
Protokół Nr 50/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia 17 grudnia 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 Marek Marcinkowski 

3. Pan Adam Krzemiński 

4. Pan Wojciech Rykowski 

5. Pan Stefan Żbikowski 

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponad to w posiedzeniu uczestniczyły: 

- Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu 

- Pani Monika Gwoździk – 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 47/2021, 48/2021 i 49/2021 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok. 

-podjęcie uchwały Nr 241/2021 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

-podjęcie uchwały Nr 242/2021 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie  przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok. 

-podjęcie uchwały Nr 243/2021 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wydatków budżetu 

powiatu ciechanowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 

-podjęcie uchwały Nr 244/2021 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie  powołania stałej 

Komisji Odbioru robót geodezyjnych i kartograficznych realizowanych ze środków 

działów 010, 0700 i 710 oraz odbiorów zakupionych środków trwałych dla potrzeb 



Wydziału Geodezji, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego                   

w Ciechanowie. 

-podjęcie uchwały Nr 245/2021 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady  Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały                  

Nr VI /39/283/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia  27 września  2021 roku 

w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i  rehabilitacji zawodowej oraz 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  

na realizację tych zadań w Powiecie  Ciechanowskim w 2021 rok. 

-podjęcie uchwały Nr 246/2021 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie. 

-podjęcie uchwały Nr 247/2021 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia kryteriów                  

i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli, sposobu podziału środków na nagrody 

organu prowadzącego szkoły i placówki i dyrektorów szkół i placówek oraz trybu 

zgłaszania kandydatów do tych nagród w Powiecie Ciechanowskim. 

-podjęcie uchwały Nr 248/2021 

11. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Dyrektora Domu Pomocy społecznej 

„KOMBATANT” w sprawie przyznania dostawowych środków na bieżącą 

działalność DPS oraz dokonania zmian w planie finansowym na 2021 r.                                   

i zwiększenie planów wydatkowych. 

12. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Ciechanowskiego Stowarzyszenia 

Krótkofalowców w sprawie wsparcia i dofinasowania stowarzyszenia                                    

z przeznaczeniem na zakup urządzeń radiotechnicznych i dydaktycznych. 

13. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Pani M.G. dotyczącego zbycia działki 

nr 267 przy ulicy Kilińskiego 16/18 w Ciechanowie na rzecz Starostwa 

Powiatowego. 

14. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu pisma Rady Sołeckiej wsi Ślubowo gm. Sońsk 

w sprawie podjęcia działań mających na celu pozyskanie przez gminę Sońsk 

środków na przebudowę i modernizację drogi powiatowej 3428W Koźniewo – 

Ślubowo – Kałęczyn. 

15. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu pisma pełnomocnika firmy ENERGA – 

OPERATOR S.A w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane 

nieruchomością nr działki 257/7 stanowiącą własność Powiatu Ciechanowskiego. 

16. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu pisma Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie z prośbą o wyrażenie zgody na nieodpłatne 

umieszczenie na ogrodzeniu zdjęć Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. M. 

Konopnickiej w Ciechanowie z projektu „Kultura włączania”  

17. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu pisma Wójta Gminy Ojrzeń w sprawie 

deklaracji pokrycia 100% kosztów opracowania dokumentacji projektowo 

kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1220W Grabówiec – Ojrzeń oraz 



prośby o udzielenie informacji na temat planowanego terminu realizacji zadania                             

i podpisania umowy . 

18. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Radnego Sołectwa Zeńbok w sprawie 

modernizacji nawierzchni drogi powiatowej 1239W na odcinku od skrzyżowania                 

z drogą powiatową 1215W do miejscowości Zeńbok. 

19. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu petycji w sprawie remontu drogi powiatowej               

nr 1247W Ojrzeń – Nowe Miasto. 

20. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu petycji w sprawie rozpoczęcia działań 

prowadzących do budowy ścieżki rowerowej Gołotczyzna — Gąsocin — Koźniewo 

Wielkie celem przedłużenia istniejącego szlaku rowerowego. 

21. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu petycji w sprawie wyjaśnienia i podania 

powodu odebrania w trakcie roku szkolnego połączeń autobusowych wożących 

dzieci z Zeńboka do szkół średnich na terenie Ciechanowa, których organem 

prowadzącym jest Powiat Ciechanowski. 

22. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu petycji w sprawie wyjaśnienia i podania 

powodu odebrania w trakcie roku szkolnego połączeń autobusowych wożących 

dzieci z Jarlut Dużych i Jarlut Małych do szkół średnich na terenie Ciechanowa, 

których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski. 

23. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                             

w Ciechanowie skierowanym do Radnej Rady Gminy Sońsk w  sprawie 

wybudowania ścieżki rowerowej z Gąsocina do Gołotczyzny w ciągu drogi 

powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin -  Ciechanowów. 

24. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                             

w Ciechanowie skierowanym do Adama Nowakowskiego Przedsiębiorstwo 

Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” w sprawie wezwania do pilnej realizacji 

zapisów umowy. 

25. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                             

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Sońsk w sprawie sieci wodociągowej 

zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2421W (ul. Ciechanowska) 

na odcinku od ul. Zacisze do wysokości posesji Ciechanowska nr 15. 

26. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                             

w Ciechanowie skierowanym do firmy STRABAG w sprawie wniosku o zmianę 

Umowy dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin 

– Ciechanów od km 17+836,00 do km 18+417,8” w zakresie wynagrodzenia 

Wykonawcy z tytułu konieczności wykonania robót dodatkowych- usunięcia kolizji 

sieci wodociągowej. 

27. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                             

w Ciechanowie skierowanym do Urzędu Gminy Opinogóra Górna  w sprawie 

przedstawienia wniosków przebudowy dróg powiatowych zlokalizowanych na 

terenie gminy Opinogóra Górna . 

28. Sprawy różne  

29. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 



Ad. 2. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół nr 47/2021, 48/2021 i 49/2021 

Ad. 3. 

 Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały Nr 

241/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 

rok. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 241/2021 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok. 

 Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 241/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4.  

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały Nr 

242/2021 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 242/2021 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 242/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 5. 

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały Nr 

243/2021 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 243/2021 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok. 

 Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 243/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 6. 

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały Nr 

244/2021 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego 

w sprawie wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego, które nie wygasają z upływem 

roku budżetowego. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 244/2021 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wydatków budżetu powiatu 

ciechanowskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 

 Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 244/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 245/2021 w sprawie powołania stałej Komisji 

Odbioru robót geodezyjnych i kartograficznych realizowanych ze środków działów 010, 

0700 i 710 oraz odbiorów zakupionych środków trwałych dla potrzeb Wydziału 

Geodezji, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

 Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 245/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 



Ad. 8.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 246/2021 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VI 

/39/283/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia  27 września  2021 roku w 

sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i  rehabilitacji zawodowej oraz 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków  

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  na 

realizację tych zadań w Powiecie  Ciechanowskim w 2021 rok. 

 Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 246/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 9. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 247/2021 w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 

1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie. 

 Protokół Nr 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 247/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 10.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 248/2021 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu 

przyznawania nagród dla nauczycieli, sposobu podziału środków na nagrody organu 

prowadzącego szkoły i placówki i dyrektorów szkół i placówek oraz trybu zgłaszania 

kandydatów do tych nagród w Powiecie Ciechanowskim. 

 Protokół Nr 9 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 248/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 11.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

społecznej „KOMBATANT” w sprawie przyznania dostawowych środków na bieżącą 

działalność DPS oraz dokonania zmian w planie finansowym na 2021 r.                                   

i zwiększenie planów wydatkowych. 

Ad. 12.  

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Ciechanowskiego Stowarzyszenia 

Krótkofalowców w sprawie wsparcia i dofinasowania stowarzyszenia                                    

z przeznaczeniem na zakup urządzeń radiotechnicznych i dydaktycznych. Z uwagi  

na brak środków Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył przedmiotowy wniosek. 

Ad. 13. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Pani M.G. dotyczący zbycia działki nr 267 

przy ulicy Kilińskiego 16/18 w Ciechanowie na rzecz Starostwa Powiatowego. 

Ad. 14.  

  Zarząd Powiatu rozpatrzył i udzielił odpowiedzi na pismo Rady Sołeckiej wsi 

Ślubowo gm. Sońsk w sprawie podjęcia działań mających na celu pozyskanie przez 

gminę Sońsk środków na przebudowę i modernizację drogi powiatowej 3428W 

Koźniewo – Ślubowo – Kałęczyn.  

