
Protokół Nr 32/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  16 września 2020 roku 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.00 

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.   Przyjęcie protokołu Nr 29/2020, protokołu Nr 30/2020, protokołu Nr 31/2020. 

3. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok. 

- podjęcie uchwały Nr 139/2020 

4. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

- podjęcie uchwały Nr 140/2020 

5. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok. 

-  podjęcie uchwały Nr 141/2020. 

6. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie określenia zasad realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych 

w pieczy zastępczej w okresie pandemii Covid-19”. 
-  podjęcie uchwały Nr 142/2020. 

7. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

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 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – 

Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. 

-  podjęcie uchwały Nr 143/2020. 

8. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przystąpienia do konsultacji projektu rocznego programu współpracy 

powiatu ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057) na rok 2021. 

-  podjęcie uchwały Nr 144/020. 

9. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie pozbawienia  kategorii  drogi  powiatowej odcinka drogi powiatowej 

nr 07540 (1227W) Wola Wodzyńska – Nowa Wieś. 

-  podjęcie uchwały Nr 145/020. 

10. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu 

ustnego nieograniczonego na zbycie prawa własności zabudowanej 

nieruchomości  gruntowej stanowiącą własność  Powiatu Ciechanowskiego.   

-  podjęcie uchwały Nr 146/020. 

11. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki 

im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. 

-  podjęcie uchwały Nr 147/2020.  

12.   Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia upoważnienia dla pani Ewy 

Krajza p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych  w Ciechanowie do składania 

oświadczeń woli na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie pn.”Budujemy 

kadrę przyszłości”. 

13. Rozpatrzenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego  Kolarskiego 

Klubu Sportowego w Ciechanowie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu. 

14.  Rozpatrzenie wniosku  pana C. K. w sprawie sprzedaży działki będącej 

własnością Powiatu Ciechanowskiego położonej w Gołotczyźnie.  

15.  Rozpatrzenie wniosku II Zastępcy Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Żorach w sprawie zmiany pokrycia kosztów za pobyt dzieci 

pochodzących z miasta Żory, a umieszczonych w placówkach opiekuńczo – 

wychowawczych na terenie powiatu ciechanowskiego.  

16.  Rozpatrzenie wniosku pani Anny Karaś Dyrektor Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie 

rozliczenia i weryfikacji kosztów związanych z porozumieniem zawartym  



pomiędzy Powiatem Ciechanowskim a  Miastem Stołecznym Warszawa  

w związku z przyjęciem i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie 

pieczy zastępczej. 

17.  Rozpatrzenie pisma  pani Iwony Kowalczuk Zastępcy Prezydenta Miasta 

Ciechanów w sprawie zalewania ul. Plenerowej wodą opadową z ul. Kąckiej.  

18.   Zapoznanie się z pismem pana Marka Kiwit Wójta Gminy Ciechanów do 

firmy Roads – Projektowanie Dróg Marcin Parzych w Białymstoku w sprawie 

wezwania do uzupełnienia wniosku.  

19.  Zapoznanie się z pismem pana Wojciecha Jagodzińskiego Dyrektora 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie skierowanego do Wójta Gminy 

Opinogóra Górna w sprawie partycypacji w kosztach zadań w ciągu drogi 

powiatowej nr 1237W pn: 

- „Budowa drenu francuskiego w m. Opinogóra Dolna” 

- „Budowa wpustu ulicznego w m. Opinogóra Górna” 

20.   Sprawy różne.  

 

Ad. 2. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 29/2020, protokół Nr 

30/2020, protokół Nr 31/2020. 

Ad.3.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 139/2020 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 139/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 140/2020 w sprawie  zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 140/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 141/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 141/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 142/2020 w sprawie określenia zasad 

realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  

w okresie pandemii Covid-19”. 
Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 



Nr 142/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 143/2020 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 

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

Funduszem Zdrowia. 
Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 143/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 144/2020 w sprawie przystąpienia do 

konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  

3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz.1057) na rok 2021. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 144/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.9.  

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 145/2020 w sprawie 

przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie pozbawienia  kategorii  drogi  powiatowej odcinka drogi powiatowej 

nr 07540 (1227W) Wola Wodzyńska – Nowa Wieś. 

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 145/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.10. 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 146/2020 w sprawie  

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego 

nieograniczonego na zbycie prawa własności zabudowanej nieruchomości  

gruntowej stanowiącą własność  Powiatu Ciechanowskiego.   

