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   Protokół Nr VI/9/2020 

XXIV sesji korespondencyjnej  

Rady Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji  

w dniu 26 października 2020 r., godz. 10.00 w Ciechanowie 

 

 

PKT 1  

Otwarcie XXIV Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego  

W związku z obecną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pandemią wirusa 

SARS-CoV-2, XXIV Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego odbyła się w trybie 

korespondencyjnym. Nagranie obrad sesji jest udostępnione w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego       

w Ciechanowie. 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski, po powitaniu 

radnych powiatu ciechanowskiego oraz mieszkańców, dokonał otwarcia XXIV 

Sesji Rady Powiatu oraz przedstawił porządek obrad. 

 

 

PKT 2 

 Porządek obrad przedstawiał się następująco:  

 

1. Otwarcie  XXIV Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego – godz. 1000 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między 

sesjami -  sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

5. Informacja na temat organizacji szkół oraz placówek oświatowych 

prowadzonych przez powiat ciechanowski w roku szkolnym 2020/2021,       

z uwzględnieniem przeprowadzonych w okresie wakacji w obiektach 

oświatowych remontów i modernizacji, w kontekście posiadanych środków 

finansowych. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za 

rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach:  

1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań 

podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których 

prowadzenie należy do zadań własnych powiatu, 

2) nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty                

w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie 

należy do zadań własnych powiatu– DRUK Nr 1 
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6. Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał godz. 1000 do 1200                         

- radni głosują imiennie nad projektami uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego       

– DRUK Nr 2x 

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok                

– DRUK Nr 3x 

c) ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 

Ciechanowskiego” i przyjęcia regulaminu nadawania tytułu – DRUK Nr 4 

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 

do 3 lat – DRUK Nr 5 

7. Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Przewodniczącego Rady          

– godz. 1100 – 1200 

8. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

9. Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania nad 

projektami uchwał – godz. 1200 – 1300. 

10. Przedstawienie wyników głosowania radnych nad projektami uchwał                  

– godz. 1300. 

11. Zamknięcie  XXIV Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

Z uwagi na wyjątkową sytuację w kraju radni głosowali korespondencyjnie. 

Przewodniczący zarządził przerwę w transmisji obrad sesji na czas odbioru od 

radnych kart do głosowania korespondencyjnego i dostarczenie ich do 

Przewodniczącego Rady celem ustalenia wyników głosowania i sporządzenia 

imiennych protokołów głosowania. 

 

PRZERWA W TRANSMISJI OBRAD SESJI DO GODZINY 1300 

 

Przewodniczący Rady wznowił transmisję obrad XXIV Sesji Rady 

Powiatu Ciechanowskiego. Po otrzymaniu imiennych kart głosowania 

korespondencyjnego sporządził protokół z głosowania. W głosowaniu wzięło 

udział 20 radnych. 

 

PKT 3  

Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady 

Powiatu 

Protokół z XXII i XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu został podjęty 

w głosowaniu korespondencyjnym.  
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Wynik głosowania nad przyjęciem protokołu z XXII Sesji Rady Powiatu: 

 

Za – 19 

Przeciw – 1  

Wstrzymało się – 0  

 

Protokół z głosowania korespondencyjnego stanowi załącznik do 

protokołu. 

  

Wynik głosowania nad przyjęciem protokołu z XXIII nadzwyczajnej Sesji Rady 

Powiatu: 

 

Za – 11 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 5  

 

Protokół z głosowania korespondencyjnego stanowi załącznik do 

protokołu. 

 

PKT 4 

Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie 

między sesjami 

Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Zarządu Powiatu                 

w okresie między sesjami zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

   

 

PKT 5  

Rozpatrzenie Informacji na temat organizacji szkół oraz placówek 

oświatowych prowadzonych przez powiat ciechanowski w roku szkolnym 

2020/2021,       z uwzględnieniem przeprowadzonych w okresie wakacji w 

obiektach oświatowych remontów i modernizacji, w kontekście posiadanych 

środków finansowych. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 

powiatu za rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach:  

3) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań 

podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których 

prowadzenie należy do zadań własnych powiatu, 

4) nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty                

w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie 

należy do zadań własnych powiatu– DRUK Nr 1 
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W tym punkcie Radni nie zgłosili żadnych uwag. 

 

PKT 6 

Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał godz. 1000-1200             

– radni głosowali imiennie nad projektami uchwał. 

 

PKT 7, 8 

Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Przewodniczącego 

Rady – godz. 11.00 – 12.00 

Na podstawie dostarczonych materiałów od radnych, przewodniczący 

stwierdził, że w sesji uczestniczy 20 radnych, zatem obrady są prawomocne. 

Nad projektami uchwał głosowało 20 radnych. 

 

PKT 9 

Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania nad 

projektami uchwał – godz. 12.00 – 13.00. 

Na podstawie dostarczonych materiałów od radnych Przewodniczący 

Rady sporządził protokoły z głosowania korespondencyjnego. 

 

PKT 10 

Przedstawienie wyników głosowania radnych nad projektami uchwał            

w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego                 

– DRUK Nr 2x: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 2x. 

 

Uchwała Nr VI/24/188/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok                

– DRUK Nr 3x: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 
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Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 3x. 

 

Uchwała Nr VI/24/189/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

c) ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 

Ciechanowskiego” i przyjęcia regulaminu nadawania tytułu                       

– DRUK Nr 4: 

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 4. 

 

Uchwała Nr VI/24/190/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 

do 3 lat – DRUK Nr 5 

 

Wynik głosownia: 

Za – 20 

Przeciw- 0 

Wstrzymało się – 0 

 

Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził podjęcie uchwały na Druku Nr 5. 

 

Uchwała Nr VI/24/191/2020 stanowi załącznik do protokołu. 

 

Protokoły z imiennego głosowania korespondencyjnego zamieszczone 

będą w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że do Rady Powiatu 

wpłynęły pisma z Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, 

Wójta Gminy Sońsk oraz od Radnego Gminy Sońsk, z prośbą o odczytanie na 

najbliższej Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

Przewodniczący odczytał pisma, które stanowią załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Pan Sławomir Morawski poinformował      

o otrzymaniu interpelacji od Radnych Powiatu. 

Interpelację złożyła radna Pani Irena Gawarecka: 



 6 

− w sprawie montażu luster drogowych w miejscowości Lekowo,  

− w sprawie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1216W, 

prowadzącej do cmentarza parafialnego,  

− w sprawie ograniczonej widoczności w obszarze skrzyżowania drogi 

powiatowej nr 1215W z drogą prowadzącą do tłoczni gazu                       

w miejscowości Lekowo 

 

Przewodniczący Rady Powiatu poinformował również o wpłynięciu 

pisma Radnego Pana Tadeusza Wieczorka, z prośbą o przekazanie do 

Zarządu Powiatu. 

 

PKT 11 

Zamknięcie  XXIV Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Morawski, dziękując za 

uczestnictwo w obradach, zamknął XXIV Sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego 

VI kadencji przeprowadzonej w trybie korespondencyjnym. 

 

 

    Protokołowała: 

  /-/Monika Kucińska 

 

 

 

                                         Przewodniczący 

                                  Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

                                     /-/ Sławomir Morawski 


