
Protokół Nr 40/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  16 listopada 2020 roku 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu Powiatu a mianowicie: 

1. Pani Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski 

2. Pan Stanisław Kęsik  - Wicestarosta 

3. Pan Wojciech Rykowski 

4. Pan Adam Krzemiński 

5. Pan Stefan Żbikowski 

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponad to w posiedzeniu uczestniczyły: 

- Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu 

 

Ad. 1. 

Otwarcia posiedzenia dokonał wz. Przewodniczącej Zarządu Powiatu Pan Stanisław 

Kęsik – Wicestarosta. Po przywitaniu zebranych i stwierdzeniu prawomocności posiedzenia, 

zaproponował porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się 

następująco: 

1.   Uchwalenie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2.  Przyjęcie protokołu Nr 37/2020, Nr 38/2020, Nr 39/2020. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Ciechanowskiego.  

- podjęcie uchwały Nr 163/2020. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie projektu uchwały budżetowej 

powiatu ciechanowskiego na 2021 rok. 

- podjęcie uchwały Nr 164/2020. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu plastycznego pn. „Ekologiczna ozdoba Choinkowa” oraz powołania Komisji 

Konkursowej 

- podjęcie uchwały Nr 165/2020. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu 

Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.  

- podjęcie uchwały Nr 166/2020 

7.   Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania i wniesienia 

pod obrady Rady Powiatu ciechanowskiego projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn:” Zawodowiec z klasą”  

w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. 

- podjęcie uchwały Nr 167/2020 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przystąpienia Powiatu 

Ciechanowskiego do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na 

lata 2020-2024 „Aktywna tablica” i zapewnienie wkładu własnego.  



- podjęcie uchwały Nr 168/2020 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie uzgodnienia wysokości opłat 

za posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ciechanowie w roku szkolnym 

2020/2021 oraz terminu i sposobu ich wnoszenia. 

- podjęcie uchwały Nr 169/2020 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyznaczenia nauczyciela 

do zastępowania Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie.  

- podjęcie uchwały Nr 170/2020 

11. Rozpatrzenie wniosku złożonego przez Dyrektora I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie 

w sprawie prośby o zwolnienie z opłat czynszu za najem lokalu pod sklepik szkolny Pani I.A. 

od miesiąca listopada 2020r. na okres nauczania zdalnego.   

12. Rozpatrzenie wniosku złożonego przez Dyrektora I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie 

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących w tylnej części parkingu 

oraz tylnej części budynku szkoły.  

13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego  

w Ciechanowie w zakresie decyzji  zawarcia umowy o zarządzanie PPK.  

14. Rozpatrzenie wniosku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na  kontynuowanie użyczenia pomieszczenia 

biurowego nr 426 będącego przedmiotem umowy. 

15. Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych  

im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  

do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału placówki w Programie 

Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. 

16. Rozpatrzenie wniosku  p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych  

im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie w sprawie doposażenia szkoły  

w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia nauki zdalnej. 

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Mickiewicza  

w Ciechanowie w sprawie doposażenia placówki w sprzęt komputerowy  

z akcesoriami dla potrzeb uczniów i nauczycieli w związku z nauczaniem zdalnym. 

18. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. S. Staszica  

w Ciechanowie w sprawie zakupu laptopów do zdalnej nauki.  

19. Rozpatrzenie zawiadomienia Wójta Gminy Ojrzeń w sprawie podjęcia uchwał dotyczących 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Młock Kopacze, 

Młock Baraniec, Luberadz, Kałki, Ojrzeń i Bronisławie w gminie Ojrzeń. 

20. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Grudusk w sprawie uzgodnienia  

i zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rąbież 

Gruduski i Wiksin oraz ul. Polnej w Grudusku.  

21. Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem Powiatowego Zarządu Dróg 

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Opinogóra Górna w sprawie dofinansowania w 

50% zadania zaplanowanego do realizacji w roku 2021. 

22. Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem Powiatowego Zarządu Dróg 

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Sońsk w sprawie sfinansowania  zadania 

zaplanowanego do realizacji w roku 2021. 

23. Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem Powiatowego Zarządu Dróg 

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Gołymin Ośrodek w sprawie dofinansowania w 

50% zadania zaplanowanego do realizacji w roku 2021. 

24. Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem Powiatowego Zarządu Dróg 

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Ciechanów w sprawie dofinansowania w 50% 

zadania zaplanowanego do realizacji w roku 2021. 



25. Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem Powiatowego Zarządu Dróg 

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Grudusk w sprawie dofinansowania w 50% 

zadania zaplanowanego do realizacji w roku 2021. 

26. Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem Sekretarz Gminy Ciechanów 

skierowanym do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania 

zgody na wycięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej. 

27. Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem p. W.G., reprezentującego 

Mieszkańców Osiedla ul. Kąckiej/Plenerowej w sprawie monitorowania i opróżniania 

studzienek w związku z zalewaniem ul. Plenerowej i Rowerowej – dwa pisma. 

28.  Sprawy różne.  

29.  Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 37/2020, Nr 38/2020,  

Nr 39/2020. 

Ad.3. 

          Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały w sprawie 

przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego.  

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 163/2020 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Ciechanowskiego.  

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 163/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4. 

         Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały w sprawie projektu 

uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok. 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 164/2020 w sprawie projektu uchwały budżetowej 

powiatu ciechanowskiego na 2021 rok. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 164/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 165/2020 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 

plastycznego pn. „Ekologiczna ozdoba Choinkowa” oraz powołania Komisji Konkursowej. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 165/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 166/2020 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu 

Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.  

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 166/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 167/2020 w sprawie przygotowania  

i wniesienia pod obrady Rady Powiatu ciechanowskiego projektu uchwały  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn:” Zawodowiec z klasą”  

w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego. 



Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 167/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 168/2020 w sprawie przystąpienia Powiatu 

Ciechanowskiego do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na 

lata 2020-2024 „Aktywna tablica” i zapewnienie wkładu własnego.  

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 168/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.9. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 169/2020 w sprawie uzgodnienia wysokości opłat 

za posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ciechanowie w roku szkolnym 

2020/2021 oraz terminu i sposobu ich wnoszenia. 

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 167/2020 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.10. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 170/2020 w sprawie wyznaczenia nauczyciela  

do zastępowania Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie.  

Protokół Nr 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 170/2020 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu 

Ad.11. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek złożony przez Dyrektora I LO im.  

Z. Krasińskiego w Ciechanowie w sprawie prośby o zwolnienie z opłat czynszu za najem lokalu 

pod sklepik szkolny Pani I.A. od miesiąca listopada 2020r. na okres nauczania zdalnego. Zarząd 

Powiatu nie może zająć stanowiska w powyższej sprawie z uwagi na to, iż kompetencje  

w przedstawionym zakresie należą do Rady Powiatu Ciechanowskiego.    

Ad.12. 

  Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek złożony przez Dyrektora I LO im.  

Z. Krasińskiego w Ciechanowie w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 3 sztuk drzew, 

rosnących w tylnej części parkingu oraz tylnej części budynku szkoły. Zarząd skierował 

wniosek do weryfikacji do Wydziału Rolnictwa.  

Ad.13.  

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Zarządu Oddziału Miejskiego Związku 

Nauczycielstwa Polskiego w Ciechanowie w zakresie decyzji  zawarcia umowy o zarządzanie 

PPK. Zarząd skierował pismo do Wydziału Kadr w celu weryfikacji merytorycznej.  

Ad.14.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na  kontynuowanie użyczenia 

pomieszczenia biurowego nr 426 będącego przedmiotem umowy. 

Ad.15.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  

do samodzielnego reprezentowania Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie dotyczących udziału placówki w Programie 

Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.  

Ad.16.  

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

Stanisława Płoskiego w Ciechanowie w sprawie doposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne 

niezbędne do prowadzenia nauki zdalnej. Zarząd negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek 

z uwagi na to, iż Powiat Ciechanowski złożył wniosek u udzielenie wsparcia finansowego  



w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” i placówka została zakwalifikowana do 

udziału ww. programie.  

Ad.17.  

Zarząd Powiatu rozpatrzył  wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Mickiewicza  

w Ciechanowie w sprawie doposażenia placówki w sprzęt komputerowy  

z akcesoriami dla potrzeb uczniów i nauczycieli w związku z nauczaniem zdalnym. Zarząd 

negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek z uwagi na to, iż Powiat Ciechanowski złożył 

wniosek u udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego Programu „Aktywna 

tablica” i placówka została zakwalifikowana do udziału ww. programie.  

