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Odpowiadając na Pana interpelację wniesioną podczas obrad XLIII Sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego w dniu 27 grudnia 2021 r. w imieniu Klubu radnych Prawo  i Sprawiedliwość 

informuję co następuje. 

Po wnikliwej analizie Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni 

awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat 

ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę lat, a także 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 

godziny doraźnych zastępstw oraz środków zaplanowanych przez dyrektorów szkół w planach 

finansowych informuję, iż na dzień dzisiejszy nie ma możliwości wyłączenia dodatków 

motywacyjnych dla wicedyrektorów z kwoty zaplanowanej na dodatki motywacyjne. 

W odpowiedzi na pytanie drugie informuję, iż mając na uwadze problemy młodzieży 

związane z panującym w Polsce stanem epidemiologicznym oraz problemami wychowawczymi 

w 2020 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej utworzony został dodatkowy etat 

psychologa dedykowany tylko i wyłącznie placówkom dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Ciechanowski. Psycholog dostosowuje swoje godziny pracy oraz ofertę do 

zapotrzebowania składanego na bieżąco przez placówki. Dodatkowo nawiązano współprace                  

z Państwową Uczelnią Zawodową w Ciechanowie w ramach której organizowane będą 

spotkania z młodzieżą o następującej tematyce: 



1. Depresja i obniżony nastrój - profilaktyka, radzenie sobie, pomoc osobom                        

z depresją. 

2. Lęk i radzenie sobie z lękiem. 

3. Diagnoza stylu radzenia sobie z sytuacją trudną. 

4. Uważność i relaksacja w radzeniu sobie ze stresem. 

5. Psychologia pozytywna - czyli o optymizmie, którego "można się nauczyć". 

6. Mój przyjaciel telefon - fonoholizm 

7. Internet - pomiędzy fascynacją a uzależnieniem. 

8. Zaburzenia oddychania 

9. Idea konsumpcji zrównoważonej w życiu młodzieży szkolnej 

10. Oddziaływanie przyrodnicze układów zieleni (parków, ogrodów, zadrzewień ulic 

i placów, lasów komunalnych, itp.) na dobrostan życiowy człowieka. 

Ponadto Powiat Ciechanowski współpracuje z Centrum Psychologiczno Pastoralnym 

Metanoja, które organizuje m.in. bezpłatne wsparcie psychologiczne dla mieszkańców powiatu 

ciechanowskiego. 

W celu przygotowania odpowiedzi na pytanie trzecie dokonano analizy redukcji etatów 

administracji i obsługi w jednostkach oświatowych. Najwyższy spadek zanotowano w roku 

2020.  Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie funkcjonuje od września 2021 

roku. Powstanie jednostki nie wpłynęło na redukcję etatów obsługi w poszczególnych 

placówkach. W szkołach i placówkach nastąpiło zmniejszenie etatów w administracji ponieważ 

większość zadań związanych z obsługą finansową wykonywać będą pracownicy PCUW. 

Pracownicy administracji pracujący na stanowiskach księgowych lub referentów otrzymali 

propozycję pracy w PCUW. Z oferty tek skorzystało 50 % pracowników administracji, kolejna 

grupa to osoby, które odeszły na emeryturę lub podjęły pracę w innych jednostkach. Największa 

reedukacja etatów nastąpiła w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego 

(4 etaty), ale wynikało to ze zmiany struktury organizacyjnej szkoły a nie z powstania 

Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie. 

Pytanie czwarte dotyczyło braków środków na bieżące remonty. Informuję, iż bieżące 

remonty w szkołach prowadzone są przez dyrektorów szkół w ramach środków zaplanowanych 

w planach finansowych. Infrastruktura placówek oświatowych, ze względu na obecny stan 

zachowania spowodowany brakiem koniecznych i regularnych nakładów w latach ubiegłych, 

wymaga obecnie szeregu remontów i modernizacji. Prace te są prowadzone w ramach środków 

jakie posiada organ prowadzący. W 2020 roku dokonano modernizacji boiska przy Zespole 

Szkół Nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ok 0,5 mln zł), a w 2021 roku dokonano 



modernizacji boiska przy Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego                 

w Ciechanowie (ponad 0,5 mln) zł) oraz dokonano naprawy dachu nad salą gimnastyczną                           

w I Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie. Przekazano dodatkowe środki na modernizację 

sali lekcyjnej w Zespole Szkól nr 1. Niestety pomimo przekazanych środków nie wykonano 

naprawy gzymsu w Zespole Szkól nr 1 w Ciechanowie. Z informacji uzyskanej od dyrekcji 

szkoły wykonawca nie podjął się naprawy na przełomie października i listopada. W roku 2022 

planowane są następujące prace remontowe: 

• w Zespole Szkół nr 2 w internacie ( 1 część zadania),  

• w Zespole Szkól nr 1- naprawa gzymsu, 

•  w I Liceum Ogólnokształcącym – remont dachu i wykonanie zaleceń 

Powiatowej Straży Pożarnej.  

