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Protokół Nr VI/7/2022 

L nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 05 września 2022 r., godz. 15.00 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 (18 obecnych radnych) prawomocność obrad                           

i dokonał otwarcia L Nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

PKT 2 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie L nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu                      

VI kadencji.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego                     

– DRUK Nr 1 

b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok                         
– DRUK Nr 2 

c) określenia jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które gromadzą 

na wydzielonym rachunku dochody, ich źródeł, przeznaczenia, sposobu i trybu 

sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych                   

i dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania – DRUK Nr 3 

4. Zamknięcie obrad.  

 

PKT 3 

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego -   

– DRUK Nr 1 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu Panią Hannę 

Dworecką.  

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła najważniejsze zmiany zawarte                         

w projektach uchwał na druku Nr 1, 2, 3. 
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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 1/.  

Wynik głosowania: 

Za – 18 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

Uchwała Nr VI/50/371/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

b) uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok- DRUK Nr 2 

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 2/. 

Wynik głosowania: 

Za – 18 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok 

Uchwała Nr VI/50/372/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

c) określenia jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które gromadzą 

na wydzielonym rachunku dochody, ich źródeł, przeznaczenia, sposobu i trybu 

sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych                              

i dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzania - DRUK Nr 3 

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 3/. 

Wynik głosowania: 

Za – 18 



3 

 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie określenia 

jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które gromadzą na wydzielonym 

rachunku dochody, ich źródeł, przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych i dokonywania w nich zmian 

oraz ich zatwierdzania 

Uchwała Nr VI/50/373/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

 

PKT 4 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął  Sesję Rady Powiatu 

Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /15.18/. 

 

 

 

 

                                           Przewodniczący 

                                             Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                                  /-/ Sławomir Morawski 

 

Protokołowała: 
 
Marlena Nowotka 


