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Protokół Nr 1/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia 12 stycznia 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.00.  

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 uczestniczyły: 

- Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu 

- Pani Monika Gwoździk – Sekretarz Powiatu 

- Pani Barbara Sierpińska – Kierownik Wydziału Administracyjnego 

 

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 51/2021 i 52/2021. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie opracowania planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

Powiatowi Ciechanowskiemu w 2022 roku 

-podjęcie uchwały Nr 1/2022. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przekazania 

podległym jednostkom organizacyjnym powiatu informacji o ostatecznych kwotach 

dochodów i wydatków tych jednostek na rok 2022 

-podjęcie uchwały Nr 2/2021. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie określenia terminu 

i sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji 

finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu 

-podjęcie uchwały Nr 3/2021. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechowskiego na 2022 rok 

-podjęcie uchwały Nr 4/2021. 
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7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia diet dla 

Radnych Rady Powiatu Ciechanowskiego 

-podjęcie uchwały Nr 5/2021. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

odpłatne nabycie przez Powiat Ciechanowski prawa własności nieruchomości 

-podjęcie uchwały Nr 6/2021. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umów najmu garaży 

-podjęcie uchwały Nr 7/2021. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ogłoszenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w 

Ciechanowie 

-podjęcie uchwały Nr 8/2021. 

11. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji graficznej witacza powiatu 

ciechanowskiego oraz powołania Komisji Konkursowej 

-podjęcie uchwały Nr 9/2021. 

12. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do zaopiniowania ofert o dotację złożonych w ramach konkursu 

otwartego na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na rok 

2022 

-podjęcie uchwały Nr 10/2021. 

13. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zatwierdzenia 

konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w 

Ciechanowie 

-podjęcie uchwały Nr 11/2021. 

14. Uzgodnienie przez Zarząd Powiatu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania fragmentu wsi Ujazdówek. 

15. Uzgodnienie przez Zarząd Powiatu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania fragmentu wsi Ujazdówek i Rykaczewo. 

16. Uzgodnienie przez Zarząd Powiatu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki. 

17. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu petycji w sprawie uruchomienia kursu 

komunikacji autobusowej na trasie Ciechanów – Młock (przez Kownaty Borowe                      

i Gostymin). 

18. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Wójta Gminy Ojrzeń w sprawie 

uruchomienia kursu komunikacji autobusowej na trasie Ciechanów – Młock (przez 

Kownaty Borowe i Gostymin). 

19. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Stowarzyszenia Muzycznego 

VIVTORIA dotyczącego prośby o wsparcie finansowe koncertu pod nazwą XX 

Jubileuszowe  „Kolędowanie w Farze”. 
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20. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Pana P.R. w sprawie wyrażenia 

zgody na przetwarzanie odpadów metodą R 10 na gruntach których właścicielem jest 

Powiat Ciechanowski. 

21. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku firmy BUDIMEX SA w sprawie 

wyrażenia zgody na montaż klimatyzatorów zewnętrznych na elewacji budynku 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

22. Wydanie decyzji o oddanie w trwały zarząd działki o numerze 447/12 obręb 

Śródmieście Miasta Ciechanów położonej przy ul. Małgorzackiej i Strażackiej. 

23. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie udostępnienia nieodpłatnie Sali 

konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w celu 

przeprowadzenia Zjazdu Powiatowego ZOSP RP. 

24. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z dotacjami dla szkół niepublicznych                                    

i niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej na wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka w powiecie ciechanowskim.  

25. Sprawy różne  

26. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie protokół nr 51/2021 i 52/2021. 

Ad. 3.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 1/2022 w sprawie opracowania planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

Powiatowi Ciechanowskiemu w 2022 roku. 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 2/2022 w sprawie określenia terminu i 

sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji 

finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 5. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 3/2022 w sprawie określenia terminu i 

sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych oraz w zakresie operacji 

finansowych przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 6. 

 Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały                             

Nr 4/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 

rok. 
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 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 4/2022 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok. 

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

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 7. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 5/2022 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady 

Powiatu Ciechanowskiego. 

 Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 5/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 8. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 6/2022 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

nabycie przez Powiat Ciechanowski prawa własności nieruchomości. 

 Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 6/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 9. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 7/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umów najmu garaży. 

 Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 7/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.10. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 8/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie. 

 Protokół Nr 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 8/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.11. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 9/2022 sprawie przyjęcia Regulaminu 

Konkursu na opracowanie koncepcji graficznej witacza powiatu ciechanowskiego oraz 

powołania Komisji Konkursowej. 

