
Protokół Nr 23/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 19 lipca 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.30.  

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

 

1. Pani Joanna Potocka - Rak  

2. Pan Marek Marcinkowski 

3. Pan Adam Krzemiński  

4. Pan Wojciech Rykowski 

5. Pan Stefan Żbikowski 

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponad to w posiedzeniu uczestniczyły: 

- Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu 

- Pani Monika Gwoździk – Sekretarz Powiatu 

1. Uchwalenie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 22/2022 z 30 czerwca 2022 roku. 

3. Odwołanie ze stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Placówki Opiekuńczo-

wychowawczej Socjalizacyjnej z siedziba w Ciechanowie 

- podjęcie uchwały Nr 87/2022. 

4. Powierzenie stanowiska dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

Socjalizacyjnej z siedzibą w Ciechanowie 

- podjęcie uchwały Nr 88/2022. 

5. Powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w 

Ciechanowie 

- podjęcie uchwały Nr 89/2022. 

6. Powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w 

Ciechanowie 

- podjęcie uchwały Nr 90/2022. 

7. Przygotowania projektu Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego zmieniającej  

Uchwałę nr VI/20/169/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 

2020r. 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 szkół 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 91/2022. 

8. Zmiana uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok 

- podjęcie uchwały Nr 92/2022. 

9. Przeznaczenie do oddania w dzierżawę przez Powiat Ciechanowski 

nieruchomości rolnej stanowiącej własność powiatu ciechanowskiego 

-podjęcie uchwały Nr 93/2022. 

10. Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów 

nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego w 2022 r 

- podjęcie uchwały Nr 94/2022. 

11. Powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu 

nieograniczonego na dzierżawę na okres 1 roku nieruchomości rolnych Powiatu 

Ciechanowskiego 

- podjęcie uchwały Nr 95/2022. 

12. Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego 

- podjęcie uchwały Nr 96/2022. 

13. Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego 

- podjęcie uchwały Nr 97/2022. 

14. Powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego 

- podjęcie uchwały Nr 98/2022. 

15. Zmiana Uchwały Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 17 marca 

2022 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych, liczby uczniów 

przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Ciechanowski, 

w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023 oraz zawodów i kierunków 

nauczania 

- podjęcie uchwały Nr 99/2022. 



16. Odwołanie Pana Lecha Zduńczyka ze stanowiska pełniącego obowiązki 

Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w 

Ciechanowie 

- podjęcie uchwały Nr 100/2022. 

17. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej 

Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 

- podjęcie uchwały Nr 101/2022. 

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Ciechanowie o wyrażenie zgody na dodatkowe użyczenie pomieszczenia na 

potrzeby Centrum oraz nieodpłatnego przekazania mebli. 

19. Rozpatrzenie uproszczonej oferty Fundacji Fucco o udzielenie dotacji na 

realizację zadania publicznego pod tytułem „Nieodkryty Powiat Ciechanowski”. 

20. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Kolarskiego Klubu Sportowego Ciechanów o 

wsparcie finansowe obozu sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu 

ciechanowskiego. 

21. Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie o możliwość 

ufundowania nagród rzeczowych dla wyróżniających się pracowników i policjantów z 

okazji 103 rocznicy utworzenia Policji. 

22. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Sońska-Krucza ”. 

23. Zapoznanie się z kolejnym pismem z dnia 23.06.2022 roku przesłanym przez r.pr 

Paulinę Respondek reprezentującą spółkę Nowabudowa.pl Sp. Zoo dotyczącym 

Umowy WZP.273.3.2021 „Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej- 

Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych”. 

24. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie w sprawie 

wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

1217W Ciechanów-Romanowo, na odcinku od Leśnej w Ciechanowie do 

miejscowości Rutki-Marszewice” 

- wydanie postanowienia. 

25. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Regimin w sprawie wydania opinii dotyczącej 

realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120808W relacji Grzybowo-

Regimin” 

- wydanie postanowienia. 

26. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Ciechanowskiego Klub Sportowy o 

dofinansowanie zakupu stroi meczowych, rozgrzewkowych i reprezentacyjnych 

drużyny seniorów JURAND.  

27. Sprawy różne.  

28. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie protokół Nr 22/2022 z 30 czerwca 2022 

roku. 



