
Protokół Nr VI/8/2021 
XXXV sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  
w dniu 28 czerwca 2021 r., godz. 10.00 w Ciechanowie 

 

PKT 1 

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 
XXXV sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

PKT 2 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV 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 2020 roku – DRUK Nr 1 

6. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie o stanie 
bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu ciechanowskiego 
– DRUK Nr 2 

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu 
Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby 
członków i składu osobowego – DRUK Nr 3 

b) nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego”                     
– DRUK Nr 4 

c) zmiany nazwy Branżowej Szkoły II stopnia w Ciechanowie wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Nr 3 im. S. Staszica w Ciechanowie, ul. Stefana Okrzei 6                  
– DRUK Nr 5 

d) zmiany Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,                       
z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 
na obszarze powiatu ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy 
prowadzące – DRUK Nr 6 

e) zmiany Uchwały Nr VI/31/229/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 
marca 2021 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania                         
i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie 
ciechanowskim w 2021 roku – DRUK Nr 7 



f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 8 

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny od Skarbu 
Państwa na własność Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 9 

h) utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie                       
– DRUK Nr 10 

i) ustalenia regulaminu korzystania z parkingów Powiatu Ciechanowskiego 
zlokalizowanych w Ciechanowie na działkach nr 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 
257/5, 257/7 – DRUK Nr 11 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Starosta Powiatu, Pani Joanna Potocka-Rak złożyła wniosek o dodanie w punkcie 
7 „Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach” podpunktu „j” i podpunktu 
„k” w brzmieniu: 

 

j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego                      
– DRUK Nr 12 

k) Zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok                          
– DRUK Nr 13 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad zmianą porządku 
obrad poprzez dodanie do porządku obrad pkt. 7.j) za pomocą urządzeń do 
głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 1/. 

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0  

Wstrzymało się – 0  

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad zmianą porządku 
obrad poprzez dodanie do porządku obrad pkt. 7.k) za pomocą urządzeń do 
głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 2/. 

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0  

Wstrzymało się – 0  



Rada Powiatu dokonała zmiany porządku obrad, poprzez dodanie do porządku 
obrad pkt. 7.j) w brzmieniu: „zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego – DRUK Nr 12” oraz pkt. 7.k) w brzmieniu „zmiany uchwały 
budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok – DRUK Nr 13” 

 

PKT 3 

Protokół z XXXIII sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji został 
przyjęty w głosowaniu jawnym za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu 
wyniki głosowania nr 3/. 

 

Wynik głosowania: 

Za – 20 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

 

Protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji został 
przyjęty w głosowaniu jawnym za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu 
wyniki głosowania nr 4/. 

 

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 Katarzynę Polak, 
kierownika Sekcji Higieny Komunalnej w Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Ciechanowie  o przedstawienie informacji o stanie 
bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego oraz na terenie powiatu w 2020 
roku. 

Radny Jacek Oglęcki zapytał o ilość zaszczepionych mieszkańców powiatu 
ciechanowskiego przeciwko COVID-19. Zasugerował prowadzenie gminnych statystyk 
w tym temacie. 



Pani Katarzyna Polak odpowiedziała, że Stacje Sanitarne są pomijane w programie 
szczepień przeciwko COVID-19, szczepionki są rozdysponowane bezpośrednio do 
punktów szczepień. 

Radna Barbara Kornatowska zapytała o stan wody, pochodzącej z wodociągów na 
terenie Ciechanowa oraz częstotliwość jej pomiarów. 

Pani Katarzyna Polak odpowiedziała, że o częstotliwości poboru próbek wody do 
badania decyduje produkcja danego wodociągu. Jeśli chodzi o ciechanowski 
wodociąg, to produkuje on ok 8000l/dobę, w tym przypadku częstotliwość poboru 
wynosi co miesiąc. W roku 2020 nie odnotowano żadnych skażeń mikrobiologicznych 
oraz nie przekroczono wskaźników chemicznych. 

 

PKT 6 

W związku z nieobecnością na sesji Powiatowego Lekarza Weterynarii, 
Przewodniczący Rady Powiatu zapytał radnych o ewentualne uwagi lub pytania do 
sprawozdania na temat stanu bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze 
powiatu ciechanowskiego. Nikt z radnych nie zabrał głosu w sprawie. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski zarządził 20-minutową 
przerwę w obradach sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

PKT 7 

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu 
Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby 
członków i składu osobowego – DRUK Nr 3 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały      
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu 
Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków              
i składu osobowego, 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 3. 

 

Uchwała Nr VI/35/255/2021 stanowi załącznik do protokołu. 



b) nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego”                   
– DRUK Nr 4 

 

Radny Jacek Oglęcki złożył ustny wniosek o uzupełnienie informacji zawartych             
w uzasadnieniu do projektu uchwały o liczbę studentów, którzy opuścili gmach 
uczelni. Pani Starosta Joanna Potocka-Rak przychyliła się do wniosku radnego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały       
w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego”, 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 4. 

 

Uchwała Nr VI/35/256/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

c) zmiany nazwy Branżowej Szkoły II stopnia w Ciechanowie wchodzącej w skład 
Zespołu Szkół Nr 3 im. S. Staszica w Ciechanowie, ul. Stefana Okrzei 6                           
– DRUK Nr 5 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały        
w sprawie zmiany nazwy Branżowej Szkoły II stopnia w Ciechanowie wchodzącej           
w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. S. Staszica w Ciechanowie, ul. Stefana Okrzei 6, 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 5. 

