
Protokół Nr 29/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  28 sierpnia 2020 roku 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15.00 

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu Powiatu a mianowicie: 

1. Pani Joanna Potocka-Rak 

2. Pan Stanisław Kęsik  

3. Pan Stefan Żbikowski 

4. Pan Adam Krzemiński 
 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Pani Barbara Sierpińska - Kierownik 

Wydziału Administracyjnego i 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 26/2020, Nr 27/2020, Nr 28/2020. 

3. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiewzięć, o których mowa  

w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.  

- podjęcie uchwały Nr 125/2020 

4. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu 

ciechanowskiego oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury  

w powiecie ciechanowskim za I połrocze 2020r.  

- podjęcie uchwały Nr 126/2020 

5. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020. 

-  podjęcie uchwały Nr 127/2020. 

6. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

zmieniającą Uchwałę Nr 23/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia  

3 lutego 2020 roku w sprawie opracowania planu dofinansowania form 

doskonalenia zawodowego  nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej 

kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki 

doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe 

obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
-  podjęcie uchwały Nr 128/2020. 



7. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego                    

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania 

stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym szkół, dla których powiat 

ciechanowski  jest organem  prowadzącym, za wysokie  wyniki w nauce  

i szczególne osiągnięcia  edukacyjne. 

-  podjęcie uchwały Nr 129/020. 

8. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dodatkowego stanowiska 

wicedyrektora  w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie. 

-  podjęcie uchwały Nr 130/020. 

9. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym. 

-  podjęcie uchwały Nr 131/020. 

10. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej  

w Ciechanowie, ul. Krucza 32. 

-  podjęcie uchwały Nr 132/020. 

11.  Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie rozwiązania umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii 

Zajęciowej w Ciechanowie. 

-  podjęcie uchwały Nr 133/2020. 

12. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie.    

-  podjęcie uchwały Nr 134/2020. 

13. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przystąpienia do projektu grantowego pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, 

współfinansowego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 204-2020. Działanie 2.8. Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny P1 

9iv: Ułatwianie dostępu  do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości 

usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie 

ogólnym.  

-  podjęcie uchwały Nr 135/2020. 

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych  

w Ciechanowie w sprawie umieszczenia w budżecie na 2021 rok wydatków 

związanych z realizacją projektu „Europejska mobilność uczniów – kluczem do 

rozwoju szkoły”.   

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie  

w sprawie naprawy gzymsu na elewacji budynku szkoły.  

16.  Rozpatrzenie wniosku  Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie  



w sprawie umieszczenia znaku informacyjno – graficznego o lokalizacji apteki 

„Apteka przyjazna przy Eskulapie” na terenie szkoły. 

17.  Rozpatrzenie wniosku  Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie  

w sprawie wynajęcia pomieszczeń na sale lekcyjne od Państwowej Uczelni 

Zawodowej im I. Mościckiego w Ciechanowie.   

18.  Rozpatrzenie wniosku Sekretarz Gminy Ciechanów o uzgodnienie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, 

gmina Ciechanów.  

19.  Rozpatrzenie wniosku Sekretarz Gminy Ciechanów o uzgodnienie projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Chruszczewo, gmina Ciechanów.  

20.   Rozpatrzenie pisma państwa M.J.J mieszkańców wsi Sońsk w sprawie drogi 

dojazdowej do Z.O.L. Palium w Sońsku.  

21.   Rozpatrzenie pisma Mazowieckiego Zarządu Dróg w Warszawie w sprawie 

rozważenia możliwości podjęcia działań zmierzających do zaliczenia do kategorii 

dróg wojewódzkich drogi powiatowej nr 2421W relacji Sońsk – Gąsocin.  

22. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Ciechanowie w sprawie wyrażenia opinii w kwestii prowadzenia działalności 

gospodarczej na rzecz innych samorządów lub podmiotów gospodarczych. 

23.  Zapoznanie się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 

skierowanego do Wójta Gminy Sońsk w sprawie podjętych działań zadania 

dotyczącego odwodnienia terenu drogi powiatowej nr 1248W w miejscowości  

Gutków oraz partycypacji kosztów związanych z realizacja zadania.  

24.  Zapoznanie się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 

skierowanego do Wójta Gminy Ciechanów w sprawie zadania pn: „Remont mostu 

w m. Kargoszyn w ciągu drogi powiatowej nr 1239W”.  

