
Protokół Nr 11/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 31 marca 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.30.  

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

 

1. Pani Joanna Potocka - Rak  

2. Pan Marek Marcinkowski 

3. Pan Wojciech Rykowski 

4. Pan Adam Krzemiński 

5. Pan Stefan Żbikowski 

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponad to w posiedzeniu uczestniczyła: 

- Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu. 

 

Ad. 1. 

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Zarządu Powiatu Pani Joanna 

Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski. Po przywitaniu zebranych i stwierdzeniu 

prawomocności posiedzenia, zaproponowała porządek posiedzenia, który został 

przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco:  

1. Uchwalenie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przygotowanie Sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok, 

sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu 

finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2021 

rok 

- podjęcie Uchwały Nr 52/2022. 

3. Zmiana uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok 

- podjęcie Uchwały Nr 53/2022. 

4. Uzgodnienie przez Zarząd Powiatu projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego - dla fragmentów miejscowości: Przyrowa, Kicin, 

Obrąb opracowanych zgodnie z uchwałą Nr XXXII/205/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 

19 sierpnia 2021 r. oraz dla działki o nr 55/1 położonej w m. Kraszewo gm. Ojrzeń 

opracowanych zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/216/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 

września 2021 r, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. 

5. Sprawy różne. 

6. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.2. 

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały Nr 

52/2022 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok, 

sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu 



finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za 2021 

rok. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 52/2022 w sprawie sprawozdania z 

wykonania budżetu powiatu za 2021 rok, sprawozdania finansowego powiatu oraz 

sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji 

kultury w powiecie ciechanowskim za 2021 rok. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 52/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.3.  

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały Nr 

53/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 

rok. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 53/2022 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 53/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4.  

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości: Przyrowa , Kicin, 

Obrąb opracowanych zgodnie z uchwałą Nr XXXII/205/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 

19 sierpnia 2021 r. oraz dla działki o nr 55/1 położonej w m. Kraszewo gm. Ojrzeń 

opracowanych zgodnie z uchwałą Nr XXXIII/216/21 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 27 

września 2021 r, wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. 

Ad.5. Sprawy różne. Nie było. 

Ad.6.  

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzina 

13.00/ 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

/-/ Joanna Potocka - Rak - Starosta Ciechanowski 

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta  

/-/ Adam Krzemiński 

/-/ Wojciech Rykowski 

/-/ Stefan Żbikowski  

 

Protokołowała: /-/ Joanna Janowska 

 

 


