
SPRAWOZDANIE STAROSTY CIECHANOWSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI 

ZARZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO 

MIĘDZY SESJAMI 

w okresie od 29.09.2020r do 30.11.2020r. 

 

 

Panie Przewodniczący! 

Panie i Panowie Radni! 

Szanowni Państwo!  

 

 Pragnę przedstawić Wysokiej Radzie Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres  

od 29 września 2020 roku do 30 listopada 2020 roku. 

1. Posiedzenia Zarządu Powiatu. 

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego w okresie sprawozdawczym obradował  

na 10 posiedzeniach, w trakcie których podjął 32 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 zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na rok 2020, 

- w sprawie aktualizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie 

Ciechanowskim, 

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok, 

- w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Powiatu 

Ciechanowskiego z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, 

- w sprawie przygotowania projektu Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego,   

- w sprawie przygotowania projektu Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany 

uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na rok 2020,  

- w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych 

powiatu ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których  będzie udzielana 

nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,  

- w sprawie przygotowania projektu Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustanowienia 

tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego” i przyjęcia Regulaminu 

nadawania tytułu,  

- w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Ciechanowie, 



- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

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

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

ciechanowskiego na rok 2021,  

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

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego, 

- w sprawie projektu uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok, 

- w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu plastycznego pn. „Ekologiczna ozdoba 

Choinkowa” oraz powołania Komisji Konkursowej, 

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

przyjęcia 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 2021,  

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

uchwały,  

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn:” Zawodowiec z klasą”  

w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020 współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego, 

- w sprawie przystąpienia Powiatu Ciechanowskiego do Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” i zapewnienie wkładu 

własnego, 

- w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno - 

Wychowawczym w Ciechanowie w roku szkolnym 2020/2021 oraz terminu i sposobu ich 

wnoszenia, 

- w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Ciechanowie,  

- w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie, 

-  w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację w 2021 roku 

zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których 

będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatnie poradnictwo 

obywatelskie,  

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu ciechanowskiego w sprawie 

odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego położonej 

w Sońsku, gm. Sońsk,  

- w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego 

położonej w Sońsku, gm. Sońsk, 

- w sprawie 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 przyjęcia Regulaminu Programu „Artystyczna Gwiazdka” oraz powołania komisji,  



- w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji w 2021 roku zadań publicznych Powiatu 

Ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana nieodpłatna 

pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, 

- w sprawie zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego Powiatu Ciechanowskiego 

pozyskanego w ramach projektu „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  

w Powiecie Ciechanowskim”, 

3. Rozpatrzone wnioski przez Zarząd Powiatu:  

- Wniosek Dyrektora Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie w sprawie 

nieodpłatnego użyczenia sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego  

w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów, w dniach: 07.10.2020r., 

04.11.2020r., 03.12.2020r., 
- Rozpatrzenie pisma Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg  

w Ciechanowie, dotyczącego nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia w budynku 

Starostwa Powiatowego, w którym przechowywana będzie dokumentacja archiwalna PZD,  

- Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie, dotyczącego udzielenia 

pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania organu prowadzącego z Fundacją 

Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, 

- Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie  

w sprawie zwiększenia budżetu o 6000 zł, 

- Rozpatrzenie wniosku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie  

o przyznanie dotacji Ognisku Pracy Pozaszkolnej TPD w Ciechanowie, 

- Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyrektora ZST im. S. Płoskiego w Ciechanowie  

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania organu 

prowadzącego z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, 

- Zaopiniowanie wniosku Dyrektora ZST im. S. Płoskiego w Ciechanowie w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy z PCPR w Ciechanowie na użyczenie pomieszczeń dla 

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie, 

- Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie 

o dokonanie zmian i zwiększenie w planie finansowym dochodów na 2020 rok. 

- Zapoznanie się z pismem wójta Gminy Sońsk, skierowanym do Radnej Barbary 

Kornatowskiej, dotyczącym wypowiedzi podczas Sesji Rady Powiatu  

w dniu 28 września 2020 roku, 

- Zapoznanie się z pismem Radnego Gminy Sońsk, skierowanym do Rady Powiatu 

Ciechanowskiego, dotyczącym wypowiedzi Radnej Barbary Kornatowskiej podczas Sesji 

Rady Powiatu w dniu 28 września 2020 roku. 

- Rozpatrzenie wniosku p.o. dyrektora PCKiSz, dotyczącego wyrażenia zgody na nieodpłatne 

użyczenie Sali kinowej PCKiSz Kuratorium Oświaty Delegatura w Ciechanowie na 

uroczystość z okazji święta Edukacji Narodowej. 

- Rozpatrzenie pisma p.o. dyrektora PCKiSz w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

użyczenie Mazowieckiemu Związkowi Artystów Sztuk Pięknych adresu: Ciechanów Strażacka 

5, szafki na dokumenty w Sali konferencyjnej, Sali na organizację walnego zgromadzenia, 

galerii imienia Władysława Biegasa, w celu prezentacji prac artystów, 

- Zapoznanie się z pismem PZD w Ciechanowie, dotyczącym wystąpienia do burmistrza miasta 

i Gminy Glinojeck i oraz wszystkich wójtów gmin powiatu ciechanowskiego w sprawie 

zabezpieczenia w projektach budżetu poszczególnych gmin środków na wspólne zadania 

remontowe na drogach powiatowych, 

- Zapoznanie się z pismem PZD, skierowanym do prezydenta miasta Ciechanów, dotyczącym 

sygnałów napływających od mieszkańców ulic graniczących z ulicą Kącką: Plenerowej, 

Rowerowej oraz ulicy POW, dot. niewłaściwego odprowadzenia wód opadowych z ulicy 

Kąckiej, 



- Zapoznanie się z pismem  Pana W. G., dotyczącym kanalizacji deszczowej ulicy Kąckiej,  

- Rozpatrzenie pisma Pani M.R , dotyczącego nieprawidłowości w wykonaniu kanalizacji 

deszczowej w ulicy Kąckiej. 