 

Uchwała Nr VI/35/257/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 



d) zmiany Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,                       
z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę 
na obszarze powiatu ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy 
prowadzące – DRUK Nr 6 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały        
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia planu 
sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,                                     
z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na 
obszarze powiatu ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące, 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 6. 

 

Uchwała Nr VI/35/258/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

e) zmiany Uchwały Nr VI/31/229/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 
marca 2021 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania                          
i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie 
ciechanowskim w 2021 roku – DRUK Nr 7 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały        
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/31/229/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 
29 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji 
zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2021 roku, za 
pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 9/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 



Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 7. 

 

Uchwała Nr VI/35/259/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

f) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 8 

 

Radna Barbara Kornatowska wyraziła swoje obawy na temat projektu uchwały, 
zapytała czy zostało złożone pytanie do Urzędu Zamówień Publicznych o wydłużenie 
okresu najmu. 

Pani Starosta odpowiedziała, że w przypadku tej uchwały nie mają zastosowania 
przepisy o zamówieniach publicznych ale ustawa o gospodarce nieruchomościami. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały        
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawarcia umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, za pomocą urządzeń 
do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 10/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 19 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 1 

 

Od oddania głosu wstrzymała się radna Barbara Kornatowska.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 8. 

 

Uchwała Nr VI/35/260/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny od Skarbu 
Państwa na własność Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 9 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały       
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny od Skarbu 
Państwa na własność Powiatu Ciechanowskiego, 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 9. 

 

Uchwała Nr VI/35/261/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

h) utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie                       
– DRUK Nr 10 

 

Radna Elżbieta Wioleta Kuminiarczyk zapytała, jakiego rzędu oszczędności można 
spodziewać się po utworzeniu jednostki. 

Radna Barbara Kornatowska zapytała o los pracowników z Wydziału Edukacji, Kultury 
i Sportu Starostwa Powiatowego w związku z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych. 

Pani Starosta Joanna Potocka-Rak odpowiedziała, że obecnie w Wydziale są 4 osoby, 
które będą pracownikami Centrum Usług Wspólnych. Przedstawiła szczegóły 
powstania i funkcjonowania jednostki. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały       
w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie, za 
pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 12/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 10. 

 

Uchwała Nr VI/35/262/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

i) ustalenia regulaminu korzystania z parkingów Powiatu Ciechanowskiego 
zlokalizowanych w Ciechanowie na działkach nr 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 
257/5, 257/7 – DRUK Nr 11 

 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały       
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parkingów Powiatu Ciechanowskiego 



zlokalizowanych w Ciechanowie na działkach nr 257/1, 257/2, 257/3, 257/4, 257/5, 
257/7, za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 13/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 11. 

 

Uchwała Nr VI/35/263/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

j) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego 
– DRUK Nr 12 

 

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła najważniejsze zmiany w projekcie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej i zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na rok 2021. 

Przedstawione przez Panią Skarbnik propozycje zmian w budżecie wynikają przede 
wszystkim z otrzymania przez Powiat dotacji na zadania bieżące i inwestycje oraz 
zmian kwot dochodów i wydatków dostosowujących poszczególne ich pozycje do 
przewidywanego wykonania. 

 

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 14/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 12. 

 

Uchwała Nr VI/35/264/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 



k) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok                           
- DRUK Nr 13 
 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok, 
za pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 15/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 13. 

 

Uchwała Nr VI/35/265/2021 stanowi załącznik do protokołu. 

 

 

PKT 8 

Interpelacje złożyli: 

• Klub Radnych PiS w sprawie teledysku do piosenki „Nie jesteś sama” w wykonaniu 
Kamila Bijosia 

• Radna Irena Gawarecka w sprawie wykoszenia traw w obrębie dróg powiatowych 

• Radny Tadeusz Wieczorek w sprawie egzaminu dojrzałości w jednostkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat ciechanowski 

• Radny Wiesław Balcerzak w sprawie drogi powiatowej nr 1206W w Gołyminie-
Ośrodku 

 

Radny Zbigniew Gutowski złożył podziękowania Panu Wojciechowi Jagodzińskiemu, 
dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg za wzorową współpracę z Gminą Sońsk. 

Radny Jacek Oglęcki zapytał na jakim etapie jest dokumentacja przebudowy drogi na 
odcinku Łysakowo-Grudusk. 

Pani Starosta Joanna Potocka-Rak przedstawiła swoją opinię  w sprawie 
poszczególnych interpelacji. 

Wicestarosta Pan Marek Marcinkowski odniósł się do interpelacji Radnego Tadeusza 
Wieczorka w sprawie egzaminu dojrzałości w poszczególnych jednostkach 
oświatowych w powiecie ciechanowskim. 

 

 



PKT 9 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął XXXV sesję Rady 
Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /11.45/. 

 
Protokołowała: 
/-/Monika Kucińska 

 
                                          Przewodniczący 
                                             Rady Powiatu Ciechanowskiego 
 
                                                  /-/Sławomir Morawski 
 


