
SPRAWOZDANIE STAROSTY CIECHANOWSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI 

ZARZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO 

MIĘDZY SESJAMI 

w okresie od 01.01.2021r do 29.03.2021r. 

 

 

Panie Przewodniczący! 

Panie i Panowie Radni! 

Szanowni Państwo!  

 

 Pragnę przedstawić Wysokiej Radzie Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres  

od 01 stycznia 2021 roku do 29 marca 2021 roku. 

1. Posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w okresie sprawozdawczym obradował  

na 6 posiedzeniach, w trakcie których podjął 43 uchwały, w tym przygotował projekty uchwał 

pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego. Ponadto, przedmiotem posiedzeń Zarządu były 

kwestie związane z wykonywaniem zadań nałożonych na powiat, rozpatrywania wniosków,  

postulatów mieszkańców i jednostek podległych oraz zadań wynikających z bieżącej 

działalności Zarządu Powiatu i Starostwa. 

  Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego podjęte na ostatniej sesji zostały  

w stosownym terminie przekazane do organu nadzoru tj. Wojewody Mazowieckiego oraz 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Wszystkie uchwały są realizowane, zgodnie 

z ich postanowieniami. 

2. Uchwały podjęte przez Zarząd: 

-w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych powiatowi ciechanowskiemu w 2021 roku 

- w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym powiatu informacji                                 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek na rok budżetowy 2021 

-w sprawie: przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

- w sprawie: przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok 



- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole 

Rodzenia” 

-w sprawie przygotowania i wniesienia pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projektu 

pn.: „Budujemy kadrę przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

-w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

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

-w sprawie uchylenia Uchwały Nr 119/2011 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 24 

października 2011 roku 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń na czas oznaczony do    

3 lat 

-w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

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

-w sprawie: przygotowania projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego 

szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród dla osób 

fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie 

zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym. 

- w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu literackiego „Przygody kota Powiatka” oraz 

powołania Komisji Konkursowej 

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu garażu na czas oznaczony do 3 lat 

- w sprawie: przygotowania i wniesienia pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego 

Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 – 2023 

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok 

- w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej                                      

w Ciechanowie, ul. Krucza 32. 

-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. 

-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. 

-zmieniająca uchwałę 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”. 

-w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie 

oraz jego Zastępcy do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Ciechanowskiego. 

-w sprawie przyjęcia Regulaminu „Plebiscytu na najlepszy salon fryzjerski i kosmetyczny                  

w powiecie ciechanowskim. Edycja 2020” oraz powołania Komisji 

- w sprawie: przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

- w sprawie: przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok. 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 

Ciechanowskiego, położonej na terenie miasta Ciechanów w obrębie Podzamcze, oznaczonej 

nr działki 1504/3 na rzecz Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego                     

w Ciechanowie. 

-w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu garaży. 

- w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. 

„Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” 

- w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława 

Płoskiego w Ciechanowie do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą realizacją 

projektu: Budujemy kadrę przyszłości – nr RPMA.10.03.01-14-d992/20-00, którego 

realizatorem w imieniu Powiatu Ciechanowskiego jest Zespół Szkół Technicznych im. 

Stanisława Płoskiego w Ciechanowie, ul. Mikołaja Kopernika 7, 06-400 Ciechanów. 

- w sprawie: wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego 

w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania                         

i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 

ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty 

zostały wybrane. 

-w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór 

realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole 



Rodzenia” i ustalenia regulaminu pracy Komisji 

-w sprawie zmiany Regulaminu „Plebiscytu na najlepszy salon fryzjerski i kosmetyczny                         

w powiecie ciechanowskim. Edycja 2020” 

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok 

- w sprawie wprowadzenia Procedury realizacji zobowiązań publicznoprawnych z tytułu 

zawartych przez Powiat Ciechanowski umów 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie przez Powiat Ciechanowski na rzecz Województwa 

Mazowieckiego udziału w prawie własności nieruchomości położonej w mieście Ciechanów, 

obręb Śródmieście. 

