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Protokół Nr VI/8/2022 

LI sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 26 września 2022 r., godz. 13.00 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 (21 obecnych radnych) prawomocność obrad                           

i dokonał otwarcia LI sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

PKT 2 

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

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIX i L 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 2021 roku – DRUK Nr 1 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

w 2021 roku – DRUK Nr 2 

7. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok –DRUK Nr 

3 

b) zmiany uchwały Nr  VI/45/337/2022   Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia   

28 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji  

zawodowej i zatrudniania  oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  

oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie 

ciechanowskim w 2022  roku - DRUK Nr 4 

c) zmiany uchwały Nr VI/22/180/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia               

28 września 2020 r.  w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020 – 2023”.– DRUK Nr 5 



2 

 

d) zmieniająca  uchwałę nr VI/20/169/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia                                          

29 czerwca 2020r. w sprawie określenia: 

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego; 

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i 

wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze 

w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także 

nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, 

któremu powierzono stanowisko kierownicze; 

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin: 

a) nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, 

nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli 

kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość, 

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, 

c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych.– DRUK Nr 6 

e) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 7 

f) wyrażenia  zgody na  obciążenie nieruchomości  Powiatu Ciechanowskiego  

służebnością przesyłu – DRUK Nr 8 

g) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

kolejnej umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 9 

h) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu – DRUK Nr 

10 

8. Interpelacje i wnioski radnych. 

9.  Zamknięcie obrad.     
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PKT 3 

Protokół z XLIX 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 – 21 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

 

Protokół z L 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 – 19 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 2 

 

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 o przedstawienie Wysokiej Radzie najważniejszych zagadnień 

związanych z działalnością kontrolną na terenie powiatu ciechanowskiego w 2021 

roku. 

Pani kierownik przestawiła najważniejsze informacje związane z działalnością 

kontrolną na terenie powiatu ciechanowskiego w 2021 roku.  

O zabranie głosu poprosił Radny Oglęcki, który zapytał o tłocznie gazu i program 

dotyczący gospodarki odpadami i recyklingu (sprawozdania gmin  

Pani kierownik odpowiedziała, że jeżeli chodzi o tłocznie to nie ma bieżących informacji 

w tej kwestii.    
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Jeżeli chodzi o sprawdzania z gmin dotyczące recyklingu, jest bardzo słabo, jeżeli 

chodzi o osiąganie przez gminy poziomów odzysku. Szczególnie sytuacja jest 

problematyczna jeżeli chodzi o odpady budowlane. W tej chwili podejmowane są  

decyzje, że zawieszamy kary tym gminom, które nie osiągnęły wymaganych 

poziomów. My nie weryfikujemy już sprawozdań, te sprawozdania weryfikuje 

marszałek, i marszałek raz do roku przesyła informacje, które Gminy nie osiągnęły 

wymaganego poziomu. W tej chwili jeżeli chodzi o tych siedem powiatów to kar będzie 

około stu dla wszystkich gmin  z tego terenu.  

 

PKT 6 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Pana Wojciecha 

Bogdana, Powiatowego Rzecznika Konsumentów o przedstawienie Wysokiej 

Radzie najważniejszych zagadnień związanych z działalnością Rzecznika                     

w ubiegłym roku. 

 

PKT 7 

Projekty uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok –  

DRUK Nr 3 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu Panią Hannę 

Dworecką.  

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła najważniejsze zmiany zawarte                         

w projekcie uchwały na druku Nr 3. 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały      

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok, za 

pomocą urządzeń do głosowania /w załączeniu wyniki głosowania nr 3/.  

Wynik głosowania: 

Za – 21 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 
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Uchwała Nr VI/49/365/2022 stanowi załącznik do protokołu. 

b) zmiany uchwały Nr  VI/45/337/2022   Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia   

28 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej                  

i zatrudniania  oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  oraz wysokości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2022  roku - 

DRUK Nr 4 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały                 

w sprawie zmiany uchwały Nr  VI/45/337/2022   Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia   

28 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej                 

i zatrudniania  oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  oraz wysokości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2022  roku - 

DRUK Nr 4 /w załączeniu wyniki głosowania nr 4/. 

Wynik głosowania: 

Za – 21 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr  VI/45/337/2022   Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia   28 marca 2022 roku                  

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji  zawodowej i zatrudniania  oraz 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych  oraz wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przeznaczonych na 

realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2022  roku  

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

c) zmiany uchwały Nr VI/22/180/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia               

28 września 2020 r.  w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu 

ciechanowskiego na lata 2020 – 2023”.– DRUK Nr 5 
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O zabranie głosu poprosił Radny Oglęcki, który zapytał o włączenie Powiatowego 

Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie do polityki mającej na celu poprawę 

bezpieczeństwa. 

