotą dodatkową. Rozpoczęły się prace z tym 
związane i wynikły sytuacje, które nie były wcześniej uwzględniane a są 
niezbędne do wykonania jak np. dodatkowe elementy odwodnienia.  

Jeśli chodzi o remont drogi w Gąsocinie, są składane wnioski niezbędne 
do podpisania umowy, Powiatowy Zarząd Dróg przygotowuje się do ogłoszenia 
postępowania przetargowego, czas realizacji inwestycji to 12 miesięcy. 

 
Radna Elżbieta Wioleta Kuminiarczyk zapytała o zadanie pn. 

„Opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla młodzieży ze szkół 
ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Ciechanowski”. 

Pani Starosta Joanna Potocka-Rak odpowiedziała, że na chwilę 
obecną nie zostały jeszcze rozpoczęte prace nad aplikacją. Ma być to 
narzędzie, z którego będą korzystali wszyscy uczniowie szkół 
ponadpodstawowych z terenu powiatu. Będzie to jedna baza szkół                             
i komunikacja. W aplikację będzie włączony program Wsparcia Psychicznego, 
Program Korepetycji udzielanych zarówno przez nauczycieli jak i uczeń-uczeń. 
Aplikacja będzie informowała o inicjatywach kierowanych do młodzieży 
szkolnej, będzie także źródłem wymiany informacji między szkołami. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad 

projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, za 
pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 6/.  
 
Wynik głosownia: 
Za – 19 
Przeciw- 0 
Wstrzymało się – 0 
 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 4. 
 
Uchwała Nr VI/33/241/2021 stanowi załącznik do protokołu. 
 
c) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok                       
- DRUK Nr 5 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad 

projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na 2021 rok, za pomocą urządzeń do głosowania                        
/w załączeniu wyniki głosowania nr 7/.  
 
Wynik głosownia: 
Za – 18 
Przeciw- 0 
Wstrzymało się – 1 



 
Od oddania głosu wstrzymała się radna Barbara Kornatowska. 
 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 5. 
 
Uchwała Nr VI/33/242/2021 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
 d) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciechanów – DRUK Nr 6 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciechanów, za 
pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 8/.  
 
Wynik głosownia: 
Za – 19 
Przeciw- 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 6. 
 
Uchwała Nr VI/33/243/2021 stanowi załącznik do protokołu. 
 
e) 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 9/.  
 
Wynik głosownia: 
Za – 19 
Przeciw- 0 
Wstrzymało się – 0 
 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 7. 
 
Uchwała Nr VI/33/244/2021 stanowi załącznik do protokołu. 
 
f) 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 10/.  
 
Wynik głosownia: 
Za – 19 
Przeciw- 0 
Wstrzymało się – 0 



 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 8. 
 
Uchwała Nr VI/33/245/2021 stanowi załącznik do protokołu. 
 
g) 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 11/.  
 
Wynik głosownia: 
Za – 19 
Przeciw- 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 9. 
 
Uchwała Nr VI/33/246/2021 stanowi załącznik do protokołu. 
 
h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ojrzeń – DRUK Nr 10 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ojrzeń, za pomocą 
urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 12/.  
 
Wynik głosownia: 
Za – 19 
Przeciw- 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 10. 
 
Uchwała Nr VI/33/247/2021 stanowi załącznik do protokołu. 
 
i) udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra Górna – DRUK Nr 11 
 

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 13/.  
 
Wynik głosownia: 
Za – 19 
Przeciw- 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 11. 
 



Uchwała Nr VI/33/248/2021 stanowi załącznik do protokołu. 
 
j) udzielenia pomocy finansowej Gminie Regimin – DRUK Nr 12 
 

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 14/.  
 
Wynik głosownia: 
Za – 19 
Przeciw- 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 12. 
 
Uchwała Nr VI/33/249/2021 stanowi załącznik do protokołu. 
 
k) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk – DRUK Nr 13 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk, za pomocą 
urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 15/.  
 
