
SPRAWOZDANIE STAROSTY CIECHANOWSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI 

ZARZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO 

MIĘDZY SESJAMI 

w okresie od 29.03.2021r. do 26.04.2021r. 

 

 

 

Panie Przewodniczący! 

Panie i Panowie Radni! 

Szanowni Państwo!  

 

 

 Pragnę przedstawić Wysokiej Radzie Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres  

od 29 marca 2021 roku do 26 kwietnia 2021 roku. 

1. Posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w okresie sprawozdawczym obradował  

na 5 posiedzeniach, w trakcie których podjął 23 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 sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, sprawozdania 

finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2020 rok 

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

3 lat 

-w sprawie w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 

Konopnickiej w Ciechanowie. 



-w sprawie zmiany uchwały nr 15/2000 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 17 marca 

2000 r. w sprawie ustalenia składu Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej mienia Skarbu 

Państwa podlegającego przekazaniu na rzecz Powiatu Ciechanowskiego. 

-w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Ciechanowie 

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

3 lat 

-w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok 

-w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla 

których organizatorem jest Powiat Ciechanowski 

-w sprawie: określenia terminu i sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych oraz                      

w zakresie operacji finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 

-w sprawie: przyjęcia Regulaminu konkursu fotograficznego „Powiat w wiosennym kadrze” 

oraz powołania Komisji Konkursowej 

- 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 przedstawienia Radzie Powiatu Ciechanowskiego raportu o  stanie Powiatu  

 Ciechanowskiego za 2020 rok. 

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Powiatowej 

Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok Powiatowego 

Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie 

- w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie na 2021 rok. 

- w sprawie  wyrażenia zgody na przekazanie Powiatowi Ciechanowskiemu prawa własności 

nieruchomości Skarbu Państwa. 

- w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowej Biblioteki 

Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie   

   - w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego                                     

w Ciechanowie oraz utworzenia Zespołu Szkół Kształcenia Technicznego  i Ustawicznego                

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

          - w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego 



    - w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  w sprawie 

zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr  V/27/148/2017 z dnia  27 listopada  2017 

roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata                

2017 - 2022   

 -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. 

 

Rozpatrzone wnioski przez Zarząd Powiatu:  

-rozpatrzenie wniosku Pani T. Sz. dotyczącego nieodpłatnego przekazania nieużywanej szafy 

pancernej. 

-rozpatrzenie wniosku I Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji w Ciechanowie dotyczącego 

sfinansowania druku 5000 sztuk egzemplarzy książeczki edukacyjnej. 

-rozpatrzenie pisma Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w sprawie wynajęcia 

części powierzchni dachu budynku nadbudówki w celu montażu anteny stacji bazowej 

internatu i telefonii komórkowej ORANGE. 

-zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Wójta Gminy Opinogóra Górna skierowanego do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej powiatowi ciechanowskiemu z przeznaczeniem na zadanie              

pn. „Rozbudowa drogi powiatowej 1237W Ciechanów- Opinogóra- Długołęka- Zielona na 

odcinku od km 6+500,00 do km 7+180,00”. 

-zapoznanie się Zarządu Powiatu z decyzją Urzędu Miasta Ciechanów w sprawie wydania 

zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gat. lipa   rosnącego na działce nr  ewidencyjny 1344 

obręb 0030 Podzamcze przy ul. 17 Stycznia w Ciechanowie.                               

-zajęcie stanowiska Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w związku  z wnioskiem Burmistrza 

Miasta i Gminy Glinojeck reprezentowanego przez Andrzeja Dusińskiego dotyczącym wydania 

opinii w sprawie realizacji inwestycji pn. "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ                                 

W MIEJSOWOŚCI RUMOKA". 

 - wydanie postanowienia 

- rozpatrzenie podania Pana K.P dotyczącego wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości 

przy ulicy Leśnej na okres do 3 lat. 

-rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w sprawie regulacji 

płac pracowników DPS „Kombatant”  



-zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego                           

w Warszawie w sprawie operatu szacunkowego działki numer 105/2 położonej w obrębie 0031 

Zygmuntowo, gmina Glinojeck, powiat ciechanowski. 

-zapoznanie się Zarządu Powiatu z informacją Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg                       

w Ciechanowie w sprawie przekazania właścicielom nieruchomości pisma dotyczącego 

warunków wykonania zjazdów do ich nieruchomości. 

 

 

 

        STAROSTA 

       /-/ Joanna Potocka – Rak  

  

 

 

 

         

                       

 

 


