
Protokół Nr 13/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z 21 kwietnia 2020 roku 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.00. 

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 12/2020 

3. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok. 

-  podjęcie uchwały Nr 64/2020.  

4. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ciechanowskiego raportu o stanie 

Powiatu Ciechanowskiego za 2019 rok.  

-  podjęcie uchwały Nr 65/2020. 

5. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudnienia 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 2020 roku.  

-  podjęcie uchwały Nr 66/2020. 

6. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały dot. ustalenia 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. 

- podjęcie uchwały Nr 67/2020. 

7. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół ponadpodstawowych prowadzonych 

przez Powiat Ciechanowski do zawierania umów użyczenia sprzętu do nauki 

zdalnej.  

- podjęcie uchwały Nr 68/2020. 

8.  Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ciechanowie i włączenia jej 

do zespołu Szkół nr 3 im. S. Staszica w Ciechanowie, ul. Stefana Okrzei 6. 

- podjęcie uchwały Nr 69/2020. 

9.  Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  w związku  

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.   

10.  Rozpatrzenie wniosku Pani Beaty Pilacińskiej i Pani Izabeli Szlaskiej  

reprezentujących Przedszkole Niepubliczne „Stumilowy las” w Ciechanowie  

w sprawie możliwości nienaliczania opłaty za wynajem pomieszczeń 

zaadoptowanych na przedszkole z powodu panująca epidemią koronawirusa. 

11.  Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki Cefarm z siedzibą w Warszawie  

z prośbą o obniżenie czynszu o 100% w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 

roku, najemcy lokalu użytkowanego Doz Apteka dbam o zdrowie. 

12.  Rozpatrzenie wniosku Pani Anny Karaś Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w sprawie upoważnienia dla Pani Dyrektor Anny Karaś  

do realizacji wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych zer środków 

PFRON w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi”. 

13. Rozpatrzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego kwestii związanej ze 

sprawdzeniem i dokonaniem ponownej klasyfikacji gruntów w części działki  

nr 35/8 o pow. 5,3425 ha, położonej w Gołotczyźnie, gm. Sońsk stanowiącej 

niezabudowaną własność Powiatu Ciechanowskiego. 

14. Sprawy różne. 

  

 

Ad.2.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 12/2020. 



 

Ad.3. 

 Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały                   

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 64/2020 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany  uchwały budżetowej 

Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 64/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 65/2020 w sprawie przedstawienia 

Radzie Powiatu Ciechanowskiego raportu o stanie Powiatu Ciechanowskiego  

za 2019 rok.  

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 65/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 66/2020 w sprawie  

przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudnienia 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 2020 roku.  

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 66/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6.  

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 67/2020 w sprawie 

przygotowania projektu uchwały dot. ustalenia 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. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 67/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7.  

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 68/2020  w sprawie 

upoważnienia dyrektorów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez 

Powiat Ciechanowski do zawierania umów użyczenia sprzętu do nauki zdalnej.  

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 



Nr 68/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8. 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 69/2020  w sprawie 

przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ciechanowie i włączenia jej do zespołu 

Szkół nr 3 im. S. Staszica w Ciechanowie, ul. Stefana Okrzei 6. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 69/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.9. 

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 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, po rozeznaniu 

cen rynkowych tego typu asortymentu w firmach zajmujących się remontami dróg 

ustalił, iż ceny przedmiotowego składnika oscylują do 7,00 zł za tonę. Zarząd 

podjął decyzję o przeprowadzeniu przetargu na sprzedaż gruzu z proponowaną 

ceną w wysokości 7,00 zł za tonę.  

Ad.10.   

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego Rozpatrzył wniosek Pani Beaty 

Pilacińskiej i Pani Izabeli Szlaskiej reprezentujących Przedszkole Niepubliczne 

„Stumilowy las” w Ciechanowie w sprawie możliwości nienaliczania opłaty  

za wynajem pomieszczeń zaadoptowanych na przedszkole z powodu panującej 

epidemii koronawirusa i negatywnie zaopiniował prośbę. Najemna nie wykazał, 

iż sytuacja z tytułu panowania COVID-19 spowodowała obniżenie przychodów 

czy utracił płynność finansową związaną z prowadzeniem działalności. 

Ad.11.   

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego negatywnie rozpatrzył  wniosek Zarządu 

Spółki Cefarm z siedzibą w Warszawie z prośbą o obniżenie czynszu  

o 100% w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku, najemcy lokalu 

użytkowanego Doz Apteka dbam o zdrowie w związku z pojawieniem się 

COVID-19. Podmiot nie wykazał, iż obroty związane z zaistniałą sytuacją spadły. 

Zarząd zwraca uwagę, iż w poprzedzającym rozpatrywany wniosek okresie 

obniżył już miesięczny czynsz z uwagi na wymianę przez najemcę witryny.  

Ad.12.  

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani 

Anny Karaś Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie 

upoważnienia dla Pani Dyrektor Anny Karaś do realizacji wsparcia kierowanego 

do osób niepełnosprawnych zer środków PFRON w ramach Modułu III programu 

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 

sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” i udzielił 



upoważnienia w przedmiotowym zakresie.  

Ad.13.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego rozpatrzył kwestię związaną  

ze sprawdzeniem i dokonaniem ponownej klasyfikacji gruntów w części działki  

nr 35/8 o pow. 5,3425 ha, położonej w Gołotczyźnie, gm. Sońsk stanowiącej 

niezabudowaną własność Powiatu Ciechanowskiego i podjął decyzję o wniesienie 

sprawdzenia klasyfikacji gruntów i przygotowania dokumentacji geodezyjno- 

klasyfikacyjnej oraz zlecić we wskazanym zakresie sporządzenie 

przedmiotowego zagadnienia gleboznawcy Panu Piotrowi Żochowskiemu 

reprezentującemu firmę PPU-M-H MIARBUD z siedzibą w Mławie.  

Ad.14. 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 15.00 /. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Joanna Potocka-Rak - Starosta Ciechanowski   

/-/ Stanisław Kęsik - Wicestarosta           

/-/ Wojciech Rykowski – Członek Zarządu                

  

protokołowała:  

/-/ Agnieszka Plebaniak 

 