Ad.18.  

Zarząd Powiatu rozpatrzył  wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. S. Staszica  

w Ciechanowie w sprawie zakupu laptopów do zdalnej nauki. Zarząd negatywnie rozpatrzył 

przedmiotowy wniosek z uwagi na to, iż Powiat Ciechanowski złożył wniosek u udzielenie 

wsparcia finansowego w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica” i placówka została 

zakwalifikowana do udziału ww. programie.  

Ad.19.  

Zarząd Powiatu rozpatrzył  zawiadomienie Wójta Gminy Ojrzeń w sprawie podjęcia 

uchwał dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 

Młock Kopacze, Młock Baraniec, Luberadz, Kałki, Ojrzeń i Bronisławie w gminie Ojrzeń. 

Zarząd Powiatu wystosuje pismo o uwzględnienie  w przedstawionych planach miejscowych 

rozwiązań planistycznych i zapisów. 

Ad.20.  

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Grudusk w sprawie uzgodnienia  

i zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rąbież 

Gruduski i Wiksin oraz ul. Polnej w Grudusku. Zarząd Powiatu wystosuje pismo  

do wójta o uwzględnienie  w przedstawionych planach miejscowych rozwiązań planistycznych 

i zapisów. 

Ad.21.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg 

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Opinogóra Górna w sprawie dofinansowania  

w 50% zadania zaplanowanego do realizacji w roku 2021. 

Ad.22.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg 

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Sońsk w sprawie sfinansowania  zadania 

zaplanowanego do realizacji w roku 2021. 

Ad.23.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg 

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Gołymin Ośrodek w sprawie dofinansowania  

w 50% zadania zaplanowanego do realizacji w roku 2021. 

Ad.24.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg 

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Ciechanów w sprawie dofinansowania w 50% 

zadania zaplanowanego do realizacji w roku 2021. 

Ad.25.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg 

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Grudusk w sprawie dofinansowania w 50% 

zadania zaplanowanego do realizacji w roku 2021. 

Ad.26.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zapoznał się z pismem Sekretarz Gminy Ciechanów 

skierowanym do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania 



zgody na wycięcie drzew rosnących w pasie drogowym drogi publicznej. Pismo przekazano 

zgodnie z  właściwością w celu weryfikacji do wydziału Inwestycji i Geodezji. 

Ad.27.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem p. W.G., reprezentującego Mieszkańców Osiedla 

 ul. Kąckiej/Plenerowej w sprawie monitorowania i opróżniania studzienek w związku  

z zalewaniem ul. Plenerowej i Rowerowej – dwa pisma. Zarząd Powiatu jest w stałym kontakcie 

z Powiatowym Zarządem Dróg w Ciechanowie w kwestii monitorowania zadania. 

Ad.28.   

             - Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 171/2020 w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie. 

Protokół Nr 9 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 171/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 -  Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 172/2020 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych powiatu 

ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna 

pomoc prawna lub świadczone nieodpłatnie poradnictwo obywatelskie.  

Protokół Nr 10 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 172/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

- Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 173/2020 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu ciechanowskiego w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu 

nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego położonej w Sońsku, gm. Sońsk  

Protokół Nr 11 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 173/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

 - Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 174/2020 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa 

własności nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego położonej w Sońsku, gm. Sońsk. 

Protokół Nr 12 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 174/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

 - Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Specjalistycznego Szpitala 

Wojewódzkiego w Ciechanowie w sprawie sfinansowania zakupu aparatów do tlenoterapii  

i wentylacji  wysokoprzepływowej. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zdecydował o udzieleniu 

dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości 120 000 zł na zakup 8 aparatów  

do tlenoterapii i wentylacji wysokoprzepływowej.  

 - Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski nauczycieli o przyznanie świadczeń 

zdrowotnych i przyznał wnioski zgodnie załączonym wykazem do protokołu.  

Ad.29.   

Przewodnicząca Zarządu Powiatu podziękowała  zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział i na tym zamknęła  posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzina 13.30/. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski  

/-/ Stanisław Kęsik  - Wicestarosta  

/-/ Wojciech Rykowski   

/-/ Adam Krzemiński      

          

protokołowała:  

/-/  Agnieszka Plebaniak 


