
Protokół Nr 12/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z 10 kwietnia 2020 roku 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00. 

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu Powiatu a mianowicie: 

1. Pani Joanna Potocka-Rak 

2. Pan Stanisław Kęsik 

3. Pan Wojciech Rykowski 
 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły Pani Barbara Sierpińska – Kierownik 

Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz     

Pani Hanna Dworecka - Skarbnik Powiatu. 

 

Ad. 1. 

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Zarządu Powiatu 

Pani Joanna Potocka - Rak. Po przywitaniu zebranych i stwierdzeniu 

prawomocności posiedzenia, zaproponowała porządek posiedzenia, który został 

przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco: 

1.   Uchwalenie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2.    Przyjęcie protokołu Nr 11/2020 

3. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok 

-  podjęcie uchwały Nr 60/2020. 

4. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania 

publicznego powiatu ciechanowskiego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2020 pn. „Kultywowanie tradycji  

i wspieranie rozwoju kultury regionalnej, podtrzymanie tradycji regionalnych, 

kultury ludowej, w tym promocja kuchni tradycyjnej oraz wyrobów lokalnych  

i tradycyjnych poprzez organizację warsztatów, konferencji i konkursów”. 

-  podjęcie uchwały Nr 61/2020. 

5. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych powiatu ciechanowskiego  na rok 2020. 

-  podjęcie uchwały Nr 62/2020. 

6. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie ogłoszenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze -  

Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. 

- podjęcie uchwały Nr 63/2020. 

7.   Zajęcie stanowiska w związku ze złożonym wnioskiem Powiatowego Zarządu 



Dróg w Ciechanowie w sprawie wydania opinii „Rozbudowy drogi powiatowej 

Nr 1217W Ciechanów – Romanowo od ul. Leśnej w Ciechanowie  

do miejscowości Rutki – Marszewice”. 

8.  Zajecie stanowiska w sprawie petycji mieszkańców wsi Gutków w sprawie 

remontu drogi powiatowej w Gminie Sońsk.   

9.  Rozpatrzenie wniosku Pani Anny Karaś Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w sprawie zmiany karty wzoru podpisu 

dotyczącego obsługi rachunku bankowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych.   

10.  Rozpatrzenie wniosku Pani Wiesławy Pełka Dyrektora Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Ciechanowie w sprawie przeprowadzania i rozliczania 

egzaminów semestralnych, klasyfikacyjnych, poprawkowych  

i przeprowadzanych w terminie dodatkowym dla słuchaczy szkół wchodzących 

w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie.  

11. Rozpatrzenie wniosku Pana Roberta Szepietowskiego p. o. Kierownika 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie w sprawie wyrażenia zgody  

na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego w postaci 2000 ton gruzu 

betonowego niesortowanego.   

12. Rozpatrzenie wniosku Pani Moniki Zaremby – Łepkowskiej Dyrektora 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie w sprawie 

nieodpłatnego  użyczenia telefonów przenośnych na potrzeby realizacji zadań 

pracy zdalnej pracowników Poradni w związku z koniecznością zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania COVID19. 

13. Sprawy różne. 

  

 

Ad.2.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 11/2020. 

Ad.3. 

 Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały                   

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 60/2020 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 60/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 61/2020 w sprawie unieważnienia 

otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego powiatu 

ciechanowskiego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego na rok 2020 pn. „Kultywowanie tradycji  

i wspieranie rozwoju kultury regionalnej, podtrzymanie tradycji regionalnych, 



kultury ludowej, w tym promocja kuchni tradycyjnej oraz wyrobów lokalnych  

i tradycyjnych poprzez organizację warsztatów, konferencji i konkursów”. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 61/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 62/2020 w sprawie 

unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

powiatu ciechanowskiego  na rok 2020. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 62/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6.  

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 63/2020 w sprawie 

ogłoszenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze -  Kierownika 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 63/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg  

w Ciechanowie w sprawie wydania opinii „Rozbudowy drogi powiatowej  

Nr 1217W Ciechanów – Romanowo od ul. Leśnej w Ciechanowie  

do miejscowości Rutki – Marszewice” i przedstawił swoje stanowisko  

w przedmiotowej sprawie jako zbędne opiniowanie przez Zarząd zamierzenia 

dotyczącego własnej inwestycji drogowej.  Zgodnie z art. 11b ust 1 „specustawy 

drogowej”, właściwy zarządca drogi składa wniosek o wydanie decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej po uzyskaniu opinii właściwych 

miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta). 

Ad.8. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z petycją mieszkańców wsi Gutków w sprawie 

remontu drogi powiatowej  Nr 1248 w miejscowości Gutków w Gminie Sońsk  

i zwrócił się o zajęcie stanowiska oraz wycenę naprawy przedmiotowej drogi  

do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie.   

Ad.9.  

Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie wniosek Pani Anny Karaś 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w sprawie 

zmiany karty wzoru podpisu dotyczącego obsługi rachunku bankowego 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.   

Ad.10. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Pani Wiesławy Pełka Dyrektora 

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie w sprawie przeprowadzania 

i rozliczania egzaminów semestralnych, klasyfikacyjnych, poprawkowych  

i przeprowadzanych w terminie dodatkowym dla słuchaczy szkół wchodzących 

w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie i zaakceptował 



zaproponowane przez Panią Dyrektor zmiany dotyczące przedmiotowych 

propozycji, jednocześnie informując, iż dyrektor jednostki systemu oświaty 

odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań,  

w szczególności ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu 

klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego  

i sprawdzianu wiadomości i umiejętności, a także warunki i sposób zaliczania 

zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych.  

Ad.11. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Pana Roberta Szepietowskiego 

p. o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego  

w postaci 2000 ton gruzu betonowego niesortowanego i postanowił dokonać 

oględzin miejsca składowania przedmiotowego składnika majątkowego oraz 

przełożyć podjęcie decyzji na następne posiedzenie Zarządu. 

Ad.12. 

 Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie wniosek Pani Moniki Zaremby – 

Łepkowskiej Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie 

w sprawie nieodpłatnego  użyczenia telefonów przenośnych na potrzeby realizacji 

zadań pracy zdalnej pracowników Poradni w związku z koniecznością 

zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID19. 

Ad. 13. Sprawy różne. 

 W tym punkcie nikt z Członków Zarządu nie zabrał głosu.  

 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz 

aktywny udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego /godzina 10.50 /. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Joanna Potocka-Rak - Starosta Ciechanowski  

/-/ Stanisław Kęsik - Wicestarosta                          

/-/ Wojciech Rykowski – Członek Zarządu               

    

protokołowała:  

/-/ Agnieszka Plebaniak 

 