Plan ten powstał na bazie materiałów przekazanych przez dyrektorów jednostek                            

i placówek. Równocześnie pragniemy poinformować, że w ramach Rządowego Programu 

Inwestycji Strategicznych (I etap Polski Ład) został złożony wniosek na kompleksową 

modernizację infrastruktury sportowej w szkołach - budowa boisk i remonty sal 

gimnastycznych. Niestety na złożony wniosek nie otrzymaliśmy dofinansowania. 

W celu przygotowania odpowiedzi na pytanie 5 dokonano wnikliwej analizy wydatków 

ponoszonych na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w Powiecie Ciechanowskim. 

Zwrócono uwagę na spadek środków finansowych przekazywanych powiatowi w ramach 

subwencji oświatowej. Średnie wynagrodzenie na poszczególnych stanowiskach w jednostkach 

i placówkach prowadzonych przez Powiat Ciechanowski wygląda następująco: 

• kierownik gospodarczy  - 5710,38 zł, 

• sekretarz szkoły – 4694,00 zł, 

• starszy inspektor – 4620,00 zł, 

• specjalista ds. kadr – 4292,00 zł, 

• starszy referent – 4123, 86 zł. 

Dodatkowo biorąc pod uwagę zawarty w projekcie Rozporządzenia Ministra Edukacji     

i Nauki w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego w roku 2022 wzrost wskaźnika wydatków rzeczowych oraz 

wydatków płacowych dla pracowników administracji i obsługi tylko 0,05 należy wnioskować,  

iż przekazane środki nie gwarantują środków na podwyżki dla pracowników samorządowych. 

W projekcie budżetu na rok 2022 ujęto wynagrodzenie minimalne za pracę dla pracowników 

niepedagogicznych jednostek i placówek oświatowych.  



Baza dydaktyczna szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ciechanowski jest na 

bieżąco wzbogacana. Dyrektorzy szkół przeznaczają na ten cel środki zaplanowane w planie 

finansowym, darowizny od sponsorów oraz środki finansowe pozyskane w różnego rodzaju 

projektach i konkursach. Na podstawie danych uzyskanych od dyrektorów szkół można 

wyciągnąć wnioski, iż w placówkach jest dużo multimedialnych środków dydaktycznych takich 

jak: komputery stacjonarne, laptopy, tablety, projektory multimedialne, które są podstawą do 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form kształcenia. Szkoły                             

i placówki posiadają 463 komputery przenośne, 445 komputerów stacjonarnych, 80 tabletów, 

72 rzutniki multimedialne, 22 tablice interaktywne oraz 4 monitory interaktywne. 

W odpowiedzi na pytanie siódme informuję, iż projekt planu finansowy przygotowuje 

dyrektor szkoły w oparciu o analizę potrzeb oraz znajomość obowiązujących przepisów. Środki 

przekazywane jednostkom przez organ prowadzący są wystarczające na zapewnienie 

bezpiecznych warunków nauki i pracy. W przypadku braku środków dyrektorzy szkół 

opracowują wnioski o zmiany w planie finansowym i dostają dodatkowe środki np. na 

wykonanie niezbędnych remontów związanych z realizacją zaleceń instytucji kontrolujący 

placówki.  

W odpowiedzi na pytanie ósme informuje, iż w ostatnich latach dyrektorzy składali 

wnioski na realizację różnego rodzaju programów i projektów. Wnioski te składane były do 

odpowiednich jednostek i otrzymywały ich akceptację. W roku 2021 nie udało się tylko 

zrealizować wniosków z 2 placówek w ramach programu „Poznaj Polskę” ponieważ w chwili 

złożenia poprawnie wypełnionych wniosków przez dyrektorów środki były już wykorzystane                

i nie było możliwości zgłoszenia wniosków w systemie. W załączeniu zawarto wykaz 

programów i projektów realizowanych w ostatnich dwóch latach. 

W odpowiedzi na pytanie dziewiąte informuję, iż dodatku motywacyjnego nie otrzymał 

jeden dyrektor. Dodatek motywacyjny przyznawany jest dyrektorom szkół zgodnie                                  

z obowiązującym regulaminem. Dyrektor musi spełnić co najmniej trzy warunki spośród 

sześciu wskazanych w regulaminie. Niestety prowadzone przez organ prowadzący kontrole 

wykazują, iż nie wszyscy dyrektorzy szkół właściwie zarządzają placówkami. Materiały 

pokontrolne zamieszczane na stronie https://stciechanow.bip.org.pl, często zawierają  

kilkadziesiąt zaleceń pokontrolnych.  

 

       STAROSTA 

      /-/ Joanna Potocka - Rak 


