
Protokół Nr VI/7/2021 
XXXIV nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 14 czerwca 2021 r., godz. 10.00 w Ciechanowie 
 

PKT 1 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Pani Zenona Ewa Babicz po powitaniu 

radnych powiatu ciechanowskiego stwierdziła na podstawie listy obecności - zał. Nr 1 

do protokołu (14 obecnych radnych) prawomocność obrad i dokonała otwarcia XXXIV 

nadzwyczajnej sesji rady.  

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie XXXIV sesji Rady Powiatu VI 

kadencji. 

2. Złożenie ślubowania przez Radnego Tomasza Adama Grembowicza. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Ciechanowskiego 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego 

na 2021 rok. 

5. Zamknięcie XXXIV Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

PKT 2 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Zenona Ewa Babicz przystąpiła do kolejnego 

punktu porządku obrad, a mianowicie do złożenia ślubowania przez Pana Tomasza 

Adama Grembowicza. Radny odczytał treść ślubowania: „Uroczyście ślubuję rzetelnie 

i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności            

i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty 

samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw 

Rzeczpospolitej Polskiej”. Radny Tomasz Adam Grembowicz złożył ślubowanie, 

kończąc je słowami: „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła objęcie mandatu radnego Rady 

Powiatu przez Pana Tomasza Adama Grembowicza. 

 

 

 

 



PKT 3 

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła najważniejsze zmiany w projekcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiany uchwały budżetowej powiatu 

ciechanowskiego na rok 2021. 

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają przede wszystkim                    

z otrzymania przez Powiat dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne oraz zmian kwot 

dochodów i wydatków dostosowujących poszczególne ich pozycje do 

przewidywanego wykonania. 

Radny Zbigniew Gutowski zapytał, jakie obiekty użyteczności publicznej na 

terenie powiatu będą objęte termomodernizacją wspomnianą w uchwale budżetowej 

oraz poprosił o doprecyzowanie prac związanych z podniesieniem standardu 

funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. 

Skarbnik Pani Hanna Dworecka wyjaśniła, że etap I prac w PCKiSz to zapłata za 

wykonane prace w roku ubiegłym. Drugi etap to dalsze prace m.in. wentylacja. Jeśli 

chodzi o termomodernizację budynków użyteczności publicznej to zadanie zostało 

wprowadzone do budżetu w miesiącu marcu i dotyczy budynków Domów Pomocy 

Społecznej oraz jednostek oświatowych ze względu na nową perspektywę unijną. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu zarządziła głosowanie jawne nad 

projektem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Ciechanowskiego /w załączeniu wyniki głosowania nr 1/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 14 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła podjęcie uchwały na Druku Nr 1. 

 

Uchwała Nr VI/34/253/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

PKT 4 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu zarządziła głosowanie jawne nad 

projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego 

na 2021 rok /w załączeniu wyniki głosowania nr 2/. 



Wynik głosownia: 

Za – 14 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu stwierdziła podjęcie uchwały na Druku Nr 2. 

 

Uchwała Nr VI/34/254/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

PKT 5 

Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Zenona Ewa Babicz zamknęła XXXIV 

nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /10.20/. 

 

 
     Protokołowała: 
   /-/ Monika Kucińska 
 

                                       
   Wiceprzewodnicząca 

                                  Rady Powiatu Ciechanowskiego 
 
                                       /-/ Zenona Ewa Babicz 
 


