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Protokół Nr VI/6/2022 

XLIX sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 27 czerwca 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 XLIX sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

PKT 2 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Powiatu. 

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

5. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o 

stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2021 roku – DRUK Nr 1 

6. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie o stanie 

bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu ciechanowskiego                  

w 2021 roku – DRUK Nr 2 

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego -                 

DRUK Nr 3 

b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok-               

DRUK Nr 4 

c) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku budżetowym 2022 

– DRUK Nr 5 

d) podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych z terenu 

powiatu ciechanowskiego – DRUK Nr 6 

e) wyrażenia  zgody  na  zbycie nieruchomości powiatu ciechanowskiego –                

DRUK Nr 7 

f) powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego i nadania jej Statutu– 

DRUK Nr 8 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9.  Zamknięcie obrad. 
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PKT 3 

Protokół z XLVIII 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 – 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 Panią Katarzynę Polak, 

Kierownika Sekcji Higieny Komunalnej Państwowej Inspekcji Sanitarnej                                     

w Ciechanowie o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego 

powiatu w 2021 roku. 

Pani Katarzyna Polak przedstawiła Wysokiej Radzie najważniejsze zagadania 

związane z bezpieczeństwem sanitarnym naszego powiatu w ubiegłym roku. 

 

PKT 6 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana Mariusza 

Dobosza, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie o przedstawienie 

informacji na temat stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na 

obszarze powiatu ciechanowskiego w 2021 roku 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie przedstawił Wysokiej Radzie 

najważniejsze zagadnienia związane ze stanem bezpieczeństwa sanitarno-

weterynaryjnego na obszarze powiatu ciechanowskiego w 2021 roku.         

Radny Rudnicki zapytał co spowodowało spadek w stosunku do ubiegłego roku 

stad bydła i stad świń. 

Doktor Dobosz odpowiedział, że jeśli chodzi o stada bydła to te różnice są 

minimalne i wynikać mogą z tego, że jeśli ktoś przepisywał gospodarstwo na 

dwójkę dzieci to tym razem przepisał na jedno albo sprzedał, co do stad świń 
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prawdopodobnie spowodowane jest to tym, że wymagania dotyczące 

bioasekuracji są dość kosztowne, coraz mniej jest hodowli tak zwanych 

hobbystycznych w tej chwili hodowle świń prowadzą ludzie którzy podliczają się 

i muszą na tym zarabiać.  

O zabranie głosu poprosiła Pani Starosta, która w imieniu wszystkich Radnych 

i mieszkańców podziękowała zarówno całemu zespołowi inspekcji sanitarnej 

oraz zespołowi powiatowego inspektoratu weterynaryjnego.  

 

Przewodniczący Rady ogłosił 20 minutową przerwę. 

 

PKT 7 

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego -   

– DRUK Nr 3x 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu Panią Hannę 

Dworecką.  

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła najważniejsze zmiany zawarte                         

w projektach uchwał na druku Nr 3x, 4x i 5x. 

O zabranie głosu prosiła radna Kornatowska mówiąc, że plan wydatków różnych 

instytucji zwiększa się nieproporcjonalnie. Radna zapytała o plan wykonania wydatków 

na obecną chwilę Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie i dlaczego 

zwiększona zostaje dotacja o 300 tyś złotych.  

Głos zabrała Pani Starosta, która odniosła się do wątpliwości w kwestii wydatków, 

które przedstawiła radna Kornatowska. Pani Starosta wyjaśniła, że każda instytucja 

którą wymieniła radna  to różny charakter działalności. Pani Starosta po krótce 

przedstawiła wydatki PCKiSz, oraz wyjaśniła skąd wzrost dotacji podmiotowej.  

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 2/.  

Wynik głosowania: 

Za – 14 

Przeciw – 0  
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Wstrzymało się – 7 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

Uchwała Nr VI/49/365/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

b) uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok- DRUK Nr 4x 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały w 

sprawie uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok, za pomocą 

urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 3/. 

Wynik głosowania: 

Za – 14 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 7 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok 

Uchwała Nr VI/49/366/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

c) zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku budżetowym 2022- 

DRUK Nr 5x 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały w 

sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w roku budżetowym 

2022, za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 4/. 

