
Protokół Nr 20/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  15 czerwca 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. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu  uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego                     

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie  ustalenia planu 

sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych,                           

z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na 

obszarze powiatu ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące. 

-  podjęcie uchwały Nr 81/2020. 

3. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przystąpienia jako uczestnik do projektu „Samorząd bez barier”, 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020 – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki 

i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

-  podjęcie uchwały Nr 82/2020. 

4.   Sprawy różne.  

 

Ad.2. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 81/2020 w sprawie przygotowania 

projektu  uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały 

Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie  ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół 



ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 81/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.3.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 82/2020 w sprawie przystąpienia jako 

uczestnik do projektu „Samorząd bez barier”, współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet 

II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 82/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4. 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 14.30 /. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Joanna Potocka-Rak- Starosta Ciechanowski   

/-/  Stanisław Kęsik- Wicestarosta     

 

protokołowała:  

/-/ Agnieszka Plebaniak 

 

 

 


