
Protokół Nr 14/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z 29 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 13/2020 

3. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie na 2020 

rok. 

-  podjęcie uchwały Nr 70/2020. 

4. Rozpatrzenie wniosku Pana Marka Piotrowskiego Wójta Gminy Grudusk 

reprezentowanego przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych 

PRDI S.A w Mławie w sprawie wydania opinii inwestycji drogowej  

pn. „Rozbudowa drogi gminnej Humięcino – Mierzanowo od km 0+000,0do km 

1+807,00”. 

- wydanie postanowienia. 

5.   Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  w związku z petycją 

mieszkańców wsi Gutków w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1248 w 

miejscowości Gutków w Gminie Sońsk. 

6. Zajecie stanowiska Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie petycji 

mieszkańców miejscowości Chrościce w sprawie remontu drogi powiatowej  

Nr 1248W Gołotczyzna – Zawady – Nowe Miasto. 

7.  Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Sarnowa Góra w sprawie udzielenia 

informacji nt. budowy drogi powiatowej na odcinku Żochy – Sarnowa Góra – 

Gołotczyzna.   

8.  Rozpatrzenie wniosku Pani Anny Karaś Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie 



w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dyrektor Anny Karaś do składania 

oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu  

z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz odwołanie 

nieaktualnego upoważnienia z dnia 03.04.2006r. znak: Or.0114-37/03 z uwagi na 

realizacje zadań z obszaru rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przez 

Powiatowe Urzędy Pracy.  

9. Rozpatrzenie wniosku Pani Wiesławy Tybuchowskiej Dyrektor Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Ciechanowie w związku z prośbą o zwiększenie budżetu 

na rok 2020 o kwotę 20 160,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej dla 

pracownika Wypożyczalni Głównej Powiatowej Biblioteki Publicznej im.  

Z. Krasińskiego w Ciechanowie.  

10. Rozpatrzenie wniosku Pani Anny Smolińskiej p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w związku z prośbą o zwiększenie 

dotacji w kwocie 35 000,00 zł w miesiącach, które nie przynoszą dochodów 

własnych z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa w 2020 

roku.  

11. Rozpatrzenie wniosku Pana Grzegorza Grabowskiego Komendanta Komendy 

Powiatowej Policji w Ciechanowie o rozważenie możliwości zabezpieczenia  

w budżecie Powiatu środków finansowych w wysokości 50 000,00 zł na zakup 

pojazdu służbowego oznakowanego.  

12. Sprawy różne.  

 

Ad.2.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 13/2020. 

 

Ad.3. 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 70/2020 w sprawie  

zatwierdzenia Planu Pracy Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie na 2020 rok. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 70/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4.  

Zarząd Powiatu rozpatrzył pozytywnie wniosek Pana Marka Piotrowskiego 

Wójta Gminy Grudusk reprezentowanego przez Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S.A w Mławie w sprawie wydania opinii 

inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej Humięcino – Mierzanowo 

od km 0+000,0do km 1+807,00” i wydał postanowienie do przedmiotowej 

inwestycji. 

Ad.5.  



Zarząd Powiatu zapoznał się z petycją mieszkańców wsi Gutków w sprawie 

remontu drogi powiatowej nr 1248 w miejscowości Gutków w Gminie Sońsk  

i zaopiniował negatywnie przedstawione postulaty petycji. Zarząd przeanalizował 

petycję pod kątem zasadności i racjonalności realizacji danego zadania. 

Wnioskowana inwestycja jest niewątpliwie zasadna, ale nie może zostać 

zrealizowana w roku bieżącym ze względu na brak zabezpieczonych na ten cel 

środków w budżecie Powiatu. 

Ad.6. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z petycją mieszkańców miejscowości 

Chrościce w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1248W Gołotczyzna – 

Zawady – Nowe Miasto. Zarząd Powiatu po zasięgnięciu opinii Powiatowego 

Zarządu Dróg w Ciechanowie oraz dokonaniu analizy budżetu Powiatu 

Ciechanowskiego na 2020 rok informuje, iż w dniu 28.04.2020 roku nastąpiło 

otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na remont przedmiotowej drogi. 

Wyremontowane zostaną odcinki będące w najgorszym stanie technicznym, 

łącznie około 800 mb. 

Ad.7.  

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek mieszkańców wsi Sarnowa Góra  

w sprawie udzielenia informacji nt. budowy drogi powiatowej na odcinku Żochy 

– Sarnowa Góra – Gołotczyzna i udzielił informacji w przedmiotowej sprawie 

mieszkańcom wsi Sarnowa Góra, a w szczególności, iż budowa drogi może być 

zrealizowana po uregulowaniu stanu prawnego całego odcinka drogi, a środki 

finansowe zostały zabezpieczone na opracowanie dokumentacji projektowej  

i zgodnie z przekazaną informacją w piśmie z dnia 23.03.2020r. wszystkie 

działania sukcesywnie będą realizowane. 

Ad.8. 

  Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Anny Karaś Dyrektor 

Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Dyrektor 

Anny Karaś do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności powiatu z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz 

odwołanie upoważnienia z dnia 03.04.2006r. znak: Or.0114-37/03 z uwagi na 

realizacje zadań z obszaru rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przez 

Powiatowe Urzędy Pracy i udzielił przedmiotowego upoważnienia oraz odwołał 

nieaktualne w wyżej wskazanym zakresie upoważnienie z dnia 03.04.2006r.  

Ad.9.  

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Pani Wiesławy Tybuchowskiej 



Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie w związku z prośbą  

o zwiększenie budżetu na rok 2020 o kwotę 20 160,00 zł na wypłatę odprawy 

emerytalnej dla pracownika Wypożyczalni Głównej Powiatowej Biblioteki 

Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie i postanowił wstrzymać się  

z decyzją do 31 lipca 2020 roku.  

Ad.10. 

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Pani Anny Smolińskiej p.o. Dyrektora 

Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w związku z prośbą  

o zwiększenie dotacji w kwocie 35 000,00 zł w miesiącach, które nie przynoszą 

dochodów własnych z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią 

koronawirusa w 2020 roku i postanowił zwiększyć środki za miesiąc marzec, 

kwiecień i maj 2020 roku o 35 000,00 zł na każdy miesiąc,  łącznie 105 000,00 

zł.  

Ad.11.  

Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Pana Grzegorza 

Grabowskiego Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie  

o rozważenie możliwości zabezpieczenia w budżecie Powiatu środków 

finansowych w wysokości 50 000,00 zł na zakup pojazdu służbowego 

oznakowanego. 

Ad.12. Sprawy różne. 

 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego rozpatrzył wniosek Pani Agnieszki 

Grzejdy w sprawie prośby o objęcie honorowym patronatem i wsparcie finansowe 

poprzez zakup nagród dla zwycięzców ogólnopolskiego Turnieju Tańca Online  

i postanowił zaopiniować pozytywnie przedmiotową prośbę i zabezpieczyć środki 

finansowe nie większe jednak niż 2 000,00 zł, oraz przekazać po rozstrzygnięciu 

konkursu  i przedstawionej ilości uczestników. 

 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz 

aktywny udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego /godzina 14.50 /. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Joanna Potocka-Rak - Starosta Ciechanowski   

/-/  Stanisław Kęsik - Wicestarosta            

/-/ Wojciech Rykowski – Członek Zarządu             

protokołowała:  

/-/ Agnieszka Plebaniak 