Protokół Nr 9 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 9/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.12.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 10/2022 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do zaopiniowania ofert o dotację złożonych w ramach konkursu 

otwartego na wsparcie  realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego na rok 

2022. 

Protokół Nr 10 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 10/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.13. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 11/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu 

na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie. 

Protokół Nr 11 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 11/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 



5 
 

Ad.14. 

  Zarząd Powiatu uznał za zasadne wniesienie uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania fragmentu wsi Ujazdówek dotyczących: -konieczności 

uwzględnienia oraz wskazania na rysunku planu terenów na których istnieją 

urządzenia melioracji wodnych (tereny zmeliorowane),w sytuacji ich występowania na 

obszarach objętych sporządzonym planem miejscowym 

- wskazania sposobów retencjonowania wód opadowych na obszarach objętych 

sporządzonym planem miejscowym. 

Ad. 15. 

Zarząd Powiatu uznał za zasadne wniesienie uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania fragmentu wsi Ujazdówek i Rykaczewo dotyczących: 

 -konieczności uwzględnienia oraz wskazania na rysunku planu terenów na których 

istnieją urządzenia melioracji wodnych (tereny zmeliorowane),w sytuacji ich 

występowania na obszarach objętych sporządzonym planem miejscowym 

- wskazania sposobów retencjonowania wód opadowych na obszarach objętych 

sporządzonym planem miejscowym. 

Ad. 16 

Zarząd Powiatu uznał za zasadne wniesienie uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki 

dotyczących: 

 -konieczności uwzględnienia oraz wskazania na rysunku planu terenów na których 

istnieją urządzenia melioracji wodnych (tereny zmeliorowane),w sytuacji ich 

występowania na obszarach objętych sporządzonym planem miejscowym 

- wskazania sposobów retencjonowania wód opadowych na obszarach objętych 

sporządzonym planem miejscowym. 

Ad.17. 

   Zarząd Powiatu rozpatrzył petycję w sprawie uruchomienia kursu komunikacji 

autobusowej na trasie Ciechanów-Młock (przez Kownaty Borowe i Gostymin).i udzielił 

odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. 

Ad.18. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Ojrzeń w sprawie 

uruchomienia kursu komunikacji autobusowej na trasie Ciechanów-Młock (przez 

Kownaty Borowe i Gostymin) i udzielił odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. 

Ad.19 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Muzycznego 

VIVTORIA dotyczącego prośby o wsparcie finansowe koncertu pod nazwą XX 

Jubileuszowe „Kolędowanie w Farze” i przeznaczył na ten cel 3 000 złotych. 

Ad.20. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Pana P.R w sprawie wyrażenia 

zgody na przetwarzanie odpadów metodą R 10 na gruntach, których właścicielem jest 

Powiat Ciechanowski. 

Ad.21. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek firmy BUDIMEX SA i wyraził zgodę na 

montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji w ilości 5 sztuk tylko od strony 
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południowej budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

Ad.22. 

 Zarząd Powiatu wydał decyzję o oddanie w trwały zarząd działki o numerze 

447/12 obręb Śródmieście Miasta Ciechanów położonej przy ul. Małgorzackiej i 

Strażackiej. 

Ad.23. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Zarząd Powiatowy w sprawie nieodpłatnego 

udostępnienia Sali konferencyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 

w celu przeprowadzenia Zjazdu Powiatowego ZOSP RP. 

Ad.24. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wyliczeniem kwoty dotacji dla szkół 

niepublicznych i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka w powicie ciechanowskim do czasu pierwszej 

aktualizacji kwoty dotacji zgodnie z art. 43 ustawy. 

Ad.25. Sprawy różne. 

- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Ciechanowskiego Sztabu Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy i wyraził zgodę na udostępnienie Sali konferencyjnej w 

dniu 30.01.2022 z przeznaczeniem na siedzibę komisji liczącej zebrane datki przez 

wolontariuszy.  

- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w 

Ciechanowie o wprowadzenie zmian w ramach zakupów inwestycyjnych na 2022 rok 

w dziale 600 rozdział 60014 paragraf 6060. 

Ad.26. 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzina 

15.00/. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

1. Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski /-/ 

2. Marek Marcinkowski – Wicestarosta  /-/ 

3. Wojciech Rykowski  /-/ 

4. Adam Krzemiński  /-/ 

 

5. Stefan Żbikowski /-/ 

 

 

Protokołowała: Joanna Janowska 


