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Protokół Nr 7/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia 18 marca 2021 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.00.  

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

 

1. Pani Joanna Potocka -Rak  

2. Pan Stefan Żbikowski  

3. Pan Adam Krzemiński  

4. Pan Wojciech Rykowski  

 

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 6/2021 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie projektu Rady Powiatu 

Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Ciechanowskiego. 

- podjęcie uchwały Nr 35/2021. 

4. Projekt uchwały Zarządu powiatu Ciechanowskiego w sprawie projektu Rady powiatu 

Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 

2021 rok. 

     - podjęcie uchwały Nr 36/2021 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2021” 

dofinansowany ze środków powiatu ciechanowskiego.  

- podjęcie uchwały Nr 37/2021. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim 

w 2021 r.   

- podjęcie uchwały Nr 38/2021. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zbycia nieruchomości 

Powiatu Ciechanowskiego. 

- podjęcie uchwały Nr 39/2021. 
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8. Projekt uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu 

Ciechanowskiego w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2 w Ciechanowie                 

i włączenia jej do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie, ul. Kopernika 7. 

- podjęcie uchwały Nr 40/2021. 

9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych, liczby uczniów 

przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Ciechanowski,                   

w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 oraz zawodów i kierunków 

nauczania.  

- podjęcie uchwały Nr 41/2021. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie projektu Rady Powiatu 

Ciechanowskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 

Ciechanowskiego” 

- podjęcie uchwały Nr 42/2021. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie projektu Rady Powiatu 

Ciechanowskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 

Ciechanowskiego” 

- podjęcie uchwały Nr 43/2021. 

12. Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w związku z wnioskiem Wójta 

Gminy Gołymin- Ośrodek reprezentowanego przez arch. Annę Surowiecką dotyczącym 

wydania opinii w sprawie realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej, ul. Rynek,                 

w m. Gołymin- Ośrodek wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową elementami małej 

architektury i zagosp. zielenią". 

 - wydanie postanowienia 

13. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z przedłożonym do akceptacji Sprawozdaniem                                 

z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, efektów pracy 

organizatora pieczy zastępczej w powiecie ciechanowskim oraz realizacji zadań 

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie za 2020 

rok.   

14. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia wsparcia finansowego 

Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie i zabezpieczenie środków 

finansowych w bieżącym roku na zakup materiałów do przeprowadzenia remontu korytarzy 

w budynku szkoły. 

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie 

dotyczącego prośby o nieodpłatne przekazanie nieużywanych mebli należących do 

Starostwa w Ciechanowie na rzecz szkoły. 

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora  Zespołu szkół Nr 1 w Ciechanowie dotyczącego prośby 

o nieodpłatne przekazanie nieużywanych mebli należących do Starostwa w Ciechanowie 

na rzecz szkoły. 

17. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie 

dotyczącego wyrażenia zgody na odpłatny wynajem 2 m² powierzchni szkolnej pod 

automaty do przekąsek zimnych i napojów gorących. 

18. Rozpatrzenie wniosków Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców 

Pracy dotyczących prolongaty terminów płatności faktur za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów oraz opłaty za wodę  i doprowadzenie ścieków. 

19. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Wydziału Administracji Architektoniczno- Budowlanej 

i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Ciechanowie dotyczącego wprowadzenia do planu 

wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego środków na realizację jednorocznego zadania 

inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół 

Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie”. 
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20. Rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego udostępnienia 

wydatków jakie poniesie powiat na promocję w ciechanowskich mediach, udzielenia 

informacji  ile będzie kosztować wydanie w tym roku Gazety Urzędowej i Bram Powiatu 

oraz kto finansuje akcje które podejmuje Starostwo z PCKiSz. 

21. Zapoznanie się Zarządu Powiatu ze stanowiskiem Komisji w sprawie wyboru realizatora 

programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”. 

22. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Pana Marka Marcinkowskiego Kierownika 

Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie przedstawienia wyliczenia kwoty dotacji 

dla szkół niepublicznych i niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, na 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w powiecie ciechanowskim zgodnie z tzw. 

pierwszą aktualizacją. 

23.  Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 

skierowanego do Wójta Gminy Opinogóra Górna dotyczącego inżynierii finansowania 

zjazdów do nieruchomości gruntowych w rejonie prowadzenia inwestycji pn „Rozbudowa 

drogi powiatowej 1237W Ciechanów- Długołęka w Opinogórze na odcinku 680m”. 

24.  Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Społecznej Grupy Inicjatywnej „Bieńki” 

dotyczącym sprzeciwu wobec budowy czterech kurników w Bieńkach Śmietankach gmina 

Sońsk. 

25. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z zawiadomieniem Urzędu Miasta Ciechanów dotyczącym 

braku możliwości zakończenia postepowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 

1 szt. drzewa gat. lipa w ustawowym terminie ze względu na skomplikowany charakter 

sprawy. 

26. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z zawiadomieniem Urzędu Miasta Ciechanów dotyczącym 

opracowania projektu decyzji i zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego 

zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa. 

27.  Sprawy różne.  

28.  Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 3.  

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały w sprawie 

projektu Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Ciechanowskiego. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 35/2021 w sprawie w sprawie projektu Rady 

Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Ciechanowskiego. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 35/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4. 

 Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały sprawie projektu 

Rady powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu 

Ciechanowskiego na 2021 rok. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 36/2021 w sprawie projektu Rady powiatu 

Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 

rok. 
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Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 36/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 5.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 37/2021 w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2021” dofinansowany 

ze środków powiatu ciechanowskiego.  

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 37/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 6.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 38/2021 w sprawie przygotowania projektu uchwały 

Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 

i zatrudniania oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację 

tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2021 r.   

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 38/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 39/2021 w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu 

Ciechanowskiego. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 39/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 8. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 40/2021 w sprawie przygotowania projektu uchwały 

Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia nr 2                         

w Ciechanowie i włączenia jej do Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie,                        

ul. Kopernika 7. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 40/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 9. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 41/2021 w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas 

pierwszych, liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez 

Powiat Ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022 oraz zawodów               

i kierunków nauczania.  

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 41/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 10. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 42/2021 w sprawie w sprawie projektu Rady 

Powiatu Ciechanowskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 

Ciechanowskiego” 

Protokół Nr 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 42/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 11. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 43/2021 w sprawie w sprawie projektu Rady 

Powiatu Ciechanowskiego w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 

Ciechanowskiego” 
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Protokół Nr 9 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 43/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 12.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Gołymin- Ośrodek 

reprezentowanego przez arch. Annę Surowiecką dotyczącego wydania opinii w sprawie 

realizacji zadania pn. " Rozbudowa drogi gminnej, ul. Rynek, w m. Gołymin- Ośrodek wraz               

z oświetleniem, kanalizacją deszczową elementami małej architektury i zagosp. zielenią"                       

i  wydał pozytywne postanowienie w przedmiotowej sprawie.  

Ad. 13.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował Sprawozdanie z działalności Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, efektów pracy organizatora pieczy zastępczej                     

w powiecie ciechanowskim oraz realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania               

o Niepełnosprawności w Ciechanowie za 2020 rok.   

Ad. 14. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia wsparcia 

finansowego Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie. Zarząd zdecydował 

o konieczności złożenia formalnego wniosku przez Dyrektora jednostki. 

Ad. 15. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego w Ciechanowie dotyczący prośby o nieodpłatne przekazanie 

nieużywanych mebli należących do Starostwa w Ciechanowie na rzecz szkoły. 

Ad. 16.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu szkół Nr 1                           

w Ciechanowie dotyczący prośby o nieodpłatne przekazanie nieużywanych mebli należących 

do Starostwa w Ciechanowie na rzecz szkoły. 

Ad. 17. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego w Ciechanowie dotyczący wyrażenia zgody na odpłatny wynajem 2 m² 

powierzchni szkolnej pod automaty do przekąsek zimnych i napojów gorących. 

Ad. 18. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Mazowieckiej Wojewódzkiej 

Komendy Ochotniczych Hufców Pracy dotyczący prolongaty terminów płatności faktur za 

odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz opłaty za wodę  i doprowadzenie ścieków. 

Ad. 19. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Kierownika Wydziału Administracji 

Architektoniczno- Budowlanej i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Ciechanowie dotyczący 

wprowadzenia do planu wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego środków na realizację 

jednorocznego zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy 

Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie” i poinformował, że 

inwestycja została uwzględniona w Uchwale Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok z dnia 29 marca 2021 roku. 

Ad. 20. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości dotyczący 

udostępnienia wydatków jakie poniesie powiat na promocję w ciechanowskich mediach, 

udzielenia informacji  ile będzie kosztować wydanie w tym roku Gazety Urzędowej i Bram 

Powiatu oraz kto finansuje akcje które podejmuje Starostwo z PCKiSz. 
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Ad. 21. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się ze stanowiskiem Komisji w sprawie wyboru realizatora 

programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”. 

Ad. 22.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Pana Marka Marcinkowskiego Kierownika 

Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu dotyczącym przedstawienia wyliczenia kwoty dotacji dla 

szkół niepublicznych i niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, na wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka w powiecie ciechanowskim zgodnie z tzw. pierwszą 

aktualizacją. 

Ad. 23. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 

skierowanego do Wójta Gminy Opinogóra Górna dotyczącego inżynierii finansowania zjazdów 

do nieruchomości gruntowych w rejonie prowadzenia inwestycji pn „Rozbudowa drogi 

powiatowej 1237W Ciechanów- Długołęka w Opinogórze na odcinku 680m”. 

Ad. 24. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Społecznej Grupy Inicjatywnej „Bieńki” 

dotyczącym sprzeciwu wobec budowy czterech kurników w Bieńkach Śmietankach gmina 

Sońsk. 

Ad. 25. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Urzędu Miasta Ciechanów dotyczącym 

braku możliwości zakończenia postepowania  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie                     

1 szt. drzewa gat. lipa w ustawowym terminie ze względu na skomplikowany charakter sprawy. 

Ad. 26. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Urzędu Miasta Ciechanów dotyczącym 

opracowania projektu decyzji i zakończeniu postępowania administracyjnego dotyczącego 

zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa. 

Ad. 27. 

W tym punkcie nikt z Członków Zarządu nie zabrał głosu. 

Ad. 28. 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny udział                       

i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzina 14.45/. 

 

  

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski   

   /-/ Wojciech Rykowski  

   /-/ Adam Krzemiński    

   /-/ Stefan Żbikowski   

 

Protokołowała: 

 

/-/ Marlena Rydel 