25.  Zapoznanie się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 

skierowanego do Wójta Gminy Opinogóra Górna w sprawie zadań w ciągu drogi 

powiatowej nr 1237W pn: 

- „Budowa drenu francuskiego w m. Opinogóra Dolna” 

- „Budowa wpustu ulicznego w m. Opinogóra Górna” 

26.   Rozpatrzenie pisma ze Związku Powiatów Polskich w sprawie możliwości 

udzielenia pomocy finansowej dla województwa podkarpackiego w związku  

ze skutkami powodzi i nawałnic.  

27.  Rozpatrzenie pisma ze Związku Powiatów Polskich w sprawie możliwości 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w związku ze skutkami 

powodzi i nawałnic. 



28. Sprawy różne.  

 

 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 26/2020, Nr 27/2020,  

Nr 28/2020. 

Ad. 3. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 125/2020 w sprawie przedstawienia 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym  

o przebiegu realizacji przedsiewzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy  

o finansach publicznych.  

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 125/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 126/2020 w sprawie przedstawienia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego oraz planu 

finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za  

I połrocze 2020r.  

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 126/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 127/2020 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 127/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 128/2020 w sprawie zmieniającą 

Uchwałę Nr 23/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 lutego 2020 

roku w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia 

zawodowego  nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia 

nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 

doskonalenie zawodowe nauczycieli. 
Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 128/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 129/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  w sprawie zmiany uchwały w 

sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom szczególnie 

uzdolnionym szkół, dla których powiat ciechanowski  jest organem  

prowadzącym, za wysokie  wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia  edukacyjne. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 



Nr 129/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 130/2020 w sprawie wyrażenia zgody 

na utworzenie dodatkowego stanowiska wicedyrektora  w Zespole Szkół Nr 1 im. 

gen. J. Bema w Ciechanowie  

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 130/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.9.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 131/2020 w sprawie 

uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym. 

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 131/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.10.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 132/2020 w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej  

w Ciechanowie, ul. Krucza 32. 

Protokół Nr 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 132/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.11. 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 133/2020 w sprawie  

rozwiązania umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej  

w Ciechanowie. 

Protokół Nr 9 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 133/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.12. 

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 134/2020 w sprawie 

powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. 

Stanisława Płoskiego w Ciechanowie.    

Protokół Nr 10 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 134/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 13. 

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 135/2020 w sprawie 

przystąpienia do projektu grantowego pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, 

współfinansowego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój na lata 204-2020. Działanie 2.8. Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny  

P1 9iv: Ułatwianie dostępu  do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej 

jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych  

w interesie ogólnym.  

Protokół Nr 11 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 135/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 



Ad. 14. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych w Ciechanowie w sprawie umieszczenia w budżecie na 2021 rok 

wydatków związanych z realizacją projektu „Europejska mobilność uczniów – 

kluczem do rozwoju szkoły”. Zarząd Powiatu wystosuje prośbę do Dyrektora 

placówki o złożenie stosownego wniosku do zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej do Skarbnika Powiatu. 

Ad. 15. 

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Nr 1 w Ciechanowie w sprawie naprawy gzymsu na elewacji budynku szkoły.  

Zarząd Powiatu postanowił złożyć pismo do Dyrektora szkoły o udzielenie 

informacji związanych z podjęciem dotychczasowych działań w przedmiotowej 

sprawie.  

Ad.16. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół  

Nr 1 w Ciechanowie w sprawie umieszczenia znaku informacyjno – graficznego 

o lokalizacji apteki „Apteka przyjazna przy Eskulapie” na terenie szkoły  

i  postanowił sprawdzić czy istnieje możliwość umieszczania banerów na terenie 

placówek szkolnych.  

Ad.17. 

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek  Dyrektora Zespołu Szkół 

Nr 1 w Ciechanowie w sprawie wynajęcia pomieszczeń na sale lekcyjne od 

Państwowej Uczelni Zawodowej im I. Mościckiego w Ciechanowie. Zarząd nie 

wyraża zgody na zwiększenie planu finansowego, kwotę wynajmu należy pokryć 

w ramach obecnego budżetu jednostki.  

Ad. 18.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Sekretarz Gminy 

Ciechanów o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów.  

