
Protokół Nr VI/7/2020 

XXII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 28 września 2020 r., godz. 10.00 w Ciechanowie 

 

PKT 1,2 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski po powitaniu 

radnych powiatu ciechanowskiego oraz zaproszonych gości stwierdził na 

podstawie listy obecności - zał. Nr 1 do protokołu (20 obecnych radnych) 

prawomocność obrad i dokonał otwarcia XXII sesji Rady Powiatu. 

 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między 

sesjami.  

5. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

Delegatura w Ciechanowie o działalności kontrolnej na terenie powiatu 

ciechanowskiego w 2019 roku – DRUK Nr 1 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w 2019 roku – DRUK Nr 2 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego – 

DRUK Nr 3 

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok – 

DRUK Nr 4 

c) wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 

do 3 lat – DRUK Nr 5 

d) uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu 

ciechanowskiego na lata 2020 - 2023”.– DRUK Nr 6 

e) rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor -  DRUK Nr 7 

f) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 

stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym szkół, dla których powiat 

ciechanowski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i 

szczególne osiągnięcia edukacyjne – DRUK Nr 8 

g) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność Starosty 

Ciechanowskiego.– DRUK Nr 9 

h) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 

– DRUK Nr 10 

i) pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 

07540 (1227W) Wola Wodzyńska - Nowa Wieś – DRUK Nr 11 



j) przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności 

Województwa Mazowieckiego – DRUK Nr 12 

9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

10.  Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu udzielił głosu Radnej Barbarze 

Kornatowskiej. 

Radna Kornatowska, w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, 

wyraziła dezaprobatę w podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska 

dotyczącego zachowania integralności Województwa Mazowieckiego (DRUK Nr 

12). 

 

PKT 3 

Protokół z XX korespondencyjnej 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 – 20 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

 

Protokół z XXI nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI 

kadencji został przyjęty w głosowaniu jawnym za pomocą urządzeń do 

głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 2/. 

 

Wynik głosowania: 

Za – 20 

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 Małgorzatę 

Pałkę – kierownika delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Ciechanowie o przedstawienie informacji Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska Delegatura w Ciechanowie o działalności 

kontrolnej na terenie powiatu ciechanowskiego w 2019 roku. 

Radny Wiesław Balcerzak zapytał o nieprawidłowości w zakresie 

przestrzegania przepisów przy przekroczeniu czasu pracy instalacji cukru                



w kampanii buraczanej; czy to oznacza, że po uzyskaniu ilości cukru 

odpowiadającej przepisom należy wstrzymać produkcję i odbiór buraków od 

rolników? 

Pani Kierownik Małgorzata Pałka odpowiedziała, że jeśli kontrakt                  

z rolnikiem podpisany jest na np. 900 ton to nie może on oddać 1000 ton. 

Formalnie przekroczenie wykryto, w tej chwili jest to unormowane, zwiększono 

liczbę godzin pracy instalacji. 

Radny Jacek Oglęcki zapytał czego dotyczą interwencje? 

Pani Kierownik odpowiedziała, że głównym powodem są odpady 

porzucane w różnych miejscach. 

Radna Barbara Kornatowska zapytała o byłą cukrownię w Ciechanowie, 

czy podjęte są jakieś działania w związku z nieporządkiem w tym budynku? 

Pani Kierownik odpowiedziała, że spółka opuściła budynek. Złożono 

wniosek do prokuratury, w chwili obecnej toczy się postępowanie, pobrane 

zostały próbki, nałożone zostały trzy kary. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski oznajmił, że           

w sprawie środowiska o zabranie głosu poprosił reprezentant „Stowarzyszenia 

Ekologicznego EKO-CICHAWY”. Arkadiusz Kozyra zwrócił uwagę na obszary 

powydobywcze w m. Cichawy w Gminie Sońsk. Według Pana Kozyry 

zasypywane są tam odpady. Zwrócił też uwagę na szkodliwość płynącą z budowy 

ferm drobiu. W pobliżu na powstać ścieżka rowerowa Ciechanów-Gołotczyzna, 

park krajobrazowy i tężnie w Gołotczyźnie.  

Pani Małgorzata Pałka zapewniła, że na terenie miejscowości Cichawy nie 

są zakopywane żadne nieczystości więc nie ma zagrożenia. Jeśli chodzi o fermy 

drobiu to od wójtów zależy czy w danej gminie powstanie taki obiekt. 

 

PKT 6 

W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir 

Morawski zapytał, czy ktoś z Radnych ma pytania do materiału przedstawionego 

na Druku Nr 2 tj. sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w 2019 roku. Nikt z Radnych nie zabrał głosu. 

