
Protokół Nr 21/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  17 czerwca 2020 roku 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15.30 

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu Powiatu a mianowicie: 

1. Pani Joanna Potocka-Rak 

2. Pan Stanisław Kęsik 

3. Pan Stefan Żbikowski 
 

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 19/2020, Nr 20/2020. 

3. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020r. 

-  podjęcie uchwały Nr 83/2020. 

4. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego     

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

-  podjęcie uchwały Nr 84/2020. 

5. 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 85/2020. 

6. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie określenia: 

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego; 

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i 

wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze 

w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także 



nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, 

któremu powierzono stanowisko kierownicze; 

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin:  

a) nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 

Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 

nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru 

godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość, 

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej 

c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

-  podjęcie uchwały Nr 86/2020. 

7. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego                      

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 

przeprowadzania  kontroli  prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji 

udzielonej niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby 

fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 

-  podjęcie uchwały Nr 87/2020. 

8. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań 

publicznych Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok. 

-  podjęcie uchwały Nr 88/2020. 

9. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie wyrażenia  zgody zbycie prawa własności nieruchomości Powiatu 

Ciechanowskiego. 

-  podjęcie uchwały Nr 89/2020. 

10. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przyjęcia listy rankingowej wniosków złożonych zgodnie  

z Regulaminem Programu pn. ”Zakup sprzętu ratowniczego  

i umundurowania – edycja 2020”  dla OSP dofinansowany ze środków powiatu 

ciechanowskiego . 

-  podjęcie uchwały Nr 90/2020. 

11. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie zmiany Regulaminu Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego                             

i umundurowania – edycja 2020” dofinansowany ze środków powiatu 

ciechanowskiego. 

-  podjęcie uchwały Nr 91/2020 

12. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego 

dotyczącej udzielenia pomocy finansowej  Gminie Ciechanów. 



-  podjęcie uchwały Nr 92/2020 

13. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego 

dotyczącej udzielenia pomocy finansowej  Gminie Gołymin Ośrodek. 

-  podjęcie uchwały Nr 93/2020 

14.  Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego 

dotyczącej udzielenia pomocy finansowej  Gminie Glinojeck. 

-  podjęcie uchwały Nr 94/2020 

15. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego 

dotyczącej udzielenia pomocy finansowej  Gminie Grudusk. 

-  podjęcie uchwały Nr 95/2020. 

16. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego 

dotyczącej udzielenia pomocy finansowej  Gminie Ojrzeń. 

-  podjęcie uchwały Nr 96/2020 

17. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego 

dotyczącej udzielenia pomocy finansowej  Gminie Opinogóra Górna. 

-  podjęcie uchwały Nr 97/2020. 

18. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego 

dotyczącej udzielenia pomocy finansowej  Gminie Regimin. 

-  podjęcie uchwały Nr 98/2020. 

19. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego 

dotyczącej udzielenia pomocy finansowej  Gminie Sońsk. 

-  podjęcie uchwały Nr 99/2020. 

20. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr V/27/148/2017  

z dnia 27 listopada w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony 

Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. 

-  podjęcie uchwały Nr 100/2020. 

21. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie zmiany uchwały Nr 95/2017 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 

10 lipca 2017 roku w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego 

realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017- 

2022.  

-  podjęcie uchwały Nr 101/2020. 

22. Rozpatrzenie wniosku  pana Przemysława Zadrożnego Dyrektora Domu 

Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie możliwości  utworzenia  



i prowadzenia w ramach struktury DPS w Ciechanowie przy ul. Kruczej 32, 

Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 30 uczestników.  

23. Rozpatrzenie wniosku pana Jarosława Muchowskiego Wójta Gminy Sońsk  

w sprawie rozważenia możliwości wykonania w roku 2021 inwestycji drogowej 

na terenie Gminy Sońsk obejmującej przebudowę drogi powiatowej Nr 1222W 

Burkaty – Nasierowo – Pomorze na odcinku 400m.  

24. Rozpatrzenie wniosku Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie 

w sprawie prośby o dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie orkiestry Dętej 

OSP Ciechanów w instrumenty muzyczne”.  

25. Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem Powiatowego 

Zarządu Dróg w Ciechanowie skierowanego do Pani Marioli Kołakowskiej Wójta 

Gminy Regimin w sprawie udzielenia informacji w jakim zakresie samorząd 

może partycypować w kosztach remontu drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec – 

Szczepanki – Szulmierz.  

26.  Rozpatrzenie pisma mieszkańców wsi Sarnowa Góra reprezentowanych 

przez Pana Jana Olęckiego Sołtysa Wsi Sarnowa drogi Żochy – Sarnowa Góra – 

Gołotczyzna 1226W.   

27. 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 zgodnie z tzw. Pierwszą aktualizacją.  

28. Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów przekazanego zgodnie z właściwością dotyczącego 

wniosku pana Stanisława Dyoniziak Sołtysa Wsi Chrościce w sprawie przyznania 

środków na remont drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna – Zawady – Nowe 

Miasto.   

29. Sprawy różne.  

 

 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 19/2020 i Nr 20/2020. 

Ad. 3. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 83/2020 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020r. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 83/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 



Ad.4.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 84/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 84/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 85/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 85/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 86/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały w sprawie określenia: 

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych 

okresach roku szkolnego; 

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i 

wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze 

w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także 

nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, 

któremu powierzono stanowisko kierownicze; 

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin:  

a) nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta 

Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, 

nauczycieli kształcenia na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru 

godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i kształcenia na odległość, 

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej 

c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 86/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 87/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia trybu 

udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania  kontroli  



prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym 

szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne 

niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 87/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 88/2020 w sprawie  

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 88/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.9.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 89/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia  zgody 

na zbycie prawa własności nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego. 

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 89/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.10.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 90/2020 w sprawie przyjęcia listy 

rankingowej wniosków złożonych zgodnie z Regulaminem Programu pn. ”Zakup 

sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2020”  dla OSP dofinansowany 

ze środków powiatu ciechanowskiego. 

Protokół Nr 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 90/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.11.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 91/2020 w sprawie zmiany Regulaminu 

Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2020” 

dofinansowany ze środków powiatu ciechanowskiego. 

Protokół Nr 9 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 91/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.12.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 92/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej udzielenia pomocy 

finansowej  Gminie Ciechanów. 

Protokół Nr 10 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 92/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.13.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 93/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej udzielenia pomocy 

finansowej  Gminie Gołymin Ośrodek. 

Protokół Nr 11 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 



Nr 93/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.14.   

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 94/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej udzielenia pomocy 

finansowej  Gminie Glinojeck. 

Protokół Nr 12 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 94/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.15.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 95/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej udzielenia pomocy 

finansowej  Gminie Grudusk. 

Protokół Nr 13 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 95/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Ad.16.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 96/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej udzielenia pomocy 

finansowej  Gminie Ojrzeń. 

Protokół Nr 14 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 96/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Ad.17.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 97/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej udzielenia pomocy 

finansowej  Gminie Opinogóra Górna. 

Protokół Nr 15 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 97/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Ad.18.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 98/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej udzielenia pomocy 

finansowej  Gminie Regimin. 

Protokół Nr 16 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 98/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.19.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 99/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej udzielenia pomocy 

finansowej  Gminie Sońsk. 

Protokół Nr 17 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 99/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.20.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 100/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały 

Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr V/27/148/2017 z dnia 27 listopada w sprawie 

przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-

2022. 



Protokół Nr 18 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 100/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.21.  
Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 101/2020 w sprawie zmiany uchwały  

Nr 95/2017 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 10 lipca 2017 roku  

w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację Powiatowego 

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017- 2022.  

Protokół Nr 19 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 101/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

Ad.22.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego rozpatrzył wniosek pana Przemysława 

Zadrożnego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie 

możliwości  utworzenia i prowadzenia w ramach struktury DPS w Ciechanowie 

przy ul. Kruczej 32, Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 30 uczestników  

i zaopiniował pozytywnie przedstawiony wniosek. Prowadzone WTZ przy DPS 

w Ciechanowie nastąpi od 01.01.2021r., w związku z tym czynności 

przygotowawczych w przedmiotowym zagadnieniu należy dokonać  

do 31.12.2020r. przez Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie. 

