
SPRAWOZDANIE STAROSTY CIECHANOWSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI 

ZARZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO 

MIĘDZY SESJAMI 

w okresie od 27.01.2020r do 29.06.2020r. 

 

 

Panie Przewodniczący! 

Panie i Panowie Radni! 

Szanowni Państwo!  

 

 Pragnę przedstawić Wysokiej Radzie Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres  

od 27.01.2020r do 29.06.2020r.  

1. Posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w okresie sprawozdawczym obradował  

na 18 posiedzeniach, w trakcie których podjął 78 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. 

2. Uchwały podjęte przez Zarząd: 

- w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 

na rok 2020 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 Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego 

- w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki Publicznej im. 

Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 

- w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka wsparcia w Ciechanowie 

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

„Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” 

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok 

- w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie 

oraz jego Zastępcy do podpisywania oraz realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie ciechanowskim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 1.1-Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- 

projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1-Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

- w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Ciechanowie 



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

realizatora programu polityki zdrowotnej pn „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole 

Rodzenia” i ustalenia regulaminu pracy Komisji 

- w sprawie uchwalenia regulaminu ustalenia Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o 

dotację złożonych w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych 

powiatu ciechanowskiego w dziedzinach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2020 

roku. 

- w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert o dotację złożonych  

w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu 

ciechanowskiego w dziedzinach: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ratownictwa i ochrony ludności w 2020 

roku. 

- w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

powiatu ciechanowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa narodowego 

na rok 2020 pn. „Kultywowanie tradycji i wspieranie rozwoju kultury regionalnej, 

podtrzymanie tradycji regionalnych, kultury ludowej, w tym promocja kuchni tradycyjnej oraz 

wyrobów lokalnych i tradycyjnych poprzez organizację warsztatów, konferencji i konkursów” 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury  

i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie 

- w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg  

w Ciechanowie 

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok 

- w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych 

- w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Ciechanowie 

- w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Poradni – Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Ciechanowie 

- w sprawie dokonania oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowie za 

2019 rok 

- w sprawie ogłoszenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownika 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 

- w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury  

i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie 

- w  sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

podniesienia wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych z terenu powiatu 

ciechanowskiego 

- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego 

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok 

- 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. 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustanawiania  

i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury. 

- w sprawie zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Kultury i Sztuki  im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. 

- 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. 

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok 

- w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 rok, sprawozdania  rocznego 

z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim 

za 2019 rok. 

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

i umundurowania – edycja 2020” dofinansowanego ze środków powiatu ciechanowskiego 

- w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg  

w Ciechanowie 

- w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury  

i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. 

- 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 budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok. 
- w sprawie przekazania sprawozdania finansowego powiatu za 2019rok 

- w sprawie ubiegania się o uzyskanie grantu i przystąpienie do realizacji Programu Zdalna 

Szkoła realizowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014-2020. 

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok 

- w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego 

powiatu ciechanowskiego  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego na rok 2020 pn. „Kultywowanie tradycji i wspieranie rozwoju kultury regionalnej, 

podtrzymanie tradycji regionalnych, kultury ludowej, w tym promocja kuchni tradycyjnej oraz 

wyrobów lokalnych i tradycyjnych poprzez organizację warsztatów, konferencji i konkursów”. 

- w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

powiatu ciechanowskiego  na rok 2020. 

- w sprawie ogłoszenia konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze -  Kierownika 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie zmiany  uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok. 

 - w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Ciechanowskiego raportu o stanie Powiatu 

Ciechanowskiego za 2019 rok.  

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudnienia 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 2020 roku.  

- w sprawie przygotowania projektu uchwały dot. ustalenia Regulaminu określającego dla 

nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach  

i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku 

motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych 

dodatków i dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

- w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat 

Ciechanowski do zawierania umów użyczenia sprzętu do nauki zdalnej.  

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie założenia Branżowej Szkoły II stopnia w Ciechanowie i włączenia jej  



w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie na 2020 rok. 

- w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. 

- w sprawie  zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok. 

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Powiatowego  

Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. 

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok Powiatowej 

Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020r. 

- 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 2020 rok. 

- w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

- w sprawie  uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg  

w Ciechanowie. 

- w sprawie wniesienia skargi. 

- w sprawie przygotowania projektu  uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego                     

-  w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie  ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu ciechanowskiego 

prowadzonych przez inne organy prowadzące. 

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020r. 