Wynik głosowania: 

Za – 14 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 7 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia 

długoterminowego kredytu bankowego w roku budżetowym 2022 

Uchwała Nr VI/49/367/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

 
d) podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych z terenu 

powiatu ciechanowskiego – DRUK Nr 6 
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Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin 

zastępczych z terenu powiatu ciechanowskiego /w załączeniu wyniki 

głosowania nr 5/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 1 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 6. 
 
Uchwała Nr VI/49/368/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
e) wyrażenia  zgody  na  zbycie nieruchomości powiatu ciechanowskiego – 
 DRUK Nr 7 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia  zgody  na  zbycie nieruchomości powiatu 

ciechanowskiego /w załączeniu wyniki głosowania nr 6/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 7. 
 
Uchwała Nr VI/49/369/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
f) powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego i nadania jej Statutu – 
DRUK Nr 8 
 

O zabranie głosu poprosił radny Kaluszkiewicz, który zapytał dlaczego terminy 

sesji Młodzieżowej Rady wyznacza Pani Starosta, a nie Przewodniczący Rady 

oraz dlaczego tak późno zostaje powalana Młodzieżowa Rada Powiatu.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że to Rada podejmuje uchwałę o powołaniu  

młodzieżowej rady i nadaje jej statut i w statucie zapisujemy pewne kwestie,                



6 

 

a wykonanie uchwały Rady powierza organowi wykonawczemu czyli staroście 

powiatu ciechanowskiego.  

Głos zabrała Pani Starosta która wyjaśniła, że to zadanie realizowane jest  w 

związku z włączeniem się do programu który organizuje Marszałek 

Województwa Mazowieckiego. Rady Młodzieżowe będą finansowane z budżetu 

województwa mazowieckiego. Pani Starosta zwróciła uwagę, że radni też mają 

prawo do podejmowania czy składania swoich projektów uchwał i radni jako klub 

też z takim wnioskiem mogli wystąpić. 

O zabranie głosu poprosił radny Oglęcki. Radny wyraził swoje wątpliwości 

związane z okręgami wyborczymi, radny zaznaczył, że młodzież z terenów 

wiejskich rozporoszona jest po szkołach i według niego jest w mniejszości, co 

może doprowadzić, że rada powiatowa stanie się radą miejską. Radny poruszał 

również kwasję terminu wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatowej.  

O zabranie głosu poprosił radny Gutowski, który powiedział, że należy 

uwzględnić jeszcze jedną szkołę- która mieści się w  Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie. 

Głos zabrał Wicestarosta Marek Marcinkowski, który wyjaśnił, że uczniowie z tej 

szkoły (14 uczniów) połączeni zostaną z uczniami z Zespołu Szkół nr 1.  

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego                  

i nadania jej Statutu /w załączeniu wyniki głosowania nr 7/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 8. 
 
Uchwała Nr VI/49/370/2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
PKT 8 

Interpelacje i wnioski złożyli: 

• Radna Zenona Babicz w sprawie: 
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▪ przebudowy drogi w miejscowości Wola Młocka,  

▪ dokończenia przebudowy drogi powiatowej 1231 – Glinojeck – 

Żeleźnia Krusz, 

▪ remontu drogi w miejscowości Zygmuntowo, 

▪ remontu drogi od Krusza do Duktu, 

▪ zamontowania luster- na skrzyżowaniu drogi powiatowej Zalesie – 

Lipiny oraz przy drodze powiatowej 1218 naprzeciw posesji 

Śródborze 43a,  

▪ obcięcia trawy poboczy dróg powiatowych oraz odkrzaczenia 

rowów oraz odsłonięcie znaków drogowych. 

• Radny Sławomir Rudnicki w sprawie: 

▪ obniżenia krawężnika i zrównania poziomu chodnika z jezdnią na 

przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2421W                        

w miejscowości Gołotczyzna, 

▪ naprawy nawierzchni drogowej w miejscowości Sońsk od 

Lewiatana w kierunku Gąsocina do mostku na odcinku ok. 100 m 

oraz dalej na odcinku leśnym ok. 400 m w stronę Kałęczyna, 

• Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie: 

▪ sporządzenia preliminarza wydatków związanych z otwarciem 

parku w Gołotczyźnie, 

• Radny Tomasz Grembowicz w sprawie: 

▪ Ogłoszenia konkursu na skróconą nazwę Rodzinnego Parku 

Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie. 

PKT 9 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął  Sesję Rady Powiatu 

Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /14.57/. 

                                           Przewodniczący 

                                             Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                                  /-/ Sławomir Morawski 

 

Protokołowała: 
 
Marlena Nowotka 


