
Protokół Nr 47/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  17 grudnia  2020 roku 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00 

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu Powiatu a mianowicie: 

1. Pani Joanna Potocka – Rak 

2. Pan Stanisław Kęsik 

3.   Pan Wojciech Rykowski 

4.   Pan Adam Krzemiński 

 

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, zaproponował porządek posiedzenia, który został przyjęty jednogłośnie  

i przedstawiał się następująco: 

1.   Uchwalenie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 40/2020, Nr 41/2020, Nr 42/2020, Nr 43/2020,  

Nr 44/2020, Nr 45/2020, Nr 46/2020. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie powierzenia obowiązków 

dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie. 

- podjęcie uchwały Nr 186/2020. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim.  

- podjęcie uchwały Nr 187/2020. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany statutu Powiatowej 

Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

- podjęcie uchwały 188/2020. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 

VI/18/152/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie 

określenia zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej 

osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje tych zadań w powiecie ciechanowskim w 

2020 roku.  

- podjęcie uchwały189/2020. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki 

przekazanej z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.  

- podjęcie uchwały 190/2020. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia w wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i 



przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu, na terenie powiatu ciechanowskiego.  

- podjęcie uchwały191/2020 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Regulaminu 

Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym.  

- podjęcie uchwały Nr 192/2020 

10. Rozpatrzenie wniosku Ciechanowskiego Sztabu WOŚP w sprawie możliwości 

nieodpłatnego udostepnienia sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego  w dniach 

09-11.01.2021r.  

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

w sprawie usunięcia 3 szt. drzew z terenu placówki zagrażające bezpieczeństwu osób i mienia.  

12. Rozpatrzenie wniosku Przewodniczącego Klubu Radnych Prawo  

i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu Ciechanowskiego w Ciechanowie w sprawie udostepnienia 

wydatków jakie poniósł Powiat na promocję w ciechanowskich mediach.  

13.  Rozpatrzenie wniosku Pani I.G. Radnej Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

wprowadzenia do zadania inwestycyjnego drogi powiatowej Lekowo- Czeruchy.  

14. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Wójta Gminy Ciechanów  

w sprawie zawiadomienia o zakończeniu postepowania i przeprowadzenia oględzin usunięcia 

drzew w pasie drogowym DP nr 2421W.  

15. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie w sprawie pozbawienia odcinka kategorii drogi powiatowej nr 1227W Wola 

Wodzyńska – Nowa Wieś. 

16. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Ministerstwa Infrastruktury  

dotyczącym wniosku przekazanym zgodnie z właściwością  w sprawie pisma Pana S.D. w 

sprawie przyznania środków na remont drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna – Zawady-

Nowe Miasto.  

17. Zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Warszawie  dotyczącym okresowej oceny przyjmowania i załatwiania skarg  

i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego 

oraz samorządowe jednostki organizacyjne w 2019 roku.  

18. Sprawy różne.  

19. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2.  

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokoły Nr 40/2020, Nr 41/2020, Nr 42/2020, 

Nr 43/2020, Nr 44/2020, Nr 45/2020, Nr 46/2020. 

Ad.3. 

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę 186/2020 w sprawie powierzenia 

obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 186/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 187/2020 w sprawie 

przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia rozkładu 

godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie ciechanowskim.  

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 187/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 188/2020 w sprawie zmiany 

statutu Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 



Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 188/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 189/2020 w sprawie zmiany 

uchwały Nr VI/18/152/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w 

sprawie określenia zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji 

społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizacje tych zadań w powiecie 

ciechanowskim w 2020 roku.  

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 189/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

Ad.7.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę 190/2020 w sprawie określenia zadań 

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki 

przekazanej z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.  

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 190/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

Ad.8. 

  Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 191/2020 w sprawie 

przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia w wysokości opłat za 

usuwanie pojazdu z drogi i przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów 

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie powiatu ciechanowskiego.  

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 191/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu 

Ad.9.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 192/2020 w sprawie zmiany 

Regulaminu Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym.  

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 192/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.10.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Ciechanowskiego 

Sztabu WOŚP w sprawie możliwości nieodpłatnego udostepnienia sali konferencyjnej budynku 

Starostwa Powiatowego  w dniach 09-11.01.2021r.  

Ad.11.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego rozpatrzył wniosek Dyrektora I LO im. Z. 

Krasińskiego w Ciechanowie w sprawie usunięcia 3 szt. drzew z terenu placówki zagrażające 

bezpieczeństwu osób i mienia. Zarząd wyraził zgodę na przedmiotowe działanie zgodnie 

z opinią  Wydziału Rolnictwa i przekazał do realizacji.  

Ad.12.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego rozpatrzył wniosek Przewodniczącego Klubu 

Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Powiatu Ciechanowskiego w Ciechanowie  

w sprawie udostepnienia wydatków jakie poniósł Powiat na promocję w ciechanowskich 

mediach. Zarząd ustosunkuje się do treści złożonego pisma i udzieli w odpowiedzi  

w ustawowym terminie.  

Ad.13.  

 Rozpatrzenie wniosku Pani I.G. Radnej Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wprowadzenia 

do zadania inwestycyjnego drogi powiatowej Lekowo- Czeruchy. 

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Pani I.G. Radnej Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie wprowadzenia do zadania inwestycyjnego drogi powiatowej Lekowo- Czeruchy. 



Zarząd skierował wniosek do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowskie w celu zajęcia 

stanowiska i zaopiniowania przedmiotowego pisma. 

Ad. 14.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wójta Gminy Ciechanów  

w sprawie zawiadomienia o zakończeniu postepowania i przeprowadzenia oględzin usunięcia 

drzew w pasie drogowym DP nr 2421W. Zarząd przekazał  sprawę do Wydziału Geodezji, 

Wydziału Rolnictwa i Referatu Inwestycji. 

Ad.15. 

  Zarząd Powiatu  zapoznał się z  pismem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie w sprawie pozbawienia odcinka kategorii drogi powiatowej nr 1227W Wola 

Wodzyńska – Nowa Wieś. Sprawę monitoruje Wydział Geodezji.  

Ad.16.  

  Zarząd Powiatu zapoznał się  z pismem Ministerstwa Infrastruktury  

dotyczącym wniosku przekazanym zgodnie z właściwością  w sprawie pisma Pana S.D.  

w sprawie przyznania środków na remont drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna – Zawady-

Nowe Miasto.  

Ad.17.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Warszawie  dotyczącym okresowej oceny przyjmowania i załatwiania skarg  

i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego 

oraz samorządowe jednostki organizacyjne w 2019 roku.  

Ad.18. 

 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 193/2020 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do lat 3.  

Protokół Nr 8 z  głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 193/2020 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Zarząd  Powiatu wyraził zgodę na przedłużenie przedmiotowej umowy do dnia 

28.02.2021 r.  

- Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 

skierowanym do Pana J.R. Radnego Miasta Ciechanów dotyczącego interpelacji w sprawie 

rozwiązania problemu źle funkcjonującego odwodnienia przebudowanej ul. Kąckiej poniżej 

przedstawiam pełną informację dot. poruszanego problemu.  

Ad.19.  

Przewodnicząca Zarządu Powiatu Pani Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski,  

podziękowała  zebranym za przybycie oraz aktywny udział i na tym zamknęła  posiedzenie 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzina 14.05/. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski      

/-/  Stanisław Kęsik – Wicestarosta                              

/-/  Wojciech Rykowski           

/-/  Adam Krzemiński       

 

protokołowała:  

/-/Agnieszka Plebaniak 

 