Ad.3.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 87/2022 w sprawie odwołania ze 

stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

Socjalizacyjnej z siedziba w Ciechanowie. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 87/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 88/2022 w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej z siedzibą w 

Ciechanowie. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 88/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 89/2022 w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 89/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 90/2022 w sprawie powierzenia stanowiska 

dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 90/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 91/2022 w sprawie przygotowania projektu 

Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego zmieniającej  Uchwałę nr VI/20/169/2020 

Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2020r. 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 szkół 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 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 91/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 92/2022 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 92/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.9.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 93/2022 w sprawie przeznaczenia do 

oddania w dzierżawę przez Powiat Ciechanowski nieruchomości rolnej stanowiącej 

własność powiatu ciechanowskiego. 

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 93/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.10.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 94/2022 w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia ustnych przetargów nieograniczonych na 

sprzedaż nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego w 2022 r. 

Protokół Nr 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 94/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.11.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 95/2022 w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na 

dzierżawę na okres 1 roku nieruchomości rolnych Powiatu Ciechanowskiego. 

Protokół Nr 9 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 95/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.12. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 96/2022 w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

Protokół Nr 10 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 96/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.13.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 97/2022 w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

Protokół Nr 11 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 97/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 



Ad.14.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 98/2022 w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego. 

Protokół Nr 12 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 98/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.15.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 99/2022 w sprawie zmiany Uchwały                  

Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie 

ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych, liczby uczniów przyjmowanych do klas 

pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Ciechanowski, w tym szkół 

specjalnych w roku szkolnym 2022/2023 oraz zawodów i kierunków nauczania. 

Protokół Nr 13 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 99/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.16.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 100/2022 w sprawie odwołania Pana Lecha 

Zduńczyka ze stanowiska pełniącego obowiązki Dyrektora Powiatowej Biblioteki 

Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

Protokół Nr 14 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 100/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.17. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 101/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu 

na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. 

Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

Protokół Nr 15 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 101/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.18.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie o wyrażenie zgody na dodatkowe 

użyczenie pomieszczenia na potrzeby Centrum oraz nieodpłatnego przekazania 

mebli. 

Ad.19.  

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Fundacji Fucco o udzielenie 

dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem „Nieodkryty Powiat 

Ciechanowski”. 

Ad.20. 

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Kolarskiego Klubu 

Sportowego Ciechanów o wsparcie finansowe obozu sportowego dla dzieci                         

i młodzieży z terenu powiatu ciechanowskiego. 

Ad.21.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendy Powiatowej Policji w 

Ciechanowie o możliwość ufundowania nagród rzeczowych dla wyróżniających się 



pracowników i policjantów z okazji 103 rocznicy utworzenia Policji i przeznaczył na 

ten cel 3000 złotych tj. 500 złotych na jedną nagrodę dla pracownika lub policjanta 

Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. 

Ad.22. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Sońska-Krucza”. 

Ad.23.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z kolejnym pismem z dnia 23.06.2022 roku 

przesłanym przez r.pr Paulinę Respondek reprezentującą spółkę Nowabudowa.pl Sp. 

Zoo dotyczącym Umowy WZP.273.3.2021 „Budowa Powiatowego Centrum Opieki 

Wytchnieniowej- Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych”. 

Ad.24.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w 

Ciechanowie i wydał postanowienie pozytywnie opiniując realizację inwestycji 

drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo, na 

odcinku od Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice”. 

Ad.25.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Regimin i wydał 

postanowienie pozytywnie opiniując realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa 

drogi gminnej nr 120808W relacji Grzybowo-Regimin”. 

Ad.26.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia 

Ciechanowskiego Klub Sportowy o dofinansowanie zakupu stroi meczowych, 

rozgrzewkowych i reprezentacyjnych drużyny seniorów JURAND i przeznaczył na ten 

cel 2 tysiące złotych.  

Ad.27. Sprawy różne. 

- Zarząd Powiatu rozmawiał na temat otwartego w dniu 2 lipca br. Parku Edukacji i 

Rozrywki w Gołotczyźnie. 

- Zarząd Powiatu wyraził zgodę na odpłatne oraz nieodpłatne udostępnienie terenu 

nieruchomości, dz. nr 35/8 w Gołotczyźnie, gm. Sońsk osobom i podmiotom trzecim 

w okresie obowiązywania umowy użyczenia o numerze WGN.6850.1.15.2022 tj. do 

dnia 28 września 2022  

Ad.28.  

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

/godzina 12.10/. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Joanna Potocka - Rak - Starosta Ciechanowski 

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta 

/-/ Adam Krzemiński 

/-/ Stefan Żbikowski 
Protokołowała: Joanna Janowska /-/  