 

PKT 7 

Interpelacje i zapytania na piśmie złożyli: 

 

• Radna Zenona Ewa Babicz – w sprawie zainstalowania lustra drogowego na 

drodze powiatowej w miejscowości Żeleźnia oraz w sprawie wykonania 

oznakowania pionowego ograniczenia prędkości do 40 km/h bądź umieszczenia 

progów zwalniających w miejscowości Malużyn 

 

• Radna Irena Gawarecka - w sprawie zainstalowania lustra drogowego                     

w miejscowości Pniewo-Czeruchy oraz miejscowości Szulmierz; w sprawie 

naprawy drogi i poboczy w miejscowości Regimin w kierunku miejscowości 



Klice; w sprawie naprawy drogi w miejscowości Lekówiec na trasie Lekowo - 

Pniewo-Czeruchy 

 

• Radny Tadeusz Wieczorek – w sprawie obecnej sytuacji podczas pandemii         

w szkołach podległych powiatowi; w sprawie zatrudnienia pracowników 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie;                    

w sprawie demonstrowania poglądów politycznych wicedyrektora LO im. Z. 

Krasińskiego; w sprawie audytu w ZS Nr 2 

 

• Radna Jolanta Teklińska – w sprawie budowy chodnika przy ul. A. Bąkowskiej 

w Gołotczyźnie 

 

• Radny Zbigniew Gutowski – w sprawie wykonania nawierzchni bitumicznej na 

odcinku drogi w miejscowości Gutków. 

 

Dodatkowo, ustną interpelację złożył: 

 

• Radny Wiesław Balcerzak – w sprawie montażu lustra drogowego na łuku drogi 

w miejscowości Garnowo. 

 

PKT 8 

Projekty uchwał; 

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Ciechanowskiego – DRUK Nr 3 

 

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła najważniejsze zmiany              

w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiany uchwały budżetowej 

powiatu ciechanowskiego na rok 2020. 

Zmiany dotyczyły wprowadzenia do budżetu dochodów bieżących. Jest to 

przeniesienie na rok 2021 środków pozyskanych z budżetu Unii Europejskiej na 

dwa zadania realizowane w jednostkach oświatowych, dotyczących wymiany 

młodzieży. Ze względu na pandemię projekty zostają przedłużone co wiąże się      

z koniecznością przeniesienia środków na przyszły rok. Dodatkowo po stronie 

dochodów bieżących zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z usług, 

dotyczy to Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Kruczej (400 tys. zł zwiększenia 

zostaje przeznaczone na wydatki bieżące Domu) oraz plan dochodów z tytułu 

refaktur, dotyczy to Starostwa Powiatowego (zostaje zwiększone o 200 tys. zł         

z przeznaczeniem głównie na media). Zwiększa się również plan dotacji z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej przez jednostki samorządu terytorialnego, 20 tys. 

zł zostało pozyskane z Gminy Ciechanów na remont mostu w miejscowości 

Kargoszyn oraz 50 tys. zł z Gminy Opinogóra Górna na wykonanie oznakowania 

poziomego na drodze powiatowej 1237W. Ponadto dokonano przesunięć 

pomiędzy poszczególnymi pozycjami dochodów nie zmieniając ich ogólnej 



kwoty. Jeśli chodzi o dochody majątkowe to zostaje wprowadzona kwota 

1 138 305,00 zł, są to środki z rządowego funduszu inwestycji lokalnej przyznane 

dla powiatu ciechanowskiego. Ponadto dotacja udzielona z tytułu pomocy 

finansowej w wysokości 60 516,00 zł z Gminy Opinogóra Górna na wykonanie 

prac dotyczących budowy drenu francuskiego i wpustu ulicznego w ciągu drogi 

powiatowej 1237W. W wydatkach bieżących zostaje również wprowadzona 

kwota 115 000,00 zł na utrzymanie dróg powiatowych. Wprowadzone są też 

nowe zadania jak budowa Powiatowego Domu Dzieci oraz budowa Powiatowego 

Centrum Opieki Wytchnieniowej. 

 

 

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 3/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 3. 

 

Uchwała Nr VI/22/177/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok - 

    DRUK Nr 4 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 

2020 rok, za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania 

nr 4/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 4. 

 

Uchwała Nr VI/22/178/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 



 c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 

lat – DRUK Nr 5 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony do 3 lat, za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki 

głosowania nr 5/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 5. 

 

Uchwała Nr VI/22/179/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

d) uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na 

lata 2020-2023” – DRUK Nr 6 

 

 

Radny Jacek Oglęcki zwrócił się z prośbą o naniesienie kilku poprawek do 

„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości…”, m.im. zwrócenie 

uwagi na cyberprzestępczość, zatrucia tlenkiem węgla czy bezpieczeństwo 

ekologiczne. 