- 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 2020 rok. 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały w sprawie określenia: 

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 

których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego; 

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela 

pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz 

warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze; 

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin:  

a) nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia na 

odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie 

zaocznej i kształcenia na odległość, 

b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno – 

pedagogicznej 

c) nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych. 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli  

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom  



i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami 

samorządu terytorialnego, 

- w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych 

Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok. 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie wyrażenia  zgody zbycie prawa własności nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego. 

- w sprawie przyjęcia listy rankingowej wniosków złożonych zgodnie  

z Regulaminem Programu pn. ”Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2020”  

dla OSP dofinansowany ze środków powiatu ciechanowskiego . 

- w sprawie zmiany Regulaminu Programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego  i umundurowania 

– edycja 2020” dofinansowany ze środków powiatu ciechanowskiego. 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej 

udzielenia pomocy finansowej  Gminie Ciechanów. 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej 

udzielenia pomocy finansowej  Gminie Gołymin Ośrodek. 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej 

udzielenia pomocy finansowej  Gminie Glinojeck. 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej 

udzielenia pomocy finansowej  Gminie Grudusk. 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej 

udzielenia pomocy finansowej  Gminie Ojrzeń. 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej 

udzielenia pomocy finansowej  Gminie Opinogóra Górna. 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej 

udzielenia pomocy finansowej  Gminie Regimin. 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącej 

udzielenia pomocy finansowej  Gminie Sońsk. 

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

- w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr V/27/148/2017  

z dnia 27 listopada w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017-2022. 

- w sprawie zmiany uchwały Nr 95/2017 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego realizację 

Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017- 2022.  

3. Rozpatrzone wnioski przez Zarząd Powiatu: 

- Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie o wsparcie 

finansowe i objęcie Honorowym Patronatem I Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej 

Pracowników Oświaty. 

-  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora I Liceum |Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego 

w Ciechanowie o zabezpieczenie środków finansowych na modernizacje systemu monitoringu 

wizyjnego w szkole.  

-  Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o podjęcie działań dotyczących możliwości 

poszerzenia bramy wjazdowej na parking przy bibliotece.  

- Rozpatrzenie wniosku Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie  

o nieodpłatne użyczenie sali konferencyjnej w celu zorganizowania uroczystego finału czwartej 

edycji konkursu „ Wydajemy Własną Książkę”.  

- Rozpatrzenie wniosku Mazowieckiej Izby Rolniczej o nieodpłatne udostępnienie Sali 

konferencyjnej na posiedzenie Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu 

Ciechanowskiego.  

-   Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Ciechanowie  



o zatrudnienie specjalistów w wymiarze dwóch etatów – nauczyciel psycholog oraz nauczyciel 

pedagog.   

Rozpatrzenie wniosku Sołtys miejscowości Regimin za pośrednictwem Wójta Gminy Regimin 

o: 

• remont nawierzchni drogi powiatowej na ulicy Michała Bojanowskiego oraz położenie 

chodników, 

• remont wjazdu na ulicę Józefa Brudzińskiego, która łączy się z ulicą Ignacego 

Mościckiego, 

 -  położenie nowych chodników na ulicy Adama Rzewuskiego oraz na ulicy Michała 

Bojanowskiego od sklepu w stronę szkoły,  

-  Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Sońsk dotyczącego rozważenia możliwości 

opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 3428W Ostaszewo – 

Kałęczyn na odcinku Koźniewo Wielkie – Ślubowo – Kałęczyn. 

- Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Sońsk dotyczącego  rozważenia możliwości 

opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1223W Gołotczyzna 

– Nasierowo Dziurawieniec na odcinku Gołotczyzna – Ciemniewko –  Nasierowo 

Dziurawieniec, do drogi krajowej nr 60 wraz z remontem mostu w miejscowości Ciemniewko. 

-   Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek dotyczącego remontu chodnika o 

długości 180m przy drodze powiatowej 1208W relacji Gołymin Ośrodek – Łukowo – Mosaki 

(ul. Gen. Smoleńskiego). 

-  Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Sońsk w sprawie  rozważenia możliwości  podjęcia 

działań zmierzających do zmiany kategorii drogi powiatowej Nr 2121W relacji Nasielsk – 

Gąsocin – Ciechanów na drogę wojewódzką.  

-  Rozpatrzenie wniosku Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacja w Gołotczyźnie 

w sprawie rozważenia zakupu nieruchomości na potrzeby przedmiotowej placówki. 

-  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w sprawie nieodpłatnego użyczenia na okres 3 miesięcy używanego sprzętu elektronicznego; 

- komputera stacjonarnego – 1szt. 

- monitora – 1szt. 

-  Rozpatrzenie wniosku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny  

w Warszawie, Placówka Terenowa w Ciechanowie o wsparcie finansowe w postaci zakupu 

nagród dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz  

i szanujesz”.   

