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Protokół Nr 4/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia 01 lutego 2021 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  

 

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 2/2021, Nr 3/2021. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32. 

- podjęcie uchwały Nr 16/2021. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie opracowania planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki 

doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 

doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

-podjęcie uchwały Nr 17/2021  

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do zaopiniowania ofert o dotację złożonych w ramach otwartego konkursu na 

wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na rok 2021.  

-podjęcie uchwały Nr 18/2021  

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  w sprawie zmiany uchwały nr 203/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zagospodarowania 

składników majątku ruchomego Powiatu Ciechanowskiego zakupionych w ramach projektu pn. 

„eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”. 

podjęcie uchwały Nr 19/2021  
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7. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema ul. Powstańców 

Warszawskich 24 w Ciechanowie dotyczącego możliwości rezygnacji z działki nr 1504/3.  

8. Rozpatrzenie pisma Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego                   

w Ciechanowie dotyczącego  pozyskania nieruchomości gruntowej położonej w Ciechanowie 

na cele statutowe Uczelni. 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie 

dotyczącego wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu dwóch garaży znajdujących się na 

posesji szkoły.  

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego 

w Ciechanowie dotyczącego wyrażenia zgody na podpisanie umowy- porozumienia w sprawie 

bezpłatnej dostawy i montażu poidełka z wodą pitną dla uczniów i pracowników w zamian za 

wstawienie dwóch automatów z zimnymi przekąskami i kawą. 

11. Rozpatrzenie pisma Pani T.N i Pana A.N dotyczącego możliwości odkupienia od Starostwa 

Powiatowego w Ciechanowie garażu nr 3 w Sońsku przy ul. Zacisze 1. 

12. Rozpatrzenie pisma Pani T.N i Pana A.N dotyczącego udzielenia informacji w jakich 

sposób będą zabezpieczone media pozostałym współwłaścicielom po zbyciu nieruchomości w 

Sońsku przy ulicy Zacisze 1. 

13. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Krzysztofa Kosińskiego dotyczącego 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Andresa”                        

w Ciechanowie. 

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej                                             

w Gołotczyźnie dotyczącego nieodpłatnego przekazania 6 kompletów komputerów i kopiarki. 

15. Rozpatrzenie wniosku mieszkańców Gąsek, Rutek Marszewic, Rutek Borek, Nowej Wsi                 

i Rydzewa dotyczącego remontu drogi od ulicy Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki 

Marszewice. 

16. Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem Dyrektora  Powiatowego 

Zarządu Dróg w Ciechanowie dotyczącego wyceny zadania inwestycyjnego polegającego na 

budowie chodnika w miejscowości Lekowo oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1216W 

Pniewo  Czeruchy - Lekowo. 

17.  Sprawy różne.  

18.  Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 3.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 16/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu 

Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, ul. Krucza 32. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 16/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 17/2021 w sprawie opracowania planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki 

doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 

doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 17/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 
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Ad. 5.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 18/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

do zaopiniowania ofert o dotację złożonych w ramach otwartego konkursu na wsparcie 

realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na rok 2021.  

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 18/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 6.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 19/2021 w sprawie zmiany uchwały nr 203/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2020 roku w sprawie zagospodarowania 

składników majątku ruchomego Powiatu Ciechanowskiego zakupionych w ramach projektu pn. 

„eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 19/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. gen. 

Józefa Bema ul. Powstańców Warszawskich 24 w Ciechanowie dotyczący możliwości 

rezygnacji z działki nr 1504/3. 

Ad. 8.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej 

im. Ignacego Mościckiego  w Ciechanowie dotyczące  pozyskania nieruchomości gruntowej 

położonej w Ciechanowie obręb 30 Podzamcze, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 

ewidencyjnym 1504/3 na cele statutowe Uczelni. 

Ad. 9. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 

dotyczący wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu dwóch garaży znajdujących się na 

posesji szkoły.  

Ad. 10. 

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora I liceum Ogólnokształcącego 

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie dotyczący wyrażenia zgody na podpisanie umowy- 

porozumienia w sprawie bezpłatnej dostawy i montażu poidełka z wodą pitną dla uczniów                     

i pracowników w zamian za wstawienie dwóch automatów z zimnymi przekąskami i kawą                         

z uwagi na to, iż tego typu operacje finansowe są niezgodnie z przepisami obowiązującymi                   

w tym zakresie.  