Ad. 15. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na dysponowanie na cele budowlane 

nieruchomością nr działki 257/7 stanowiącą własność Powiatu Ciechanowskiego. 

 



Ad. 16.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył pismo Dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie z prośbą o wyrażenie zgody 

na nieodpłatne umieszczenie na ogrodzeniu zdjęć Powiatowego Centrum Kultury i 

Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie z projektu „Kultura włączania”. 

Ad. 17. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wójta Gminy Ojrzeń w sprawie 

deklaracji pokrycia 100% kosztów opracowania dokumentacji projektowo 

kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1220W Grabówiec – Ojrzeń oraz 

prośby o udzielenie informacji na temat planowanego terminu realizacji zadania                             

i podpisania umowy. 

Ad. 18. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Radnego Sołectwa Zeńbok w sprawie 

modernizacji nawierzchni drogi powiatowej 1239W na odcinku od skrzyżowania                 

z drogą powiatową 1215W do miejscowości Zeńbok. Zarząd Powiatu poinformował iż 

wykonanie dokumentacji projektowej może być zrealizowane tylko i wyłącznie przy 

100% pokryciu kosztów przez samorząd gminny.  

Ad. 19. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył petycję w sprawie remontu drogi powiatowej                         

nr 1247W Ojrzeń – Nowe Miasto i przygotował projekt odpowiedzi w przedmiotowej 

sprawie. 

Ad. 20. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył petycję w sprawie rozpoczęcia działań 

prowadzących do budowy ścieżki rowerowej Gołotczyzna — Gąsocin — Koźniewo 

Wielkie celem przedłużenia istniejącego szlaku rowerowego Miasto i przygotował 

projekt odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. 

Ad. 21.  

Zarząd Powiatu rozpatrzył petycję w sprawie wyjaśnienia i podania powodu 

odebrania w trakcie roku szkolnego połączeń autobusowych wożących dzieci                              

z Zeńboka do szkół średnich na terenie Ciechanowa, których organem prowadzącym 

jest Powiat Ciechanowski i przygotował projekt odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. 

Ad. 22.  

 Zarząd Powiatu rozpatrzył petycję w sprawie wyjaśnienia i podania powodu 

odebrania w trakcie roku szkolnego połączeń autobusowych wożących dzieci z Jarlut 

Dużych i Jarlut Małych do szkół średnich na terenie Ciechanowa, których organem 

prowadzącym jest Powiat Ciechanowski i przygotował projekt odpowiedzi                                  

w przedmiotowej sprawie. 

Ad. 23.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                             

w Ciechanowie skierowanym do Radnej Rady Gminy Sońsk w  sprawie wybudowania 

ścieżki rowerowej z Gąsocina do Gołotczyzny w ciągu drogi powiatowej nr 2421W 

Nasielsk – Gąsocin -  Ciechanowów. 

Ad. 24.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                             

w Ciechanowie skierowanym do Adama Nowakowskiego Przedsiębiorstwo 



Transportowo – Handlowe „WAPNOPOL” w sprawie wezwania do pilnej realizacji 

zapisów umowy. 

Ad. 25.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                             

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Sońsk w sprawie sieci wodociągowej 

zlokalizowanej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2421W (ul. Ciechanowska) na 

odcinku od ul. Zacisze do wysokości posesji Ciechanowska nr 15. 

Ad. 26. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                             

w Ciechanowie skierowanym do firmy STRABAG w sprawie wniosku o zmianę Umowy 

dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów 

od km 17+836,00 do km 18+417,8” w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu 

konieczności wykonania robót dodatkowych- usunięcia kolizji sieci wodociągowej. 

Ad. 27.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                             

w Ciechanowie skierowanym do Urzędu Gminy Opinogóra Górna  w sprawie 

przedstawienia wniosków przebudowy dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie 

gminy Opinogóra Górna . 

Ad. 28. 

-Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 249/2021 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie organizacji wspólnej obsługi                        

w zakresie ochrony danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. 

 Protokół Nr 10 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 249/2021 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 15.   

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  

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta       

/-/ Adam Krzemiński        

/-/ Wojciech Rykowski          

/-/ Stefan Żbikowski        

 

Protokołowała: 

/-/ Marlena Nowotka 