-  Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  

w Ciechanowie w sprawie przekazania trwałego zarządu do nieruchomości położonej przy 

ulicy Płockiej 32 w Ciechanowie pomiędzy jednostkami - Komendą Wojewódzką Państwowej 

Straży Pożarnej w Warszawie, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  

w Ciechanowie; 

-Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  

w Ciechanowie i efektów pracy organizatora pieczy zastępczej w powiecie ciechanowskim oraz 

realizacji zadań Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  

w Ciechanowie za 2019 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej i systemu 

pieczy zastępczej na terenie powiatu ciechanowskiego. 

-   Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck o wydanie opinii w sprawie 

inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Polnej w Glinojecku”. 

- wydanie postanowienia. 

- Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie  

o wprowadzenie do planu zadań inwestycyjnych na 2020 rok środków finansowych  

w wysokości 155 349,00 zł, w ramach rozpoczętej inwestycji w postaci dokumentacji 

projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku 



od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki – Marszewice” oraz konieczność 

zwiększenia ilości działek do wydzielenia przewidzianych w przetargu. 

- Rozpatrzenie wystąpienia 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.  

-  Rozpatrzenie wniosku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Ciechanowie dotyczącego wsparcia organizacji powiatowego etapu XIX edycji „Festiwalu 

Piosenki o Zdrowiu” poprzez sfinansowanie zakupu nagród dla uczestników Festiwalu.  

- Rozpatrzenie wniosku Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej  

w związku z prośbą o ufundowanie nagród dla uczestników powiatowych eliminacji Turnieju 

Wiedzy Pożarniczej. 

-  Rozpatrzenie wniosku Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mechanik”  

w sprawie rozważenia możliwości ufundowania nagród dla uczestników Ciechanowskiej 

Młodzieżowej Ligi Siatkówki. 

- Rozpatrzenie stanowiska Komisji Konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu 

ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn: „Edukacja przyszłych rodziców  

w szkole Rodzenia”.    

-  Rozpatrzenie wniosku 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). 

- Rozpatrzenie wniosku 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. 

- Rozpatrzenie wniosku p.o. Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie pozwolenia na 

zmniejszenie wartości sprzedaży rębaka Junkkarii rok produkcji 2007.  

-  Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Ciechanów w sprawie uzgodnienia projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gumowo, gmina 

Ciechanów. 

- Rozpatrzenie wystąpienia 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. 

- Zajecie stanowiska w sprawie pisma, złożonego w imieniu mieszkańców wsi Sarnowa Góra, 

dotyczącego udzielenia informacji w sprawie budowy drogi na odcinku Żochy – Sarnowa Góra 

– Gołotczyzna.  

- Rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów w Ciechanowie w sprawie dofinansowania organizacji uroczystości z 

okazji obchodów „Światowego dnia Inwalidy”. 

- 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. 

- 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.  



-  Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Gołymin – Ośrodek dotyczącego remontu chodnika  

o długości 180m przy drodze powiatowej 1208W (ul. Gen. Smoleńskiego) w Gołyminie – 

Ośrodku. 

- Zajęcie stanowiska w związku ze złożonym wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg  

w Ciechanowie w sprawie wydania opinii „Rozbudowy drogi powiatowej Nr 1217W 

Ciechanów – Romanowo od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki – Marszewice”. 

-  Zajecie stanowiska w sprawie petycji mieszkańców wsi Gutków w sprawie remontu drogi 

powiatowej w Gminie Sońsk.   

-  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie 

w sprawie zmiany karty wzoru podpisu dotyczącego obsługi rachunku bankowego 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; 

-  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie  

w sprawie przeprowadzania i rozliczania egzaminów semestralnych, klasyfikacyjnych, 

poprawkowych i przeprowadzanych w terminie dodatkowym dla słuchaczy szkół wchodzących 

w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie.  

- Rozpatrzenie wniosku 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.   

-  Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej  

w Ciechanowie w sprawie nieodpłatnego  użyczenia telefonów przenośnych na potrzeby 

realizacji zadań pracy zdalnej pracowników Poradni w związku z koniecznością zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania COVID19. 

- Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  w związku z wnioskiem 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.   

-  Rozpatrzenie wniosku Pani B.P. i Pani I.S. reprezentujących Przedszkole Niepubliczne 

„Stumilowy las” w Ciechanowie w sprawie możliwości nienaliczania opłaty za wynajem 

pomieszczeń zaadoptowanych na przedszkole z powodu panująca epidemią koronawirusa. 