- Zapoznanie się z pismem Ministerstwa Infrastruktury, dotyczącym rezerwy subwencji 

ogólnej, 

 - Rozpatrzenie wniosku złożonego przez Dyrektora I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie 

w sprawie prośby o zwolnienie z opłat czynszu za najem lokalu pod sklepik szkolny Pani I.A. 

od miesiąca listopada 2020r. na okres nauczania zdalnego,  

- Rozpatrzenie wniosku złożonego przez Dyrektora I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie 

w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie 3 sztuk drzew, rosnących w tylnej części parkingu 

oraz tylnej części budynku szkoły,  

- Rozpatrzenie wniosku Zarządu Oddziału Miejskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego  

w Ciechanowie w zakresie decyzji  zawarcia umowy o zarządzanie PPK, 

- Rozpatrzenie wniosku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie 

wyrażenia zgody na  kontynuowanie użyczenia pomieszczenia biurowego nr 426 będącego 

przedmiotem umowy, 

- Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego 

w Ciechanowie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do samodzielnego reprezentowania 

Organu Prowadzącego we wszelkich relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji  

w Warszawie dotyczących udziału placówki w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja 

Rozwój, 

- Rozpatrzenie wniosku  p.o. Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych  

im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie w sprawie doposażenia szkoły  

w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia nauki zdalnej. 

- Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Mickiewicza  

w Ciechanowie w sprawie doposażenia placówki w sprzęt komputerowy  

z akcesoriami dla potrzeb uczniów i nauczycieli w związku z nauczaniem zdalnym, 

- Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. S. Staszica  

w Ciechanowie w sprawie zakupu laptopów do zdalnej nauki, 

- Rozpatrzenie zawiadomienia Wójta Gminy Ojrzeń w sprawie podjęcia uchwał dotyczących 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Młock Kopacze, 

Młock Baraniec, Luberadz, Kałki, Ojrzeń i Bronisławie w gminie Ojrzeń, 

- Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Grudusk w sprawie uzgodnienia  

i zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rąbież 

Gruduski i Wiksin oraz ul. Polnej w Grudusku, 

- Zapoznanie się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie skierowanym do Wójta 

Gminy Opinogóra Górna w sprawie dofinansowania w 50% zadania zaplanowanego  

do realizacji w roku 2021, 

- Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z pismem Powiatowego Zarządu Dróg  

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Sońsk w sprawie sfinansowania  zadania 

zaplanowanego do realizacji w roku 2021. 

- Zapoznanie się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie skierowanym do Wójta 

Gminy Gołymin Ośrodek w sprawie dofinansowania w 50% zadania zaplanowanego  

do realizacji w roku 2021. 

- Zapoznanie się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie skierowanym do Wójta 

Gminy Ciechanów w sprawie dofinansowania w 50% zadania zaplanowanego do realizacji  

w roku 2021, 

- Zapoznanie się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie skierowanym do Wójta 

Gminy Grudusk w sprawie dofinansowania w 50% zadania zaplanowanego do realizacji w roku 

2021, 



- Zapoznanie się z pismem Sekretarz Gminy Ciechanów skierowanym do Regionalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania zgody na wycięcie drzew rosnących  

w pasie drogowym drogi publicznej, 

- Zapoznanie się z pismem p. W.G., reprezentującego Mieszkańców Osiedla  

ul. Kąckiej/Plenerowej w sprawie monitorowania i opróżniania studzienek w związku  

z zalewaniem ul. Plenerowej i Rowerowej,    

- rozpatrzenie wniosku Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie 

w sprawie sfinansowania zakupu aparatów do tlenoterapii i wentylacji  wysokoprzepływowej, 

 - rozpatrzenie wnioski nauczycieli o przyznanie świadczeń zdrowotnych i przyznał wnioski 

zgodnie załączonym wykazem do protokołu,  

- Rozpatrzenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego Centrum Psychologiczno – 

Pastoralnego „Metanoia” p.t. „Punkt informacyjno – Konsultacyjny „Metanoia”,  

- udzielenie upoważnienia do składania oświadczeń woli w ramach Rządowego programu 

rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno- komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” dla Dyrektorów szkół:  

Panu Tomaszowi Gumulak - ZS Nr 2 im A. Mickiewicza, Pani Marzannie Zmysłowskiej – I 

LO im. Z. Krasińskiego, Pani Ewie Krajza –ZST im. S. Płoskiego, Pani Marzenie 

Chodkowskiej – ZS Nr 3 im. S. Staszica, Pani Krystynie Ślubowskiej – ZS nr 1 im. Gen. J. 

Bema w Ciechanowie, Pani Elżbiecie Brzezińskiej – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno 

- Wychowawczego  w Ciechanowie. 

 

 

 
        STAROSTA 

/-/ Joanna Potocka – Rak  