Ad.19.   

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Sekretarz Gminy 

Ciechanów o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Chruszczewo, gmina Ciechanów.  

Ad.20.    

Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo państwa M.J.J mieszkańców wsi Sońsk 

w sprawie niedopuszczenia do wybudowania dojazdu do wejścia głównego 

usytuowanego od strony zachodniej do budynku Z.O.L. Palium w Sońsku  

i przedstawi swoje stanowisko w porozumieniu z Wydziałem Geodezji.  

Ad.21.    

Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Mazowieckiego Zarządu Dróg  



w Warszawie w sprawie rozważenia możliwości podjęcia działań zmierzających 

do zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich drogi powiatowej nr 2421W relacji 

Sońsk – Gąsocin, w związku z wnioskiem Wójta Gminy Sońsk. Zarząd 

podtrzymuje stanowisko Mazowieckiego Zarządu Dróg w Warszawie. 

Ad.22.  

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Ciechanowie w sprawie wyrażenia opinii w kwestii prowadzenia działalności 

gospodarczej na rzecz innych samorządów lub podmiotów gospodarczych. 

Zarząd skierował sprawę do Kancelarii prawnej celem konsultacji  

i przedstawienia możliwych wariantów do prowadzenia działalności.  

Ad. 23.   

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg  

w Ciechanowie skierowanego do Wójta Gminy Sońsk w sprawie podjętych 

działań zadania dotyczącego odwodnienia terenu drogi powiatowej nr 1248W  

w miejscowości  Gutków oraz partycypacji kosztów związanych z realizacja 

zadania.  

Ad.24.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg  

w Ciechanowie skierowanego do Wójta Gminy Ciechanów w sprawie zadania  

pn: „Remont mostu w m. Kargoszyn w ciągu drogi powiatowej nr 1239W”.  

Ad.25. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg  

w Ciechanowie skierowanego do Wójta Gminy Opinogóra Górna w sprawie 

zadań w ciągu drogi powiatowej nr 1237W pn: 

- „Budowa drenu francuskiego w m. Opinogóra Dolna” 

- „Budowa wpustu ulicznego w m. Opinogóra Górna” 

Ad.26.    

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył pismo ze Związku Powiatów 

Polskich w sprawie możliwości udzielenia pomocy finansowej dla województwa 

podkarpackiego w związku ze skutkami powodzi i nawałnic.  

Ad.27.   

Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył pismo ze Związku Powiatów 

Polskich w sprawie możliwości udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Przemyskiego w związku ze skutkami powodzi i nawałnic. 

Ad.28. Sprawy różne.  

- Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 136/2020 w sprawie 

przystąpienia do projektu grantowego pn „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, 



domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów 

na czas COVID – 19” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 

2020r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym 

Funduszem Zdrowia.  

Protokół Nr 12 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 136/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

- Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek złożony przez Komisję Rewizyjną 

Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wsparcia finansowego Powiatowego 

Zarządu Dróg w Ciechanowie w kwocie ok. 130 tys. zł, na zakup niezbędnego 

sprzętu na potrzeby wykonywania zadań jednostki. Zarząd Powiatu z uwagi na 

ograniczone środki w budżecie nie zaakceptował realizacji wymienionych zadań 

w bieżącym roku. Zarząd Powiatu postanowił przekazać przedmiotowy wniosek  

do propozycji projektu budżetu powiatu ciechanowskiego na rok 2021r.  

- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani Elżbiety 

Brzezińskiej Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego  

w Ciechanowie w sprawie bezpłatnego użyczenia pomieszczeń internatu  

dla uczestników ogólnopolskich Igrzysk „LZS Mazowia”. 

-   Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek pana Tomasza Gumulak 

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie w sprawie zakwaterowania 

uczniów szkół niepublicznych w Internacie prowadzonym przez placówkę. 

Zarząd prosi o kalkulację ekonomiczną związaną z lokowaniem uczniów.   

   

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz 

aktywny udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego /godzina 16.00/. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Joanna Potocka-Rak- Starosta Ciechanowski     

/-/ Stanisław Kęsik – Wicestarosta   

/-/ Stefan Żbikowski     

/-/ Adam Krzemiński                       

 

protokołowała:  

/-/ Agnieszka Plebaniak 

 

 


