
Protokół Nr 2/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia 15 stycznia 2021 roku 

 

 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30.  

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

1. Pani Joanna Potocka-Rak  

2. Pan Stanisław Kęsik  

3. Pan Stefan Żbikowski  

4. Pan Adam Krzemiński  

5. Pan Wojciech Rykowski  

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponad to w posiedzeniu uczestniczyły: 

- Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu 

- Pani Bernadeta Markowicz – Sekretarz Powiatu 

- Pani Barbara Sierpińska – Kierownik Wydziału Administracyjnego 

 

 

Ad. 1. 

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Zarządu Powiatu Pani Joanna Potocka 

– Rak – Starosta Ciechanowski. 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 1/2021 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 

nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów 

prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

- podjęcie uchwały Nr 11/2021. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu literackiego „Przygody kota Powiatka” 

-podjęcie uchwały Nr 12/2021  

5.Sprawozdanie Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

za 2020 rok. 

6. Przygotowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez powiat ciechanowski, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, między wydatkami 

poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, a iloczynem 

średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 



oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty nauczyciela, 

ustalonym w danym roku. 

7.  Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego pisma Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie dotyczącego modernizacji szkolnego 

boiska sportowego z przyległym do niego terenem. 

8.  Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z projektem Powiatowego programu 

rozwoju pieczy zastępczej w powiecie ciechanowskim na lata 2021-2023. 

9.  Sprawy różne.  

10.  Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 3.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 11/2021 w sprawie  ustalenia Regulaminu 

określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość 

nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów 

prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe 

w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 11/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 12/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 

literackiego „Przygody kota Powiatka”. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 12/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 5.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się ze Sprawozdaniem Starosty Ciechanowskiego                                      

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok i przyjął sprawozdanie bez 

uwag. 

Ad. 6.  

Zarząd Powiatu przygotował sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez powiat ciechanowski, z uwzględnieniem wysokości kwoty różnicy, 

między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, 

a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty 

nauczyciela, ustalonym w danym roku. 

Ad. 7.  

 Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. 

Stanisława Płoskiego w Ciechanowie. Z uwagi na to iż modernizacja szkolnego boiska 

sportowego oraz przyległego terenu ZST nie mieści się w katalogu zadań ujętych do realizacji 

w bieżącym roku budżetowym Zarząd Powiatu nie może przychylić się do prośby. Jednakże              

w przypadku pozyskania środków zewnętrznych Zarząd ponownie rozpatrzy kwestie 

modernizacji boiska. 

 Pan Adam Krzemiński zaproponował aby przy jednej ze szkół wybudować Halę 

Sportową. Członkowie Zarządu podjęli  dyskusję nt. boisk funkcjonujących przy szkołach                      

i budowie Hali Sportowej.  



Pani Starosta poinformowała również, że jest zamysł uruchomienia laboratorium przy 

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 

 

 

 

Ad. 8.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z projektem Powiatowego programu rozwoju pieczy 

zastępczej w powiecie ciechanowskim na lata 2021-2023. 

Ad. 9. 

 - Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 13/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy najmu garażu na czas oznaczony do 3 lat. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 13/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

-Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 14/2021 w sprawie przygotowania i wniesienia pod 

obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej 

na lata 2021 – 2023 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 14/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

-Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława 

Staszica w Ciechanowie dotyczący wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu dwóch 

garaży znajdujących się na posesji szkoły. Zarząd Powiatu postanowił wystąpić z informacją 

ile trwają umowy najmu. 

-Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczący wyrażenia zgody na wynajem garażu na okres 

zimowy oraz wynajem pokoju Nr 307A z wysokością czynszu najmu zgodnym z 

obowiązującymi stawkami. Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zamontowanie drzwi pomiędzy 

pokojem obecnie użytkowanym a pokojem Nr 307A. Pokój 307A zostanie odświeżony. 

-Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 

Budowlanego w Ciechanowie dotyczący rozszerzenia umowy najmu o pokój  Nr 309 z 

wysokością czynszu najmu zgodnym z obowiązującymi stawkami. 

- Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Pana J. B. dotyczące podjęcia działań na rzecz 

upamiętnienia miejsca Ofiar sowieckiego obozu NKWD. Zarząd udzielił informacji 

adresatowi, że popiera inicjatywę i po uzyskaniu zgody właściciela gruntu Zarząd Powiatu 

włączy się w czynności związane z upamiętnieniem ofiar  obozu NKWD. 

-Pan Adam Krzemiński zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu aby Powiatowy Zarząd 

Dróg umył po zimie Most 3 Maja.  

-Pan Stefan Żbikowski zwrócił się do Zarządu z wnioskiem o odnowienie barierek na mostach 

na terenie Powiatu Ciechanowskiego w pasach dróg których zarządcą jest PZD.  

 

Ad. 10.  

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny udział                       

i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzinie 10.20/. 

 

  

 



 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski    

/-/ Stanisław Kęsik – Wicestarosta                                     

/-/ Adam Krzemiński                                                   

/-/ Stefan Żbikowski                                                    

 

Protokołowała: 

/-/ Marlena Rydel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


