
 

Protokół Nr 1/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  11 stycznia 2021 roku 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15.00.  

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

1. Pani Joanna Potocka-Rak  

2. Pan Stanisław Kęsik  

3. Pan Stefan Żbikowski  

4. Pan Adam Krzemiński  

5. Pan Wojciech Rykowski  

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponad to w posiedzeniu uczestniczyły: 

- Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu 

- Pani Bernadeta Markowicz – Sekretarz Powiatu 

- Pani Barbara Sierpińska – Kierownik Wydziału Administracyjnego 

 

Ad. 1. 

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Zarządu Powiatu Pani Joanna Potocka 

– Rak – Starosta Ciechanowski. Po przywitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności 

posiedzenia, zaproponował porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie i 

przedstawiał się następująco: 

1.   Uchwalenie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.  

2. Przyjęcie protokołu Nr 47/2020, Nr 48/2020, Nr 49/2020, Nr 50/2020,  

Nr 51/2020. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie opracowania planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

ciechanowskiemu z 2021 roku. 

- podjęcie uchwały Nr 1/2021. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przekazania podległem 

jednostkom organizacyjnym powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i 

wydatków tych jednostek na rok budżetowy 2021. 

- podjęcie uchwały Nr 2/2021. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Ciechanowskiego. 

- podjęcie uchwały Nr 3/2021. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 

Ciechanowskiego na 2021 rok. 

- podjęcie uchwały Nr 4/2021. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej 

pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”. 



- podjęcie uchwały Nr 5/2021. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: 

„Budujemy kadrę przyszłości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

- podjęcie uchwały Nr 6/2021. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 

umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat. 

- podjęcie uchwały Nr 7/2021. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie uchylenia Uchwały Nr 

119/2011 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 października 2011 roku. 

- podjęcie uchwały Nr 8/2021   

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie możliwości wynajęcia 

lokalu znajdującego się przy ul. Warszawskiej 54 pod działalność handlowo usługową – handel 

detaliczny i punkt obsługi firmy kurierskiej. 

- podjęcie uchwały Nr 9/2021. 

12. Przygotowanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego 

wraz z proponowanym porządkiem obrad – złożenie wniosku do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Ciechanowskiego.  

13. Projekt pełnomocnictwa Pana D.G. w sprawie podejmowania działań związanych z 

realizacja zadania inwestycyjnego pn. Ośrodek Felinoterapii jako element „Powiatowego 

Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022”- udzielenie pełnomocnictwa.   

14. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego                       w  

Ciechanowie w sprawie możliwości przedłużenia umowy użyczenia garażu nr 033 w budynku 

Powiatu Ciechanowskiego przy ul. 17 Stycznia 7a                                         w Ciechanowie. 

15. Rozpatrzenie wniosku Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury            i Sztuki 

w Ciechanowie w sprawie możliwości przedłużenia umowy użyczenia garażu nr 026 

znajdującego się w budynku Powiatu Ciechanowskiego przy ul. 17 Stycznia 7a w Ciechanowie.  

16. Rozpatrzenie wniosku Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ciechanowie w 

sprawie możliwości przedłużenia umowy najmu garażu nr 029 znajdującego się w budynku 

Powiatu Ciechanowskiego przy ul. 17 Stycznia 7a  w Ciechanowie.  

17. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie w sprawie wyrażenia 

zgody na wybór oferty dotyczącej sprzedaży z wolnej ręki drzew „na pniu”. 

18. Rozpatrzenie pisma Dyrektora  Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie dotyczącego 

opinii w sprawie  wniosku Pani Ireny Gawareckiej Radnej Powiatu Ciechanowskiego  

dotyczącego wprowadzenia do budżetu Powiatu Ciechanowskiego zadania inwestycyjnego 

polegającego na budowie chodnika w miejscowości Lekowo oraz przebudowie drogi 

powiatowej nr 1216W Pniewo  Czeruchy - Lekowo. 

19. Rozpatrzenie pisma Pani I. K. – przedstawiciela pracowników Ośrodka Wsparcia w 

Ciechanowie w sprawie informacji dotyczącej zarządzania jednostką i zasobami ludzkimi przez 

kierownika przedmiotowej placówki.  



21. Rozpatrzenie prośby Pana Ł. J. w sprawie dofinansowania realizacji teledysku do 

autorskiego utworu. 

21. Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem Pana Marka 

Marcinkowskiego Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie przedstawienia 

wyliczenia kwoty dotacji dla szkół niepublicznych i niepublicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w powiecie ciechanowskim. 

22. Sprawy różne.  

23.  Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 2.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły Nr 47/2020, Nr 48/2020, Nr 49/2020, 

50/2020,  Nr 51/2020. 

Ad. 3 

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały                   w 

sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego                  w sprawie 

opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych powiatowi ciechanowskiemu z 2021 roku. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1/2021 w sprawie opracowania planu finansowego zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi ciechanowskiemu z 

2021 roku. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 1/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4 

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały w sprawie 

przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przekazania 

podległem jednostkom organizacyjnym powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów 

i wydatków tych jednostek na rok budżetowy 2021. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 2/2021 w sprawie opracowania planu finansowego 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych powiatowi 

ciechanowskiemu z 2021 roku. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 2/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 5 

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały w sprawie 

przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. Zarząd Powiatu podjął 

uchwałę Nr 3/2021 w sprawie projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego.  