Na pytanie odpowiedziała Pani Starosta, wyjaśniając, że takimi działaniami zajmował 

się poprzedni Wydział Edukacji i część zadań związanych z funkcjonowaniem wydziału 

edukacji, nie tylko tych związanych z działaniami administracyjnymi przejęło 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych. Co do formy przygotowywania i prowadzenia 

tych zadań to oczywiście wszystko odbywać się będzie w porozumieniu z dyrektorami 

szkół. Zawsze było tak, że jakaś jednostka te działania z policją koordynowała, w 

związku z tym zdecydowano, że teraz taką instytucją będzie Powiatowe Centrum 

Usług Wspólnych. 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem uchwały w 

sprawie zmiany uchwały Nr VI/22/180/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia               

28 września 2020 r.  w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu 

ciechanowskiego na lata 2020 – 2023” /w załączeniu wyniki głosowania nr 5/. 

Wynik głosowania: 

Za – 20 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 1 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 

Nr VI/22/180/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 września 2020 r.                         

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 

2020 – 2023”. 

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

 
d) zmieniająca  uchwałę nr VI/20/169/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia                                          

29 czerwca 2020r. w sprawie określenia: 

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego; 
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- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i 

wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze 

w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także 

nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, 

któremu powierzono stanowisko kierownicze; 

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin: 

a) nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, 

nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli 

kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość, 

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, 

c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych.– DRUK Nr 6 

 
Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w zmieniająca  uchwałę nr VI/20/169/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie określenia: 

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego; 

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i 

wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze 

w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także 

nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, 

któremu powierzono stanowisko kierownicze; 

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin: 

a) nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, 

nauczycieli szkół prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli 

kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin 

poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość, 
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b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej, 

c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych /w załączeniu wyniki głosowania                 

nr 6/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 6. 
 
Uchwała Nr VI///2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 

e) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na 

nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego – DRUK Nr 7 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego – 

DRUK Nr 7 /w załączeniu wyniki głosowania nr 7/.  

 

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 7. 
 
Uchwała Nr VI///2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 

f) wyrażenia  zgody na  obciążenie nieruchomości  Powiatu Ciechanowskiego  

służebnością przesyłu – DRUK Nr 8 
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Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia  zgody na  obciążenie nieruchomości  Powiatu 

Ciechanowskiego  służebnością przesyłu /w załączeniu wyniki głosowania nr 8/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 8. 
 
Uchwała Nr VI///2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 

g) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

kolejnej umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – DRUK Nr 9 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 

przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata /w załączeniu wyniki głosowania nr 9/.  

Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 9. 
 
Uchwała Nr VI///2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 

h) wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu –                 

DRUK Nr 10 

Przewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 

/w załączeniu wyniki głosowania nr 10/.  
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Wynik głosownia: 

Za – 21 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 
Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 10. 
 
Uchwała Nr VI///2022 stanowi załącznik do protokołu. 
 
 
PKT 8 

Interpelacje i wnioski złożyli: 

• Radna Zenona Babicz w sprawie: 

▪ oznakowania mostku na drodze powiatowej w miejscowości 

Zalesie. 

• Radny Sławomir Rudnicki w sprawie: 

▪ naprawy ulicy Nasielskiej w Gąsocinie 

▪ zrównania poziomu zjazdu z chodnika na wiadukcie Gąsocin – Sońsk 

• Radna Jolanta Teklińska w sprawie: 

▪ rozszerzenia strefy sportowej, utworzenia boiska do piłki siatkowej oraz 

montażu urządzeń do ćwiczeń 

▪ oświetlenia ścieżki rowerowej na trasie Ciechanów – Gołotczyzna. 

• Radny Grzegorz Liszewski 

▪ remontu bądź modernizacji drogi powiatowej Nr 1239W do miejscowości 

Zeńbok 

• Radny Tadeusz Wieczorek 

▪ współpracy z Powiatem Płockim 

▪ rowerów rodzinnych wykorzystywanych na ścieżce rowerowej                              

z Ciechanowa do Gołotczyzny 

• Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości w sprawie: 

▪ przedstawienia szczegółowego kosztorysu wydatków 

poniesionych podczas otwarcia Rodzinnego Parku Edukacji                         

i Rozrywki  w Gołotczyźnie 
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PKT 9 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski zamknął  Sesję Rady Powiatu 

Ciechanowskiego VI kadencji o godzinie /14.16/. 

 

 

 

                                           Przewodniczący 

                                             Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                                  /-/ Sławomir Morawski 

 

 

 

 

Protokołowała: 
 
Marlena Nowotka 