Ad.23. 

  Zarząd Powiatu Ciechanowskiego rozpatrzył wniosek pana Jarosława 

Muchowskiego Wójta Gminy Sońsk w sprawie rozważenia możliwości 

wykonania w roku 2021 inwestycji drogowej na terenie Gminy Sońsk 

obejmującej przebudowę drogi powiatowej Nr 1222W Burkaty – Nasierowo – 

Pomorze na odcinku około 400m i postanowił uzgodnić pozytywnie 

wnioskowaną inwestycję i uwzględnić w planie budżetu Powiatu w roku 2021.  

Ad.24.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego rozpatrzył wniosek Miejskiej 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie w sprawie prośby o dofinansowanie 

zadania pn. „Wyposażenie Orkiestry Dętej OSP Ciechanów w instrumenty 

muzyczne” i postanowił odmówić przyznania dofinansowania z uwagi na fakt, że 

Powiat Ciechanowski nie dysponuje środkami budżetowymi, które mógłby 

przeznaczyć na wskazane w piśmie zagadnienie. W związku z ogłaszanym  

w czerwcu br. przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego otwartym konkursem ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na rok  2020, 

wnioskodawca zostanie powiadomiony o możliwości pozyskania wsparcia  

w ramach ww. konkursu.  

Ad.25. 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zapoznał się z pismem Powiatowego 

Zarządu Dróg w Ciechanowie skierowanym do Pani Marioli Kołakowskiej Wójta 

Gminy Regimin w sprawie udzielenia informacji, w jakim zakresie samorząd 



może partycypować w kosztach remontu drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec – 

Szczepanki – Szulmierz.  

Ad.26.   

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego rozpatrzył pismo mieszkańców wsi 

Sarnowa Góra reprezentowanych przez Pana Jana Oglęckiego Sołtysa Wsi 

Sarnowa Góra w sprawie remontu drogi Żochy – Sarnowa Góra – Gołotczyzna 

1226W. Zarząd uzgodnił, iż podejmowane działania związane z budową 

przedmiotowej drogi będą zrealizowane zgodnie z ustaleniami i w roku 2020 

zostanie opracowana dokumentacja, a w latach kolejnych wykonana przebudowa 

drogi. Przygotowanie przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego musi 

odbywać się w sposób racjonalny i mieścić się w przyjętym budżecie Powiatu na 

rok bieżący.  

Ad.27.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 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 zgodnie z tzw. Pierwszą aktualizacją  

i uzgodnił pozytywnie przedstawione ustalenia.  

Ad. 28. 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zapoznał się z pismem Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów przekazanego zgodnie z właściwością dotyczącego 

wniosku pana Stanisława Dyoniziak Sołtysa Wsi Chrościce w sprawie przyznania 

środków na remont drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna – Zawady – Nowe 

Miasto.   

Ad.29. Sprawy różne. 

- Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zapoznał się z wnioskiem Pana 

Wojciecha Jagodzińskiego Dyrektora Powiatowego Zarządu w Ciechanowie  

w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2020 

wg. wskazanych klasyfikacji. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zaopiniował 

pozytywnie wskazane przesunięcia środków finansowych w zakresie 

wyszczególnionych działów. Zmiany zostaną wprowadzone w Uchwale  

na kolejnym Zarządzie. 

- Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zapoznał się pismem Pani Anny 

Smolińskiej p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  

w Ciechanowie w sprawie bezpłatnego użyczenia zabudowanej nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego budynek użyteczności 

publicznej – dom kultury w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne użyczenie 



nieruchomości osobom trzecim zgodnie z załączonym wykazem pomieszczeń  

i zaopiniował pozytywnie przedmiotowe zagadnienia.  

 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz 

aktywny udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego /godzina 16.30/. 

 

 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Joanna Potocka-Rak- Starosta Ciechanowski  

/-/  Stanisław Kęsik- Wicestarosta                   

/-/  Stefan Żbikowski                             

 

protokołowała:  

 /-/ Agnieszka Plebaniak 

 

 