Pani Starosta Joanna Potocka – Rak przychyliła się do prośby Pana Radnego 

Oglęckiego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu 

ciechanowskiego na lata 2020 - 2023”, za pomocą urządzeń do głosowania             

/w załączeniu wyniki głosowania nr 6/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 6. 

 

Uchwała Nr VI/22/180/2020 stanowi załącznik do protokołu. 



 

e) rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor-  DRUK Nr 7 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor, za pomocą 

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

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 7. 

 

Uchwała Nr VI/22/181/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

f) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów 

uczniom szczególnie uzdolnionym szkół, dla których powiat ciechanowski jest 

organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia 

edukacyjne. – DRUK Nr 8 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

przyznawania stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym szkół, dla których 

powiat ciechanowski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce         

i szczególne osiągnięcia edukacyjne, za pomocą urządzeń do głosowania                  

/w załączeniu wyniki głosowania nr 8/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 8. 

 

Uchwała Nr VI/22/182/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

g) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność Starosty Ciechanowskiego 

– DRUK Nr 9 

 

Pan Wicestarosta Stanisław Kęsik zabrał głos w sprawie skargi. Wyjaśnił, że 

troje radnych, należących do Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugrupowania 



Wyborczego, którego m. in. dotyczyła skarga wstrzymuje się od głosowania           

w sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność Starosty 

Ciechanowskiego, za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki 

głosowania nr 9/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 10 

Przeciw- 6 

Wstrzymało się – 1 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 9. 

 

Uchwała Nr VI/22/183/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

h) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na Zarząd Powiatu Ciechanowskiego – 

DRUK Nr 10 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na Zarząd Powiatu 

Ciechanowskiego, za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki 

głosowania nr 10/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 13 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 7 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 10. 

 

Uchwała Nr VI/22/184/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

i) pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr 07540 

(1227W) Wola Wodzyńska - Nowa Wieś.– DRUK Nr 11 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi 

powiatowej nr 07540 (1227W) Wola Wodzyńska - Nowa Wieś, za pomocą 

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

 

 



Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 11. 

 

Uchwała Nr VI/22/185/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

j) przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności Województwa 

Mazowieckiego – DRUK Nr 12 

 

Pani Starosta Joanna Potocka-Rak uzasadniła słuszność podjęcia uchwały. 

 

Pan Wicestarosta Stanisław Kęsik w imieniu Ciechanowskiego 

Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego wypowiedział się na temat 

podejmowanej uchwały. 

 

Radny Adam Krzemiński wypowiedział się z punktu widzenia 

ekonomicznego na temat planowanego podziału Województwa Mazowieckiego.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności 

Województwa Mazowieckiego , za pomocą urządzeń do głosowania                        

/w załączeniu wyniki głosowania nr 12/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 12 

Przeciw- 7 

Wstrzymało się – 1 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 12. 

 

Uchwała Nr VI/22/186/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

PKT 9 

W tym punkcie głos zabrała Radna Barbara Kornatowska. 

Na wstępie Radna podziękowała pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy 

za pracę w dobie pandemii.  

Pani Kornatowska powiadomiła, że do Klubu Radnych PiS wpłynęła kopia 

wniosku Radnego Gminy Sońsk Pana Eugeniusza Owczarczyka o nadanie rondu 

w Gąsocinie nazwy „Rondo Bitwy Warszawskiej 1920”. Wniosek został złożony 

w Urzędzie Gminy 21 września. 



Na koniec Radna Kornatowska odczytała Protest przeciw działalności 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego wobec członków Klubu Radnych Prawa             

i Sprawiedliwości, m.in. pozbawienie dodatku motywacyjnego dla Radnego 

Zbigniewa Gutowskiego z tytułu pełnienia funkcji dyrektora szkoły. 

W odpowiedzi na protest Pani Starosta Joanna Potocka – Rak wyjaśniła, że 

według ustawy o samorządzie powiatowym radny powiatu nie może czerpać 

korzyści z mienia jednostek powiatu. 

Głos zabrał Radny Pan Jan Andrzej Kaluszkiewicz. Wypowiedział się na 

temat swojej działalności w chórze Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Zbigniew Gutowski podziękował dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg 

za podjęte działania w sprawie udrożnienia kolektora burzowego wzdłuż ulicy 

Kolejowej w Gąsocinie oraz inne drobne remonty w Gminie Sońsk. 

Radny Jacek Oglęcki zaapelował o zwrócenie uwagi na zły stan niektórych 

dróg powiatowych. 

 

PKT 10 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął XXII sesję 

Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /12.07/. 

 

Protokołowała: 
/-/ Monika Kucińska 

 

                                        Przewodniczący 

                                  Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                    /-/  Sławomir Morawski 
 