Protokół Nr 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 146/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.11. 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zdjął z porządku obrad projekt uchwały 

w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki 

im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Przedmiotowa uchwała rozpatrywana 

będzie na kolejnym posiedzeniu Zarządu. 

Ad.12. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek w sprawie udzielenia 

upoważnienia dla pani Ewy Krajza p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych  



w Ciechanowie do składania oświadczeń woli na potrzeby złożenia wniosku  

o dofinansowanie pn.”Budujemy kadrę przyszłości” dokonując upoważnienia  

w zakresie czynności przedłożonych we wniosku.   

Ad.13.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył uproszczoną ofertę realizacji 

zadania publicznego  Kolarskiego Klubu Sportowego w Ciechanowie pn. 

„Szkolenie i udział w zawodach w ramach dzieci i  młodzieży w kolarstwie”. 

Ad.14.   

Zarząd Powiatu  negatywnie rozpatrzył wniosek  pana C. K. w sprawie 

sprzedaży działki będącej własnością Powiatu Ciechanowskiego położonej  

w Gołotczyźnie. Zarząd rozważy możliwość rozdysponowania po zmianie 

przeznaczenia terenu i opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego lub 

uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  

Ad.15.   

   Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek II Zastępcy Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach w sprawie zmiany pokrycia 

kosztów za pobyt dzieci pochodzących z miasta Żory, a umieszczonych  

w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu 

ciechanowskiego.  

Ad.16.   

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Warszawskiego Centrum Pomocy 

Rodzinie i podtrzymuje stanowisko pani Anny Karaś Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w sprawie rozliczenia  

i weryfikacji kosztów związanych z porozumieniem zawartym pomiędzy 

Powiatem Ciechanowskim a  Miastem Stołecznym Warszawa w związku  

z przyjęciem i wychowaniem dziecka umieszczonego w rodzinie pieczy 

zastępczej. Brak podstaw prawnych do żądania świadczeń już wypłaconych  

i rozliczonych między powiatami jest wyznacznikiem negatywnej opinii Zarządu. 

Ad.17.   

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego rozpatrzył pismo  pani Iwony 

Kowalczuk Zastępcy Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie podjęcia działań 

zalewania ul. Plenerowej wodą opadową z ul. Kąckiej i w uzgodnieniu  

z Powiatowym Zarządem Dróg w Ciechanowie zostały podjęte natychmiastowe 

czynności w celu rozwiązania problemu.  

Ad.18.    

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zapoznał  się z pismem pana Marka 

Kiwit Wójta Gminy Ciechanów do firmy Roads – Projektowanie Dróg Marcin 

Parzych w Białymstoku w sprawie wezwania do uzupełnienia wniosku.  



Ad.19.   

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zapoznał  się z pismem pana Wojciecha 

Jagodzińskiego Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 

skierowanego do Wójta Gminy Opinogóra Górna w sprawie partycypacji  

w kosztach zadań w ciągu drogi powiatowej nr 1237W pn: 

- „Budowa drenu francuskiego w m. Opinogóra Dolna” 

- „Budowa wpustu ulicznego w m. Opinogóra Górna” 

Ad.20.    

 - Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem pani Anny Smolińskiej  

p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej  

w Ciechanowie o zaopiniowanie projektu Zarządzenia nr 14/2020 i pozytywnie 

uzgodnił przedstawiony projekt. 

 -   Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem skierowanym do Wójta Gminy 

Sońsk przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie w sprawie 

możliwości partycypacji zadania dotyczącego wykonania II etapu oznakowania 

poziomego grubowarstwowego na odcinkach drogi powiatowej  

nr 2421W Nasielsk- Gąsocin-Ciechanów. 

-  Pan Stanisław Kęsik – Wicestarosta, przedstawił kalkulację w sprawie 

zakwaterowania uczniów szkół niepublicznych w Internacie prowadzonym przez 

Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie  - temat omawiany na posiedzeniu w dniu  

28 sierpnia 2020r.  

 -  Pan Stefan Żbikowski zadał pytanie odnośnie etapu realizacji ścieżki 

rowerowej Ciechanów- Gołotczyzna.    

      Pani Starosta udzieliła odpowiedzi w tej kwestii, inwestycja rozpocznie 

się w bieżącym roku a zakończy w roku 2022.  

 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz 

aktywny udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego /godzina 15.00/ 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Joanna Potocka-Rak- Starosta Ciechanowski    

/-/ Stanisław Kęsik – Wicestarosta   

/-/ Stefan Żbikowski     

/-/ Adam Krzemiński                    

/-/ Wojciech Rykowski                                          

 

protokołowała:  

/-/ Agnieszka Plebaniak 


