
Protokół Nr VI/8/2020 

XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 12 października 2020 r., godz. 10.00 w Ciechanowie 

 

PKT 1 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski po powitaniu radnych 

powiatu ciechanowskiego stwierdził na podstawie listy obecności - zał. Nr 1 do 

protokołu (11 obecnych radnych) prawomocność obrad i dokonał otwarcia XXIII 

nadzwyczajnej sesji rady.  

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 

1. Stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie XXIII nadzwyczajnej sesji Rady 

Powiatu Ciechanowskiego. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy          

o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. 

3. Zamknięcie  XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

PKT 2 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy            

o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. 

 

Pani Starosta Joanna Potocka – Rak wypowiedziała się na temat projektu ustawy 

o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, szczegółowo 

przedstawiła skutki, jakie niesie ze sobą ustawa. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski oznajmił, że otrzymał 

pismo Mazowieckiej Izby Rolniczej w sprawie planowanej ustawy z prośbą                         

o procedowanie w sprawie. Przytoczył kilka zawartych w nim zdań. Poinformował 

również o zbieranych listach z podpisami poparcia dla odstąpienia od procedowania nad 

ustawą w Sejmie i Senacie RP. 

Głos zabrał Radny Łukasz Lewandowski, który wypowiedział swoje zdanie           

z punktu widzenia producenta rolnego. Według Pana Radnego zmiana ustawy nie 

powinna mieć miejsca. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego projektu ustawy /w załączeniu 

wyniki głosowania nr 1/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 11 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 1. 

 



Uchwała Nr VI/23/187/2019 stanowi załącznik do protokołu. 

 

PKT 4 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął XXIII 

nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie 10.15. 

 

     Protokołowała: 

/-/ Monika Kucińska 

 

                                       

     Przewodniczący 

                                  Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                    /-/  Sławomir Morawski 
 