-w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu plastycznego pn. PISANKI WIOSNĄ 

MALOWANE organizowanego przez Powiat Ciechanowski oraz powołania Komisji 

Konkursowej 

- w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego                                      

i umundurowania – edycja 2021” dofinansowany ze środków powiatu ciechanowskiego.  

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz rehabilitacji społecznej 

osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim                 

w 2021 r.   

- w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego. 

-w sprawie projektu Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

-w sprawie projektu Rady powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok. 

-w sprawie uchwalenia Regulaminu Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego                                         

i umundurowania – edycja 2021” dofinansowany ze środków 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.   

- w sprawie zbycia nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego. 



- 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 

- 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.  

- w sprawie projektu Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie nadania tytułu honorowego 

„Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego” 

- w sprawie projektu Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie nadania tytułu honorowego 

„Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego” 

 

 

Rozpatrzone wnioski przez Zarząd Powiatu:  

– złożenie wniosku do Przewodniczącego Rady Powiatu Ciechanowskiego  

o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu.  

- przygotowanie Projektu pełnomocnictwa Pana D.G. w sprawie podejmowania działań 

związanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn. Ośrodek Felinoterapii jako element 

„Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022”- udzielenie 

pełnomocnictwa.   

-rozpatrzenie wniosku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w  Ciechanowie                 

w sprawie możliwości przedłużenia umowy użyczenia garażu nr 033 w budynku Powiatu 

Ciechanowskiego przy ul. 17 Stycznia 7a  w Ciechanowie. 

-rozpatrzenie wniosku Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki                                  

w Ciechanowie w sprawie możliwości przedłużenia umowy użyczenia garażu nr 026 

znajdującego się w budynku Powiatu Ciechanowskiego przy ul. 17 Stycznia 7a w Ciechanowie.  

-rozpatrzenie wniosku Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura  w Ciechanowie w sprawie 

możliwości przedłużenia umowy najmu garażu nr 029 znajdującego się w budynku Powiatu 

Ciechanowskiego przy ul. 17 Stycznia 7a  w Ciechanowie.  

-rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie w sprawie wyrażenia zgody 

na wybór oferty dotyczącej sprzedaży z wolnej ręki drzew „na pniu”. 

-rozpatrzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego pisma Dyrektora  Powiatowego Zarządu 

Dróg w Ciechanowie dotyczącego opinii w sprawie  wniosku Pani Ireny Gawareckiej Radnej 

Powiatu Ciechanowskiego  dotyczącego wprowadzenia do budżetu Powiatu Ciechanowskiego 



zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w miejscowości Lekowo oraz 

przebudowie drogi powiatowej nr 1216W Pniewo  Czeruchy - Lekowo. 

-rozpatrzenie pisma Pani I. K. – przedstawiciela pracowników Ośrodka Wsparcia                                     

w Ciechanowie w sprawie informacji dotyczącej zarządzania jednostką i zasobami ludzkimi 

przez kierownika przedmiotowej placówki.  

-rozpatrzenie prośby Pana Ł. J. w sprawie dofinansowania realizacji teledysku do autorskiego 

utworu. 

-zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 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. 

-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.  

-rozpatrzenie pisma Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego                     

w Ciechanowie dotyczącego  pozyskania nieruchomości gruntowej położonej w Ciechanowie 

na cele statutowe Uczelni. 

-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.  

-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. 

-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. 

-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. 

-rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Krzysztofa Kosińskiego dotyczącego uzgodnienia 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Andresa” w Ciechanowie. 

-rozpatrzenie wniosku Dyrektora Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Gołotczyźnie 

dotyczącego nieodpłatnego przekazania 6 kompletów komputerów i kopiarki. 



-rozpatrzenie wniosku mieszkańców Gąsek, Rutek Marszewic, Rutek Borek, Nowej Wsi                      

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

Marszewice. 

-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. 

-przygotowanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego 

wraz z proponowanym porządkiem obrad – złożenie wniosku do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Ciechanowskiego.  

-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. 

-rozpatrzenie wniosku Cefarmu Sp. z o. o. -najemcy lokalu należącego do powiatu 

ciechanowskiego, dotyczącego wyłączenia waloryzacji GUS za rok 2020. 

