
Protokół Nr 24/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  16 lipca 2020 roku 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.00 

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu Powiatu a mianowicie: 

1. Pani Joanna Potocka-Rak 

2. Pan Stefan Żbikowski 

3. Pan Adam Krzemiński 

4. Pan Wojciech Rykowski 
 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła 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 22/2020 i Nr 23/2020. 

3. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg 

gminnych w miejscowości Gołymin – Ośrodek. 

-  podjęcie uchwały Nr 105/2020. 

4. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o dotację 

złożonych w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań 

publicznych powiatu ciechanowskiego na rok 2020. 

-  podjęcie uchwały Nr 106/2020. 

5. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego 

dotyczącej  udzielenia  pomocy finansowej  Gminie Opinogóra Górna – dla OSP 

Dzbonie. 

-  podjęcie uchwały Nr 107/2020. 

6. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego 

dotyczącej  udzielenia  pomocy finansowej  Gminie Opinogóra Górna – dla OSP 

Władysławowo. 

-  podjęcie uchwały Nr 108/020. 

7. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu garaży na czas 



oznaczony do 3 lat – na rzecz PCKiSZ w  Ciechanowie i NFZ Delegatura  

w Ciechanowie.   

-  podjęcie uchwały Nr 109/2020. 

8. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Olgi Kownackiej. 

- podjęcie uchwały Nr 110/2020. 

9. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Katarzyny Ignatowskiej. 

- podjęcie uchwały Nr 111/2020. 

10. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się  

o awans na stopień nauczyciela mianowanego dla Pani Anety Tucholskiej. 

- podjęcie uchwały Nr 112/2020. 

11.  Rozpatrzenie wniosku pana Sławomira Kubińskiego Dyrektora Zespołu 

Szkół Technicznych w Ciechanowie  w sprawie przedłużenia czasu realizacji 

projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz 

kadry kształcenia zawodowego” do 31 sierpnia 2021r.  

12. Rozpatrzenie wniosku pani Krystyny Ślubowskiej Dyrektora Zespołu Szkół  

nr 1 w Ciechanowie w sprawie możliwości wsparcia finansowego  

i merytorycznego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa boiska 

wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Gen Józefa Bema w Ciechanowie”. 

13.  Rozpatrzenie wniosku  pani Krystyny Ślubowskiej Dyrektora Zespołu Szkół 

nr 1 w Ciechanowie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w Państwowej 

Uczelni Zawodowej im. I. Mościckiego, czterech pomieszczeń z wykorzystaniem 

na sale lekcyjne w okresie od 1 września 2020r. do 30 kwietnia 2021r. w godz.  

od 8.00 do 15.00. Miesięczny koszt wynajmu – 2 000,00zł. 

14. Rozpatrzenie wniosku pani Iwony Kowalczuk Zastępcy Prezydenta Miasta 

Ciechanów w sprawie podjęcia działań w związku zalewaniem ulicy Plenerowej 

w Ciechanowie.  

15. Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z decyzją Mazowieckiego 

Urzędu Mazowieckiego nr 679/C/2020 – dotyczy dz. 274 w jednostce Regimin 

obręb Zeńbok.  

16. Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z decyzją Mazowieckiego 

Urzędu Mazowieckiego nr 680/C/2020 – dotyczy dz.304 w jednostce Regimin 

obręb Zeńbok.  

17. Złożenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego wraz z proponowanym porządkiem obrad. 

18. Sprawy różne.  



 

 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 22/2020 i Nr 23/2020. 

Ad. 3. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 105/2020 w sprawie wyrażenia opinii  

w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych w miejscowości 

Gołymin – Ośrodek. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 105/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 106/2020 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do zaopiniowania ofert o dotację złożonych w ramach otwartego 

konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego na 

rok 2020. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 106/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 107/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej  udzielenia  

pomocy finansowej  Gminie Opinogóra Górna. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 107/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 108/2020w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej  udzielenia  

pomocy finansowej  Gminie Opinogóra Górna. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 108/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 109/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnych umów najmu garaży na czas oznaczony do 3 lat. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 109/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 110/2020 w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego dla Pani Olgi Kownackiej. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 110/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 



Ad.9.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 111/2020 w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego dla Pani Katarzyny Ignatowskiej. 

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 111/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.10.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 112/2020  w sprawie powołania Komisji 

Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

mianowanego dla Pani Anety Tucholskiej. 

Protokół Nr 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 112/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.11. 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego rozpatrzył wniosek pana Sławomira 

Kubińskiego Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie  w sprawie 

przedłużenia czasu realizacji projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna 

uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” do 31 sierpnia 

2021r. i postanowił zwrócić się do Dyrektora placówki o dostarczenie informacji 

w zakresie zmian kwot  z przedsięwzięcia w poszczególnych latach realizacji.  

Ad.12.  

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego rozpatrzył wniosek pani Krystyny 

Ślubowskiej Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie w sprawie możliwości 

wsparcia finansowego i merytorycznego przy realizacji zadania pn. „Przebudowa 

boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Gen Józefa Bema  

w Ciechanowie” i postanowił zaopiniować pozytywnie oraz  przeznaczyć na ten 

cel 150 tys. zł, z uwzględnieniem Starostwa Powiatowego w Ciechanowie jako 

jednostki realizującej projekt.   

Ad.13.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego rozpatrzył wniosek w sprawie wyrażenia 

zgody na wynajem w Państwowej Uczelni Zawodowej im. I. Mościckiego, 

czterech pomieszczeń z wykorzystaniem na sale lekcyjne w okresie od 1 września 

2020r. do 30 kwietnia 2021r. w godz. od 8.00 do 15.00 (w dni robocze). 

Miesięczny koszt wynajmu – 2 000,00zł. Zarząd postanowił zwrócić się do 

Dyrektora jednostki o pertraktowanie kwoty oraz udzielenie informacji ile 

pomieszczeń placówka wynajmowała od Uczelni w ubiegłym roku szkolnym. 

Ad.14.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego rozpatrzył wniosek pani Iwony 

Kowalczuk Zastępcy Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie podjęcia działań 

w związku zalewaniem ulicy Plenerowej w Ciechanowie i po zaciągnięciu opinii 

Powiatowego Zarządu Dróg postanowił podjąć stosowne działania  

w przedmiotowym zakresie.  



Ad.15. Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z decyzjami 

Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego z decyzją nr 679/C/2020 – dotyczy dz. 

274 w jednostce Regimin obręb Zeńbok.  

Ad.16. Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z decyzją 

Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego nr 680/C/2020 – dotyczy dz.304  

w jednostce Regimin obręb Zeńbok.  

Ad.17.  Zarząd Powiatu zdecydował złożyć wniosek do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Ciechanowskiego o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. 

Wniosek wraz z proponowanym porządkiem obrad stanowi załącznik  

do protokołu.  

Ad.18.  

   - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zapoznał się z wnioskiem pana 

Waldemara Tomaszewskiego z-cy Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej 

Lokatorsko Własnościowej „Zamek” w Ciechanowie w sprawie złożenia wniosku 

przez Starostwo Powiatowe o przekształcenie dotychczasowych praw w prawo 

odrębnej własności lokalu znajdującego się przy ulicy Pułtuskiej 20  

w Ciechanowie. Zarząd negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek.  

-  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 113/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego.  

Protokół Nr 9 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 113/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

- Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 114/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok.  

Protokół Nr 10 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 10/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

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 

/-/   Stefan Żbikowski                                

/-/  Adam Krzemiński        

/-/  Wojciech Rykowski       

 protokołowała:  

Agnieszka Plebaniak 


