
Protokół Nr 8/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  19 marca 2020 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 Stanisław Kęsik 

3. Pan Wojciech Rykowski 

4. Pan Adam Krzemiński 
 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły Pani Barbara Sierpińska – Kierownik 

Wydziału Administracyjnego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz     

Pani Hanna Dworecka - Skarbnik Powiatu. 

 

Ad. 1. 

      Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Zarządu Powiatu 

Pani Joanna Potocka - Rak. 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 7/2020. 

3.   Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego 

-  podjęcie uchwały Nr 45/2020. 

4.   Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok 

-  podjęcie uchwały Nr 46/2020. 

5. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

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 2020/2021 oraz 

zawodów i kierunków nauczania. 

-  podjęcie uchwały Nr 47/2020. 

6. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie 

ustanawiania i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie 

twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 

-  podjęcie uchwały Nr 48/2020. 

7. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego 

Centrum Kultury i Sztuki  im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. 



- podjęcie uchwały Nr 49/2020. 

8. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg 

powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg. 

- podjęcie uchwały Nr 50/2020. 

9.    Rozpatrzenie wniosku Pana Zdzisława Mierzejewskiego Wójta Gminy Ojrzeń 

w związku ze stanowiskiem Rady Gminy Ojrzeń w sprawie częściowego 

przejęcia drogi powiatowej 1227W Wola Wodzyńska - Nowa Wieś: na odcinku 

drogi krajowej nr 50 do drogi powiatowej nr 1247W zawierającym prośbę  

o podjęcie działań w zakresie: 

-  zmiany kategorii drogi nr 1227W z powiatowej na gminną – na odcinku od 

skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w miejscowości Wola Wodzyńska do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1247W w miejscowości Nowa Wieś, 

- przejęcia działek gruntu tworzących tą drogę (123 Woli Wodzyńskiej, 146, 

149,154/2 w Halininie, 94/2 i 85/2 w Nowej Wsi). 

10. Rozpatrzenie wniosku Pana Roberta Szepietowskiego p.o. Kierownika 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego w postaci 2000 ton gruzu 

betonowego niesortowanego. 

11. Rozpatrzenie wniosku Pana Roberta Szepietowskiego p.o. Kierownika 

Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie pozwolenia na zmniejszenie wartości 

sprzedaży rębaka Junkkarii rok produkcji 2007.  

12.  Rozpatrzenie wniosku Pana Marka Kiwit Wójta Gminy Ciechanów w sprawie 

uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów. 

13. Rozpatrzenie wystąpienia Pana Marka Kiwit Wójta Urzędu Gminy  

w Ciechanowie o uzgodnienie projektu planu w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla fragmentów obrębów Kargoszyn, Ropele i Przążewo. 

14. Zajecie stanowiska w sprawie pisma Pana Jana Bieńkowskiego, złożonego  

w imieniu mieszkańców wsi Sarnowa Góra, dotyczącego udzielenia informacji w 

sprawie budowy drogi na odcinku Żochy – Sarnowa Góra – Gołotczyzna.  

15. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Ciechanowie w sprawie dofinansowania 

organizacji uroczystości z okazji obchodów „Światowego dnia Inwalidy”. 

16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  

w Ciechanowie i Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie dotyczącym udzielenia 

zniżek w 2019 roku członkom rodzin wielodzietnych 3+ i rodzin zastępczych  

z terenu powiatu ciechanowskiego, zgodnie z programem przyznawania 

uprawnień. 



17. Rozpatrzenie wniosku Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej 

Okręg Ciechanów w sprawie dofinansowania organizacji uroczystości pod 

pomnikiem generała Ludwika Kmicica – Skrzyńskiego z okazji rocznicy 

wymarszu I Kompanii Kadrowej.  

18.  Rozpatrzenie wniosku Pana Adama Budek Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek 

dotyczącego remontu chodnika o długości 180m przy drodze powiatowej 1208W 

(ul. Gen. Smoleńskiego) w Gołyminie – Ośrodku. 

19. Sprawy różne 

 

 

Ad. 2. 

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 7/2020 z 9 marca 2020 

roku. 

Ad.3. 

         Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały                   

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego         

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 45/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego  

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 45/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4. 

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały           

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego         

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok. 

          Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 46/2020 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 46/2020 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5.   

         Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 47/2020 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 2020/2021 oraz zawodów i kierunków nauczania. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 47/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6. 

        Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 48/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanawiania i przyznawania 

dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 48/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 



 

Ad.7. 

         Zarząd Powiatu zapoznał się z  uchwałą w sprawie zaopiniowania projektu 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  im. Marii 

Konopnickiej w Ciechanowie i podjął decyzję o rozpatrzeniu przedstawionej 

uchwały na kolejnym posiedzeniu Zarządu.   

Ad.8. 

         Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 49/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia wysokości 

stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg powiatowych na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 49/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.9.  

         Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie wniosek Pana Zdzisława 

Mierzejewskiego Wójta Gminy Ojrzeń w związku ze stanowiskiem Rady Gminy 

Ojrzeń w sprawie częściowego przejęcia drogi powiatowej 1227W Wola 

Wodzyńska - Nowa Wieś: na odcinku drogi krajowej nr 50 do drogi powiatowej 

nr 1247W zawierającym prośbę o podjęcie działań w zakresie: 

-  zmiany kategorii drogi nr 1227W z powiatowej na gminną – na odcinku od 

skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w miejscowości Wola Wodzyńska do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1247W w miejscowości Nowa Wieś, 

- przejęcia działek gruntu tworzących tą drogę (123 Woli Wodzyńskiej, 146, 

149,154/2 w Halininie, 94/2 i 85/2 w Nowej Wsi). 

Ad.10. 

          Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Pana Roberta Szepietowskiego  

p.o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie w sprawie 

wyrażenia zgody na sprzedaż składnika rzeczowego majątku ruchomego  

w postaci 2000 ton gruzu betonowego niesortowanego i postanowił wnieść 

poruszony temat na kolejnym Zarządzie Powiatu. 

Ad.11.  

         Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Roberta 

Szepietowskiego p.o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie 

pozwolenia na zmniejszenie wartości sprzedaży rębaka Junkkarii rok produkcji 

2007 do kwoty 9 999,99 zł. 

Ad.12. 

         Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana Marka Kiwit Wójta 

Gminy Ciechanów w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów. 

Ad.13.  

         Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wystąpienie Pana Marka Kiwit 

Wójta Urzędu Gminy w Ciechanowie o uzgodnienie projektu miejscowego planu 



zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Kargoszyn, Ropele  

i Przążewo. 

    

Ad.14.  

          Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Pana Jana Bieńkowskiego, złożone 

w imieniu mieszkańców wsi Sarnowa  Góra, dotyczące udzielenia informacji  

w sprawie budowy drogi na odcinku Żochy – Sarnowa Góra – Gołotczyzna  

i postanowił, że budowa przedmiotowej drogi może być realizowana  

po uregulowaniu stanu prawnego całego odcinka drogi. W budżecie zostały 

zabezpieczone środki na opracowanie dokumentacji projektowej.  

Ad.15. 

         Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Zarządu Oddziału 

Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  

w Ciechanowie w sprawie dofinansowania organizacji uroczystości z okazji 

obchodów „Światowego dnia Inwalidy” i przeznaczył na ten cel kwotę  

w wysokości 700 zł. 

Ad.16. 

          Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował sprawozdanie Powiatowego 

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie i Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie 

dotyczącym udzielenia zniżek w 2019 roku członkom rodzin wielodzietnych 3+ 

 i rodzin zastępczych z terenu powiatu ciechanowskiego, zgodnie z programem 

przyznawania uprawnień. 

Ad.17.  

           Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Związku Piłsudczyków 

Rzeczypospolitej Polskiej Okręg Ciechanów w sprawie dofinansowania 

organizacji uroczystości pod pomnikiem generała Ludwika Kmicica – 

Skrzyńskiego z okazji rocznicy wymarszu I Kompanii Kadrowej.  

Ad.18.   

           Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Pana Adama Budek Wójta Gminy 

Gołymin – Ośrodek dotyczącego remontu chodnika o długości 180m przy drodze 

powiatowej 1208W (ul. Gen. Smoleńskiego) w Gołyminie – Ośrodku i postanowił 

zaopiniować negatywnie, gdyż przedstawione zadanie nie mieści się w katalogu 

zadań ujętych do realizacji w bieżącym roku budżetowym. Jednakże po 

rozstrzygnięciu przetargów na inne ujęte w bieżącym roku zadania, Zarząd 

ponownie rozpatrzy kwestię realizacji zadania. 

19. Sprawy różne 

      - Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 50/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej  

o wydanie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego  

w Technikum nr 1 wchodzącym w skład Zespołu szkół nr 1 im. Gen. J. Bema przy 

ul. Powstańców Warszawskich 24 w Ciechanowie.  

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 50/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 



      -  Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg  

w Ciechanowie w sprawie wniosku  Radnego Rady Miejskiej w Glinojecku Pana 

Łukasza Stolarskiego dotyczącego uzupełnienia poboczy kruszywem naturalnym 

przy drodze powiatowej nr 1241W na odcinku Młock- wola Młocka oraz 1235W 

Wola Młocka – Płaciszewo – Ogonowo.   

     - Zarząd Powiatu zapoznał się z postanowieniem z dnia 28.02.2020r. 

Wojewody Mazowieckiego dotyczącym sprostowania oczywistej omyłki  

w Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 114/C/2020 z dn.04.02.2020r. 

     -   Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Pani Marioli Kołakowskiej Wójta 

Gminy Regimin dotyczącym przebudowy drogi powiatowej nr 1202W Obrębiec 

-Szczepanki-Szulmierz na odcinku od miejscowości Radomka do granicy 

powiatu i postanowił, że w roku bieżącym zostanie wykonana naprawa istniejącej 

nawierzchni drogi poprzez wypełnienie ubytków. 

     -     Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Pani Małgorzaty Grzelczyk, Sołtys wsi 

Koziczyn - Gmina Regimin występującej w imieniu mieszkańców, dotyczącym 

wykonania nawierzchni drogi asfaltowej wraz z utwardzeniem pobocza  

i położeniem chodnika we wsi Koziczyn i zaopiniował negatywnie przedmiotowe 

inwestycje z uwagi na ograniczone środki w budżecie Powiatu.  

      -   Zarząd Powiatu zapoznał się z  interpelacją - zapytaniem Pana Jana 

Andrzeja Kaluszkiewicza Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa  

i Sprawiedliwości Powiatu Ciechanowskiego dotyczącego planowania działań 

władz samorządowych chroniących przed zarażeniem koronawirusa osób  

z podwyższonego ryzyka – seniorów oraz w sprawie przebywania ciechanowskiej 

młodzieży poza granicami kraju w rejonie szczególnie zagrożonym epidemią 

koronawirusa. Przewodnicząca Zarządu zobowiązała się do udzielenia 

odpowiedzi na interpelacje w ustawowym terminie. 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz 

aktywny udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego /godzina 15.15 /. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Joanna Potocka-Rak- Starosta Ciechanowski   

/-/ Stanisław Kęsik- Wicestarosta      

/-/ Wojciech Rykowski - Członek     

/-/ Adam Krzemiński – Członek                           

 

protokołowała:  

/-/ Agnieszka Plebaniak 

 


