
Protokół Nr 17/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 19 maja 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00.  

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

 

1. Pani Joanna Potocka - Rak  

2. Pan Marek Marcinkowski 

3. Pan Wojciech Rykowski 

4. Pan Stefan Żbikowski 

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponad to w posiedzeniu uczestniczyła: 

- Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu. 

- Pani Monika Gwoździk – Sekretarz 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. Przyjęcie protokołu Nr 15/2022 z 29 kwietnia 2022 roku i protokołu  

Nr 16/2022 z 9 maja 2022 roku. 

3. Rozpatrzenie petycji 

- podjęcie Uchwały Nr 67/2022. 

4. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ciechanowskim – 

Ciechanów Sienkiewicza przez Opinogórę, Obiedzino. 

- podjęcie Uchwały Nr 68/2022. 

5. Przyjęcie listy rankingowej wniosków złożonych zgodnie z Regulaminem Programu 

pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2022” oraz 

przygotowania i wniesienia pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projektów 

uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

- podjęcie Uchwały Nr 69/2022. 

6. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego 

- podjęcie Uchwały Nr 70/2022. 

7. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok. 

- podjęcie Uchwały Nr 71/2022. 



8. Ponowne uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu wsi Grzybowo. 

9. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Powiatu z realizacji rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok. 

10. Rozpatrzenie oferty uproszczonej Stowarzyszenia ZaDyszka o udzielenie dotacji 

na realizację zadania pt. „Leśna ZaDyszka 2022 – Wielki Bieg Małych Ludzi”. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie protokół Nr 15/2022 z 29 kwietnia 2022 

roku i protokół Nr 16/2022 z 9 maja 2022 roku. 

Ad.3.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 67/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 67/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 68/2022 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy 

operatorem a Powiatem Ciechanowskim – Ciechanów Sienkiewicza przez 

Opinogórę, Obiedzino. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 68/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 69/2022 w sprawie przyjęcia listy 

rankingowej wniosków złożonych zgodnie z Regulaminem Programu pn. „Zakup 

sprzętu ratowniczego i umundurowania – edycja 2022” oraz przygotowania i 

wniesienia pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projektów uchwał w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 69/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 70/2022 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 70/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 



Ad.7.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 71/2022 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok. 

Ad.8. 

 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Grzybowo. 

Ad.9. 

 Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z realizacji rocznego programu 

współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok. 

Ad.10. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia ZaDyszka o 

udzielenie dotacji na realizację zadania pt. „Leśna ZaDyszka 2022 – Wielki Bieg 

Małych Ludzi”i przeznaczył na ten cel 6 tyś. złotych. 

Ad.11. Sprawy różne. 

- Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 

32 w Ciechanowie o wprowadzenie do budżetu zadania inwestycyjnego na 

modernizację kotłowni i uznał, że w budżecie Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok 

na dzień dzisiejszy brak jest środków, które można przeznaczyć na ten cel. 

Jednocześnie Zarząd Powiatu poprosił o wystąpienie do Wojewody o zwiększenie 

dotacji celowej z przeznaczeniem na termomodernizację kotłowni. 

- Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek osoby fizycznej w sprawie 

przesunięcia terminu płatności należności czynszu dzierżawnego z tytułu zawartej 

umowy z Powiatem Ciechanowskim. 

- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Domu Pomocy Społecznej ul. 

Krucza 32 w Ciechanowie o wygaszenie prawa trwałego zarządu dla nieruchomości 

rolnych nieużytkowanych przez DPS wydzierżawianych przez Powiat. Jednocześnie 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wykonanie czynności zmierzających do wykonania 

podziałów geodezyjnych i uporządkowania struktury gruntów przy Domu Pomocy 

Społecznej. 

- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Centrum Kultury i 

Sztuki w Ciechanowie o użyczenie nieruchomości w Gołotczyźnie nr działki 35/8 na 

zorganizowanie w dniu 02.07.2022 roku imprezy masowej pn. „Wielkie otwarcie 

rodzinnego parku edukacji i rozrywki”. Stosowna umowa użyczenia została 

podpisana. 

- Zarząd Powiatu wyraził zgodę spółce P4 Sp. z o. o. w Warszawie na dysponowanie 

w celu wybudowania tymczasowego przyłącza energetycznego na działce o numerze 

197, położonej w obrębie Dukt, gm. Glinojeck. 

Ad.12.  

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzina 

13.50/. 

 



Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

/-/ Joanna Potocka - Rak - Starosta Ciechanowski 

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta  

/-/ Wojciech Rykowski  

/-/ Stefan Żbikowski  

 

Protokołowała: /-/ Joanna Janowska 

 