-  Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki Cefarm z siedzibą w Warszawie  

z prośbą o obniżenie czynszu o 100% w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 roku, 

najemcy lokalu użytkowanego Doz Apteka dbam o zdrowie. 

-  Rozpatrzenie wniosku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie 

upoważnienia dla Pani Dyrektor A.K. do realizacji wsparcia kierowanego do osób 

niepełnosprawnych ze środków PFRON w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom 

niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 

chorobami zakaźnymi”. 

- Rozpatrzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego kwestii związanej ze sprawdzeniem  

i dokonaniem ponownej klasyfikacji gruntów w części działki nr 35/8 o pow. 5,3425 ha, 

położonej w Gołotczyźnie, gm. Sońsk stanowiącej niezabudowaną własność Powiatu 

Ciechanowskiego. 

- Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  w związku z petycją mieszkańców 

wsi Gutków w sprawie remontu drogi powiatowej nr 1248 w miejscowości Gutków w Gminie 

Sońsk; 

- Zajecie stanowiska Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie petycji mieszkańców 

miejscowości Chrościce w sprawie remontu drogi powiatowej Nr 1248W Gołotczyzna – 

Zawady – Nowe Miasto. 

-  Rozpatrzenie wniosku mieszkańców wsi Sarnowa Góra w sprawie udzielenia informacji nt. 



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

-  Rozpatrzenie wniosku Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie udzielenia 

upoważnienia Dyrektor PCPR w Ciechanowie do składania oświadczeń woli związanych  

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu z zakresu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz 

odwołanie nieaktualnego upoważnienia z dnia 03.04.2006r. znak: Or.0114-37/03 z uwagi na 

realizacje zadań z obszaru rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przez Powiatowe 

Urzędy Pracy.  

- Rozpatrzenie wniosku Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie w związku 

z prośbą o zwiększenie budżetu na rok 2020 o kwotę 20 160,00 zł na wypłatę odprawy 

emerytalnej dla pracownika Wypożyczalni Głównej Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Z. 

Krasińskiego w Ciechanowie.  

- Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie 

w związku z prośbą o zwiększenie dotacji w kwocie 35 000,00 zł w miesiącach, które nie 

przynoszą dochodów własnych z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa 

w 2020 roku.  

- Rozpatrzenie wniosku Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie  

o rozważenie możliwości zabezpieczenia w budżecie Powiatu środków finansowych  

w wysokości 50 000,00 zł na zakup pojazdu służbowego oznakowanego.  

- Rozpatrzenie wniosku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie  

w sprawie przedłużenia użyczenia sprzętu w postaci komputera stacjonarnego oraz monitora 

dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie do dnia 

31.08.2020r. 

- Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie użyczenia w bezpłatne 

używanie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego, oznaczoną  

w ewidencji gruntów obrębu Śródmieście, m. Ciechanów numerem działki 428/2 o powierzchni 

4 853 m2, na cele realizacji przez Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie zadań 

statutowych  

• zawarcie umowy. 

- Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w związku z wnioskiem Wójta Gminy 

Ciechanów dotyczącego wydania opinii w sprawie realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi 

gminnej nr 120242W Ujazdówek – Rutki Głowice na odcinku długości 999,00 m, gmina 

Ciechanów 

• wydanie postanowienia.  

-  Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie pisma Mazowieckiego 

Zarządu Dróg w Warszawie  dotyczącego udzielenia informacji na temat parametrów 

technicznych odcinka drogi powiatowej nr 2421W proponowanego do zmiany kategorii na 

drogę wojewódzką w związku z wnioskiem Wójta Gminy Sońsk na przedmiotowe działania.   

- Rozpatrzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego zagadnienia dotyczącego stanu prawnego 

nieruchomości przy ulicy Ciechanowskiej 18 w Gołotczyźnie, będącej we władaniu Placówki 

Opiekuńczo Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie.  

- Rozpatrzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego zawiadomienia Sekretarz Gminy 

Ciechanów w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Ciechanów Uchwały XIII/84/19  z dnia 13 

listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 



zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów.  

- Rozpatrzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego zawiadomienia Sekretarz Gminy 

Ciechanów w sprawie podjęcia przez Radę Gminy Ciechanów Uchwały XIII/83/19  z dnia 13 

listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chruszczewo, gmina Ciechanów.  

-  Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z decyzją nr 378/C/2020 Wojewody 

Mazowieckiego dotyczącą nabycia przez Powiat Ciechanowski  

z mocy prawa z dn. 1 stycznia 1999r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w 

jednostce Sońsk obręb Damięty nawroty – nr działki 112.  

- Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z decyzją nr 379/C/2020 Wojewody 

Mazowieckiego dotyczącą nabycia przez Powiat Ciechanowski  

z mocy prawa z dn. 1 stycznia 1999r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w 

jednostce Sońsk obręb Damięty nawroty – nr działki 110.  

- Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z postanowieniem  

nr 53/C/2020 Wojewody Mazowieckiego dotyczącego potwierdzenia, w trybie przepisów art. 

60 ustawy z dnia 13.10.1998r., nabycia przez Powiat Ciechanowski z mocy prawa z dniem 1 

stycznia 1999 r. gruntów stanowiących działkę nr 133 położoną w miejscowości Drążewo gm. 

Sońsk, powiat ciechanowski.  

- Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w związku  

z wnioskiem Wójta Gminy Opinogóra Górna dotyczącego wydania opinii w sprawie realizacji 

zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 120712W Załuże – Imbrzyki – Sosnowo, gm. 

Opinogóra Górna, pow. ciechanowski na odcinku od km 0+008,54 do km 0+896,07” 

• wydanie postanowienia.  

-  Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie pisma pana E.O. Radnego 

Rady Gminy Ciechanów dotyczącego udzielenia informacji na temat budowy chodnika  

w Kownatach Żędowych gm. Ciechanów. 

-  Zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie pisma Pana J.A.K.,  G.L., 

S. R. z upoważnienia Klubu PiS Radnych Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przekazania 

środków finansowych w wysokości 100 000,00zł dla PCK w Ciechanowie na zakup środków 

ochrony zdrowia w związku z COVID-19.  

-  Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z ofertą na realizację zadania publicznego 

przedstawioną przez Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM” w sprawie zadania 

publicznego pod tytułem „Znam zabytki mojej gminy! – zdalne warsztaty modelarskie 

dziedzictwa architektonicznego powiatu ciechanowskiego”. 

-  Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z decyzją nr 423/C/2020 Wojewody 

Mazowieckiego dotyczącą nabycia przez Powiat Ciechanowski z mocy prawa z dn. 1 stycznia 

1999r. własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w jednostce Sońsk obręb Drążewo- 

nr działka 133.  

- Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem Przewodniczącej Rady Gminy 

Opinogóra Górna i Wójta Gminy Opinogóra Górna w sprawie udziału finansowego gminy w 

związku z inwestycją modernizacyjną drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów-Opinogóra -

Długołęka na odcinku od km 12+350,00 do km 13+040,00.  

- Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z Uchwałą Nr XVII/115/2020 Rady 

Gminy Opinogóra Górna z dnia 27 maja 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez 



Gminę Opinogóra Górna Powiatowi Ciechanowskiemu.  

- Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Dróg Publicznych działającej  z upoważnienia Ministra Infrastruktury w sprawie 

przekazania wniosku zgodnie z właściwością, dotyczącego wniosku mieszkańców wsi Sarnowa 

Góra w związku z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na budowę drogi powiatowej  

Nr 1226W na odcinku Żochy – Sarnowa Góra – Gołotczyzna. 

-  Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z informacją z Biura Związku Powiatów 

Polskich w sprawie wydłużenia terminu na złożenie raportu o stanie powiatu.   

-Rozpatrzenie wniosku  Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie w sprawie 

możliwości  utworzenia i prowadzenia w ramach struktury DPS  

w Ciechanowie przy ul. Kruczej 32, Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 30 uczestników.  

- Rozpatrzenie wniosku pana Wójta Gminy Sońsk w sprawie rozważenia możliwości 

wykonania w roku 2021 inwestycji drogowej na terenie Gminy Sońsk obejmującej przebudowę 

drogi powiatowej Nr 1222W Burkaty – Nasierowo – Pomorze na odcinku 400m.  

-  Rozpatrzenie wniosku Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie w sprawie 

prośby o dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie orkiestry Dętej OSP Ciechanów  

w instrumenty muzyczne”.  

- Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem Powiatowego Zarządu Dróg  

w Ciechanowie skierowanego do Wójta Gminy Regimin w sprawie udzielenia informacji  

w jakim zakresie samorząd może partycypować w kosztach remontu drogi powiatowej  

nr 1202W Obrębiec – Szczepanki – Szulmierz.  

-  Rozpatrzenie pisma mieszkańców wsi Sarnowa Góra reprezentowanych przez Sołtysa Wsi 

Sarnowa drogi Żochy – Sarnowa Góra – Gołotczyzna 1226W.   

- Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem 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 Ciechanowskiego z pismem Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów przekazanego zgodnie z właściwością dotyczącego wniosku Sołtysa Wsi Chrościce 

w sprawie przyznania środków na remont drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna – Zawady 

– Nowe Miasto.   

          STAROSTA 

           /-/ Joanna Potocka - Rak 