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 3/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 



Ad. 6 

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały  w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 4/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

powiatu ciechanowskiego na 2021 rok. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 4/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 5/2021 w sprawie przygotowania projektu Rady 

Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja 

przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 5/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 8 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 6/2021 w sprawie przygotowania projektu Rady 

Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Budujemy kadrę 

przyszłości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 6/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 9 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 7/2021 w sprawie przygotowania projektu Rady 

Powiatu Ciechanowskiego sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu  

garażu   na czas oznaczony do 3 lat. 

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 7/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 10 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 8/2021 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 8/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 października 2011 roku. 

Protokół Nr 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 8/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 11 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 9/2021 w sprawie możliwości wynajęcia lokalu 

znajdującego się przy ul. Warszawskiej 54 pod działalność handlowo usługową – handel 

detaliczny i punkt obsługi firmy kurierskiej. 

Protokół Nr 9 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 9/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 12 

 Zarząd Powiatu przygotował wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego wraz z proponowanym porządkiem obrad. Zarząd Powiatu złożył 

przedmiotowy wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

 

 

 



Ad. 13 

 Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa dla Pana D.G. w sprawie podejmowania 

działań związanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn. Ośrodek Felinoterapii jako element 

„Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022”  

Ad. 14 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Ciechanowie w sprawie możliwości przedłużenia umowy użyczenia garażu nr 

033 w budynku Powiatu Ciechanowskiego przy ul. 17 Stycznia 7a w Ciechanowie- umowa 

użyczenia do 30.06.2021 r. 

Ad. 15 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zastępcy Dyrektora Powiatowego 

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w sprawie możliwości przedłużenia umowy 

użyczenia garażu nr 026 znajdującego się w budynku Powiatu Ciechanowskiego przy ul. 17 

Stycznia 7a w Ciechanowie- umowa użyczenia do 30.06.2021 r. 

Ad. 16 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia 

Delegatura w Ciechanowie w sprawie możliwości przedłużenia umowy najmu garażu nr 029 

znajdującego się w budynku Powiatu Ciechanowskiego przy ul. 17 Stycznia 7a                                           

w Ciechanowie- umowa użyczenia do 30.06.2021 r. 

Ad. 17 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg                               

w Ciechanowie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z wolnej ręki drzew „na pniu” firmie 

„DRWALEX”. 

Ad. 18 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora  Powiatowego Zarządu Dróg                            

w Ciechanowie dotyczącym opinii w sprawie wniosku Pani Ireny Gawareckiej Radnej Powiatu 

Ciechanowskiego  dotyczącego wprowadzenia do budżetu Powiatu Ciechanowskiego zadania 

inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w miejscowości Lekowo oraz przebudowie 

drogi powiatowej nr 1216W Pniewo  Czeruchy - Lekowo. Zarząd zwraca się z prośbą o wycenę 

powyższego zadania inwestycyjnego. 

Ad. 19 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pani I. K. – przedstawiciela pracowników 

Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie w sprawie informacji dotyczącej zarządzania jednostką                      

i zasobami ludzkimi przez kierownika przedmiotowej placówki.  

 

 

Ad. 20 

Zarząd Powiatu zapoznał się z podaniem Pana Ł. J. dotyczącym prośby                                            

o dofinansowanie realizacji teledysku do autorskiego utworu. Zarząd nie wyraził zgody na 

dofinansowanie teledysku. Zarząd wystąpił z propozycją aplikacji w ramach programu 

organizacji pozarządowych. 

Ad. 21 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pana Marka Marcinkowskiego Kierownika 

Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie przedstawienia wyliczenia kwoty dotacji dla 



szkół niepublicznych i niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, na wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka  w powiecie ciechanowskim. 

Ad. 22 

-Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 10/2021 w sprawie przygotowania projektu Rady 

Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na 

czas oznaczony do 3 lat 

Protokół Nr 10 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 10/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

-Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Sądu Rejonowego w Ciechanowie w sprawie 

zawezwania Powiatu Ciechanowskiego do próby ugodowej w sprawie dotyczącej naliczenia 

kwoty 21355,96 zł tytułem kar umownych wynikających z umowy nr Or.272.2.2018.Zarząd 

Powiatu wyraził zgodę na zawarcie ugody na kwotę 12.000 zł. 

-Pani Starosta poinformowała członków Zarządu o zdemontowaniu foteli z PCKiSZ. 

Zarząd postanowił, aby zainteresowane jednostki wystąpiły do zastępcy Dyrektora PCKiSZ z 

pismem o przekazanie zdemontowanych foteli, następnie przekazanie nastąpiło by w formie 

protokólarnej. Zastępca Dyrektora PCKiSZ zostanie upoważniony do przekazania foteli 

jednostkom.  

- Pani Starosta poinformowała o wynikach kontroli przeprowadzonej w ZS Nr 1                         

w Ciechanowie. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski    

                        /-/Stanisław Kęsik – Wicestarosta                        

  /-/Wojciech Rykowski  

  /-/Adam Krzemiński 

  /-/  Stefan Żbikowski 

 
Protokołowała: 

/-/ Marlena Rydel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