-rozpatrzenie wniosku Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie o udzielenie 

dofinansowania organizacji V powiatowej edycji konkursu pn. „Wydajemy Własną Książkę”. 

-zapoznanie się Zarządu Powiatu z przedłożonym do akceptacji wnioskiem  o dofinansowanie 

ze środków PFRON projektu pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                

i poruszających się na wózkach inwalidzkich  dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu 

Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32” w ramach obszaru D  „Programu 

wyrównywania różnic między regionami III” 

-zapoznanie się Zarządu Powiatu z ostateczną decyzją Wojewody Mazowieckiego dotyczącą 

nabycia z mocy prawa gruntów Skarbu Państwa wchodzących w skład drogi nr 07518. 

-przyjęcie w porozumieniu z dyrektorami szkół wstępnego założenia liczby oddziałów klas 

pierwszych, liczby uczniów przyjmowanych do tych klas, w tym szkół specjalnych w roku 

szkolnym 2021/2022, oraz zawodów i kierunków nauczania. 

-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. 



-rozpatrzenie zawiadomienia o podjęciu przez Radę Gminy Opinogóra Górna Uchwały 

XXIII/145/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Opinogóra Górna dla fragmentu miejscowości 

Władysławowo II. 

-rozpatrzenie wniosku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej                 

w Ciechanowie dotyczącego udzielenia wsparcia finansowego organizacji XI edycji 

Ogólnopolskiego konkursu Plastycznego dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy- od 

30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy. 

-rozpatrzenie wniosku Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Ciechanów  dotyczącego 

udzielenia wsparcia finansowego organizacji: 

-Rodzinnego Pikniku Wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka 

-Towarzyskich zawodów w wędkarstwie gruntowym o Puchar Starosty Powiatu 

Ciechanowskiego. 

-rozpatrzenie wniosku Polskiego Związku Wędkarskiego Koła Ciechanów  dotyczącego 

udzielenia wsparcia finansowego na zarybienie rzeki Łydynia oraz zbiorników wodnych . 

-rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę 

dotyczącego udzielenia wsparcia finansowego. 

-rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 dotyczącego przekazania foteli po 

demontażu w sali kinowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki dla potrzeb  przedmiotowej 

jednostki. 

-rozpatrzenie wniosku Fundacji „Serce dla Maluszka” dotyczącego przekazania foteli po 

demontażu w sali kinowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki na cele statutowe Fundacji. 

-zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 

skierowanego do Wójta Gminy Sońsk dotyczącego zabezpieczenia w budżecie Gminy Sońsk 

na rok 2021 pomocy finansowej Powiatowi Ciechanowskiemu. 

-zapoznanie się Zarządu Powiatu z przedłożonym przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. 

Adama Mickiewicza w Ciechanowie rejestrem osób- posiadaczy Karty Dużej Rodziny 

korzystających ze zniżek w Internacie jednostki. 

-zapoznanie się Zarządu Powiatu z zawiadomieniem Urzędu Miasta Ciechanów o wszczęciu 

postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa. 

-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 

-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.   

-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. 

-rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie dotyczącego 

prośby o nieodpłatne przekazanie nieużywanych mebli należących do Starostwa                                     

w Ciechanowie na rzecz szkoły. 

-rozpatrzenie wniosku Dyrektora  Zespołu szkół Nr 1 w Ciechanowie dotyczącego prośby                      

o nieodpłatne przekazanie nieużywanych mebli należących do Starostwa w Ciechanowie na 

rzecz szkoły. 

-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. 

-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. 

-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”. 

-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. 

-zapoznanie się Zarządu Powiatu ze stanowiskiem Komisji w sprawie wyboru realizatora 

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



-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. 

-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”. 

-zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Społecznej Grupy Inicjatywnej „Bieńki” 

dotyczącym sprzeciwu wobec budowy czterech kurników w Bieńkach Śmietankach gmina 

Sońsk. 

-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. 

-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. 

 

 

 

        /-/ Joanna Potocka – Rak  

            Starosta Ciechanowski  

 

 

 

         

                       

 