Wynik głosownia: 
Za – 19 
Przeciw- 0 
Wstrzymało się – 0 
 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 13. 
 
Uchwała Nr VI/33/250/2021 stanowi załącznik do protokołu. 
 
l) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu                          
– DRUK Nr 14 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 
przesyłu za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania 
nr 16/.  
 
Wynik głosownia: 
Za – 19 
Przeciw- 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 14. 
 
Uchwała Nr VI/33/251/2021 stanowi załącznik do protokołu. 



 
m) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku 
budżetowym 2021 – DRUK Nr 15 
 

Radna Barbara Kornatowska poprosiła o więcej informacji na temat 
konieczności zaciągnięcia kredytu. 
Skarbnik Powiatu Pani Hanna Dworecka wyjaśniła konieczność zaciągnięcia 
kredytu oraz na jakiej zasadzie będzie on spłacany. Planowany kredyt w kwocie 
10.400.000.00 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne oraz spłatę rat 
kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 
uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku 
budżetowym 2021, za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki 
głosowania nr 17/.  
 
Wynik głosownia: 
Za – 19 
Przeciw- 0 
Wstrzymało się – 0 
 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 15. 
 
Uchwała Nr VI/33/252/2021 stanowi załącznik do protokołu. 
 
n) zdjęty z porządku obrad. 
 
PKT 10 

Radny Jan Andrzej Kaluszkiewicz zadał pytania: 

• w sprawie odwołania dyrektora Domu Pomocy Społecznej na ulicy 
Kruczej w Ciechanowie 

• w sprawie wysokości premii i nagród przyznanych pracownikom 
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 

• w sprawie wydatków poniesionych przez Powiat Ciechanowski na 
promocję w mediach w 2021 roku 

 
Pani Starosta Joanna Potocka-Rak odniosła się do pytań zadanych przez 

radnego Kaluszkiewicza. Poinformowała o toczącym się śledztwie w sprawie 
dyrektora Domu Pomocy Społecznej, do momentu zakończenia procesu 
kontroli Zarząd nie będzie komentować sprawy. Pani Starosta poinformowała, 
że zestawienie dotyczące nagród i premii oraz wydatków poniesionych na 
promocję powiatu zostanie przedstawione zainteresowanym. 
 

Radny Sławomir Ireneusz Rudnicki zadał pytanie, dlaczego na III 
Powiatowy Dnia Rolnika nie został zaproszony dyrektor MODR. 
Pani Starosta Joanna Potocka-Rak odpowiedziała, że zaproszeni na 
uroczystość goście byli ściśle związani z powiatem ciechanowskim. 
 



Radny Adam Krzemiński złożył interpelacje w sprawie: 

• kontroli doraźnej, przeprowadzonej w dniu 14 grudnia 2020 roku                      
w I Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie, 

• naprawy nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 616 w miejscowości 
Szulmierz 

• widoczności znaków pionowych na wysokości ul. Pułtuskiej 4/6 
 

Radna Barbara Kornatowska wypowiedziała się na temat promowania 
Powiatu pod postacią wydanej płyty. Zwróciła uwagę, że odpowiednią osobą 
promującą w ten sposób powiat byłaby Alicja Szemplińska. 
Pani Starosta odpowiedziała, że każdy ma inne spojrzenie na promocję 
powiatu, a Alicja Szemplińska jest w chwili obecnej związana                                        
z  managementem. 
 

Radny Tadeusz Wieczorek odniósł się do interpelacji złożonej przez 
radnego Adama Krzemińskiego w sprawie kontroli doraźnej, przeprowadzonej 
w dniu 14 grudnia 2020 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie. 
 
PKT 11 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął XXXIII sesję 
Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /13.10/. 
 
Protokołowała: 
/-/Monika Kucińska 

 
                                     Przewodniczący 
                                             Rady Powiatu Ciechanowskiego 
 
                                          /-/Sławomir Morawski 
 