Ad. 11.  

Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Pani T.N i Pana A.N dotyczące możliwości 

odkupienia od Starostwa Powiatowego w Ciechanowie garażu nr 3 w Sońsku przy ul. Zacisze 

1. Zgodnie z Uchwałą nr VI/25/196/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku wyraża się zgodę na 

zbycie czterech udziałów w prawie własności gruntu działki nr 71/62 o powierzchni 5449 m², 

położonej w obrębie Sońsk, gm. Sońsk przy ul. Zacisze 1, z którymi wiąże się prawo do 

korzystania z czterech garaży usytuowanych w budynku garażowym. W związku z tym będzie 

istniała możliwość nabycia udziału w prawie własności nieruchomości nr 71/62 z którym 

wiązać się będzie prawo do korzystania z garażu nr 3 w drodze przetargu ograniczonego. 

Ad. 12. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Pani T.N i Pana A.N dotyczące udzielenia informacji 

w jakich sposób będą zabezpieczone media pozostałym współwłaścicielom po zbyciu 

nieruchomości w Sońsku przy ulicy Zacisze 1. Zarząd Powiatu poinformował Państwa T.A.N, 

że zasady zarządzania nieruchomością wspólną w przypadku wyodrębnienia samodzielnych 
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lokali w budynku i ich zbycia regulują przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku                                 

o własności lokali (Dz.U 2020 poz. 1910). Zatem nie ma konieczności zawierania zastrzeżeń 

w umowie zbycia lokalu, gdyż prawa współwłaścicieli w zakresie korzystania z części 

służących ogółowi właścicieli budynku i nieruchomości są zagwarantowane w obowiązujących 

przepisach prawnych.  

Ad. 13. 

Zarząd Powiatu postanowił pozytywnie zaopiniować projekt miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Andresa” w Ciechanowie i nie wnosi zastrzeżeń do 

przedstawionego projektu.   

Ad. 14. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem  Dyrektora Placówki Opiekuńczo- 

Wychowawczej w Gołotczyźnie dotyczącym nieodpłatnego przekazania 6 kompletów 

komputerów i kopiarki. Zdecydowano, że stanowisko w tej sprawie zostanie podjęte                               

w najbliższym czasie po zakończeniu działań związanych z końcem programu „eIntegracja”.  

Ad. 15. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek mieszkańców Gąsek, Rutek Marszewic, Rutek 

Borek, Nowej Wsi i Rydzewa dotyczący remontu drogi od ulicy Leśnej w Ciechanowie do 

miejscowości Rutki Marszewice. Zarząd Powiatu poinformował, że obecnie opracowywana 

jest nowa dokumentacja uwzględniająca interesy nie tylko tych, którzy postulują o remont 

wyżej wymienionej drogi, ale także interesy właścicieli działek przylegających do tej drogi. 

Ad. 16. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora  Powiatowego Zarządu Dróg                         

w Ciechanowie dotyczącym wyceny zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 

chodnika w miejscowości Lekowo oraz przebudowie drogi powiatowej nr 1216W Pniewo  

Czeruchy - Lekowo. Zarząd Powiatu postanowił, że w najbliższym czasie zostanie opracowana 

dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy wyżej wymienionej drogi.  

Ad. 17 

- Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 20/2021 w sprawie udzielenia upoważnienia 

Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie oraz jego zastępcy do składania 

oświadczeń woli w imieniu powiatu Ciechanowskiego. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 20/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

- Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 21/2021 w sprawie przyjęcia regulaminu 

„Plebiscytu na najlepszy salon fryzjerski i kosmetyczny w powiecie ciechanowskim. Edycja 

2020” oraz powołania Komisji.  

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 21/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 - Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek firmy IN-TEC-Plan dotyczący wydania opinii                   

w związku z realizacją inwestycji drogowej „Rozbudowa ul. Andersena w Ciechanowie”. Po 

analizie przesłanej dokumentacji technicznej i opinii Powiatowego Zarządu Dróg                                     

w Ciechanowie, Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wyżej wymienioną inwestycję.  

Ad. 18 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny udział                       

i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzina 15.10/. 
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Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/  Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski    

/-/Stanisław Kęsik – Wicestarosta                                

   /-/ Wojciech Rykowski  

   /-/ Adam Krzemiński                        

   /-/ Stefan Żbikowski                             

 

Protokołowała: 

/-/ Marlena Rydel 

 

 

 

 

 


