
SPRAWOZDANIE STAROSTY CIECHANOWSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI 

ZARZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO 

MIĘDZY SESJAMI 

w okresie od 25.10.2021r. do 29.11.2021r. 

 

 

 

Panie Przewodniczący! 

Panie i Panowie Radni! 

Szanowni Państwo!  

 

 

 Pragnę przedstawić Wysokiej Radzie Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres  

od 25 października 2021 roku do 29 listopada 2021 roku. 

 Posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w okresie sprawozdawczym obradował  

na 7 posiedzeniach, w trakcie których podjął 21 uchwał, 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. 

 

Uchwały podjęte przez Zarząd: 

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

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok. 

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok 

• w sprawie określenia i przyjęcia wskaźników do opracowania projektu budżetu powiatu 

ciechanowskiego na 2022 rok 

• w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok 

• w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ciechanowie do koordynacji realizacji „Programu wyrównywania różnic 

między regionami III” w obszarze B i D. 

• w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej                                 

w Ciechanowie ul. Krucza 32 do realizacji 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 sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami 



pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 

• w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację                       

w 2022 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie prowadzenia 

punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone 

nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

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

zmiany uchwały Nr VI/11/100/2019 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 

września 2019r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Starostwo Powiatowe               

w Ciechanowie. 

• 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 wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 

243 ustawy o finansach publicznych. 

• w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

• w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 

2022 rok. 

• 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 

zmiany uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Usług Wspólnych                      

w Ciechanowie 

• w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu Piosenki Świątecznej „Hej, Kolęda” oraz 

powołania Komisji Konkursowej. 

• w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Starosty Ciechanowskiego. 

• w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

ustalenia diet dla Radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

• w sprawie wyboru oferty dotyczącej realizacji w 2022 roku zadań publicznych Powiatu 

Ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana 

nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

• w sprawie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie. 

 

Rozpatrzone wnioski przez Zarząd Powiatu:  

• Przygotowanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego wraz z proponowanym porządkiem obrad – złożenie wniosku do 

Przewodniczącego Rady Powiatu Ciechanowskiego 

• Wydanie opinii Zarządu Powiatu w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę 

Gminy Ojrzeń uchwały nr XXXII/216/21 z dnia 27 września 2021r. o przystąpieniu do 



sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr. 

ewid. 55/1 położonej w m. Kraszewo gm. Ojrzeń. 

• Wydanie opinii Zarządu Powiatu w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę 

Gminy Regimin uchwały nr XXVII/167/20 z dnia 30 grudnia 2021r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Targonie. 

• Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Miejskiego Ogniska TKKF „PROMYK” 

w Ciechanowie z prośbą o objecie patronatem oraz wsparcie finansowe turnieju 

szachowego pn. „Indywidualne Mistrzostwa Ciechanowa Szkół Średnich”.  

• Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Miejskiego Klubu Sportowego 

Ciechanów z prośbą o wsparcie finansowe turnieju halowej piłki nożnej dla rocznika 

2013.  

• Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego 

w Ciechanowie z prośbą o wyrażenie zgody na odpłatne podpisanie umowy na najem 

pomieszczeń piwnicznych na „Mini Bar”. 

• Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Referatu Inwestycji i Drogownictwa 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie o likwidację foteli pochodzących                            

z  demontażu w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej                   

w Ciechanowie. 

• Przygotowanie przez Zarząd Powiatu  stanowiska w sprawie projektowanej obwodnicy 

Ciechanowa. 

• Zapoznanie się Zarządu Powiatu z zawiadomieniem o podjęciu przez Radę Gminy 

Regimin uchwały nr XXVII/166/20 z dnia 30 grudnia 2021r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Grzybowo. Zarząd Powiatu uznał za zasadne złożenie pisemnego wniosku do w/w 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

• Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu petycji w sprawie nadania nazwy drodze 

powiatowej Koźniewo Wielkie – Ślubowo Kałęczyn. 

• Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu projektu umów użyczenia niezabudowanych 

nieruchomości o pow. 35m² - dz. 17/4 będącej w trwałym Zarządzie Zespołu Szkół 

Kształcenia Rolniczego oraz dz. 46/7 stanowiącą własność Gminy Sońsk.  

• Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„KOMBATANT” w Ciechanowie, dotyczącego przyznania dodatkowych środków na 

bieżącą działalność DPS oraz o dokonanie zmian w planie finansowym na 2021 rok                 

i zwiększenie planowanych środków.  

• Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Zarząd Oddziału Miejskiego w Ciechanowie, dotyczącego zaplanowania środków 

finansowych na waloryzację i podwyżki płac dla pracowników samorządowych 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Radę 

Powiatu Ciechanowskiego.  

• Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Akademii Piłkarskiej Ciechanów 

dotyczącego objęcia patronatem oraz udzielenia wsparcia finansowego na organizację 

Turnieju Piłki Nożnej Dzieci z rocznika 2013.  

• Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Zarządu Głównego Związku 

Stowarzyszeń Sportowych „Sprawni-Razem” dotyczącego objęcia patronatem 



honorowym Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki 3x3 chłopców z rocznika 2003 

oraz wsparcie w zakupie pucharów i medali. 

• Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Krajowego Biura Wyborczego Delegatury 

w Ciechanowie, dotyczącego montażu klimatyzatorów i umieszczenia jednostek 

zewnętrznych na dachu budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.  

• Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w związku  z wnioskiem Wójta 

Gminy Sońsk reprezentowanego przez Emilię Rudzińską – Smolińską w sprawie 

wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 

120905W Szwejki- Marusy. 

- wydanie postanowienia 

• Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu pisma Mazowieckiej Izby Rolniczej w sprawie 

nieodpłatnego udostępnienia Sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego 

w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 w celu zorganizowania posiedzenia Rady 

Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej. 

• Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu pisma Pomorskiej Fundacji Ochrony zabytków w 

sprawie udostepnienia pomieszczenia z przeznaczeniem na podręczny magazyn na czas 

wykonywania badań archeologicznych przy budowie „Centrum Administracyjnego”. 

• Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno 

pedagogicznej w Ciechanowie w sprawie odroczenia zapłaty za notę wystawioną za c.o. 

• Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu zapytania Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość 

w sprawie prac budowlanych prowadzonych przez Urząd Miasta Ciechanów na 

skwerze przy pl. Tadeusza Kościuszki. 

• Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie w sprawie przedstawienia kalkulacji kosztów 

zużycia mediów dla sklepiku szkolnego. 

• Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. 

Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie informującym o podpisaniu umowy na najem 

pomieszczeń piwniczych z przeznaczeniem na sklepik szkolny. 

• Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg skierowanym 

do Wójta Gminy Ojrzeń w sprawie przebudowy drogi powiatowej nr 1220W 

Grabówiec – Ojrzeń. 

• Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg skierowanym 

do Sołtysa Wsi Wola Wierzbowska w sprawie wykonania przebudowy drogi 

powiatowej nr 3207W Szczepanki – Wola Wierzbowska. 

• Zapoznanie się Zarządu Powiatu z zawiadomieniem Wójta Gminy Sońsk o przekazaniu 

według właściwości pismo Rady Sołeckiej wsi Ślubowo. 

 

STAROSTA 

/-/ Joanna Potocka - Rak 

 

 

 


