
Protokół Nr 30/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  03 września 2020 roku 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15.00 

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.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:  

-  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. 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. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego         

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni  

Psychologiczno  - Pedagogicznej w Ciechanowie. 

– podjęcie uchwały Nr 137/2020. 

3. Rozpatrzenie wniosku Pana Piotra Komorowskiego Kierownika Mazowieckiej 

Izby Rolniczej Oddział w  Ciechanowie w sprawie nieodpłatnego udostępnienia 

Sali Konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w dniu 

25.09.2020r.  

4. Rozpatrzenie wniosku Pani Marioli Kołakowskiej Wójta Gminy Regimin  

w sprawie zaopiniowania Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu wsi Jarluty Duże, Karniewo, Kozdroje, Pawłowo, gmina Regimin. 

5. Rozpatrzenie wniosku firmy „Sanimax – Transport s.c.” w sprawie możliwości 

bezpłatnego użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku przy  

ul. 17 Stycznia 49 w Ciechanowie na potrzeby sprzedaży biletów w związku 

realizacją transportu zbiorowego przewozu osób na terenie powiatu 

ciechanowskiego. 



6. Sprawy różne. 

 

Ad. 2. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 137/2020 w sprawie  powierzenia 

pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno  - Pedagogicznej  

w Ciechanowie. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 137/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.3.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Piotra 

Komorowskiego Kierownika Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział  

w  Ciechanowie w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Sali Konferencyjnej  

w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w dniu 25.09.2020r.  

Ad.4. 

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Pani Marioli Kołakowskiej Wójta 

Gminy Regimin w sprawie zaopiniowania Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Jarluty Duże, Karniewo, Kozdroje, Pawłowo, 

gmina Regimin i po uzgodnieniu z Wydziałem Geodezji oraz Powiatowym 

zarządem Dróg w Ciechanowie, postanowił uzgodnić przedstawiony projekt  

z zastrzeżeniem dopełnienia następujących warunków dla wsi Karniewo, 

Kozdroje, Jarluty Duże: 

- uwzględnienia w planie indywidualnego rozpatrywania przez zarządcę drogi 

rozbudowy dróg powiatowych z obecnych klas do klas wyższych, określonych  

w warunkach technicznych; 

- uwzględnienia w planie wymogów wynikających z art. 43 ustawy o drogach 

publicznych, określających minimalnie odległości usytuowania obiektów 

budowlanych od krawędzi jezdni drogi oraz możliwości ich zmniejszenia za 

zgodą zarządcy drogi.   

 Przedstawiony do uzgodnienia plan zagospodarowania wsi Pawłowo,  

gm. Regimin, Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie.   

Ad.5. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy „Sanimax – 

Transport s.c.” w sprawie możliwości bezpłatnego użyczenia pomieszczenia 

biurowego w budynku przy ul. 17 Stycznia 49  w Ciechanowie na potrzeby 

sprzedaży biletów w związku realizacją transportu zbiorowego przewozu osób na 

terenie powiatu ciechanowskiego. 

 

 

 



Ad.6. 

 Pani Joanna Potocka – Rak - Starosta Ciechanowski, poruszyła temat 

Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie  

i zaproponowała przeniesienie jednostki do jednej z poniższych 

niezagospodarowanych nieruchomości należących do powiatu oraz 

przeprowadzenie w nich wymaganego remontu oraz przystosowania pomieszczeń 

zgodnie z przepisami określonymi przez ustawodawcę do prowadzenia 

przedmiotowej placówki:  

-  Bursy Szkolnej mieszczącej się przy ul. 17 Stycznia 49 - 1 piętro -  

w 13 pomieszczeniach budynku należy przeprowadzić remont (malowanie, 

remont dachu).   

 -  w budynku przy ul. Wyzwolenia 10a w Ciechanowie mieszczącym 

Powiatowy Ośrodek Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego,  

w niewykorzystanych pomieszczeniach. 

W ramach obniżenia kosztów związanych z prowadzeniem wyżej 

wymienionej placówki, docelowo powierzyć jako jednostkę prowadzącą 

Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie. Zarząd postanowił 

przeprowadzić kalkulację ekonomiczną związaną z alokacją.    

 

 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz 

aktywny udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego /godzina 15.45/. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Joanna Potocka-Rak- Starosta Ciechanowski    

/-/ Stanisław Kęsik – Wicestarosta   

/-/ Stefan Żbikowski     

/-/ Adam Krzemiński                    

/-/ Wojciech Rykowski                                       

 

 

protokołowała:  

/-/ Agnieszka Plebaniak 


