
Protokół Nr 21/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia 11 czerwca 2021 roku 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.30.  

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 Adam Krzemiński  

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponad to w posiedzeniu uczestniczyły: 

- Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu 

- Pani Bernadeta Markowicz – 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 17/2021, 18/2021, 19/2021, 20/2021. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przystąpienia do 

projektu grantowego  pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów 

pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas 

COVID– 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. 

pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem 

Zdrowia 

-podjęcie uchwały Nr 103/2021. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przystąpienia do 

projektu grantowego  pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów 

pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas 

COVID– 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-

2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. 



pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem 

Zdrowia 

- podjęcie uchwały Nr 104/2021. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody 

na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń na czas oznaczony do 20 lat. 

- podjęcie uchwały Nr 105/2021. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół Kształcenia Technicznego i Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego                                     

w Ciechanowie. 

- podjęcie uchwały Nr 106/2021. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały 

Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 

szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące. 

- podjęcie uchwały Nr 107/2021. 

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie. 

- podjęcie uchwały Nr 108/2021. 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie sprzedaży 

nieruchomości w trybie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego i obniżenia 

ceny wywoławczej. 

- podjęcie uchwały Nr 109/2021. 

10. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przeznaczenia do 

oddania w dzierżawę przez Powiat Ciechanowski nieruchomości rolnych 

stanowiących własność powiatu ciechanowskiego, w drodze przetargu. 

- podjęcie uchwały Nr 110/2021. 

11. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie dotyczącego prośby                                            

o dofinansowanie remontu elewacji części garażowej jednostki Państwowej 

Straży Pożarnej w Ciechanowie. 

12. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej                         

w Nasierowie Górnym dotyczącego prośby o wsparcie finansowe                                            

z przeznaczeniem na organizacje uroczystości z okazji  65 rocznicy powstania  

OSP Nasierowo Górne. 

13. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej                         

w Osieku – Aleksandrowie dotyczącego prośby o wsparcie finansowe                                            

z przeznaczeniem na organizacje imprezy z okazji  Dnia Dziecka. 

14. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Kolarskiego Klubu Sportowego 

Ciechanów dotyczącego prośby o objecie patronatem 62 Małego Wyścigu Pokoju 

oraz dofinansowanie organizacji przedmiotowej imprezy. 



15. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Państwowej Uczelni Zawodowej                   

w Ciechanowie dotyczącego prośby o współorganizację XXI Międzynarodowej 

Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej im. dr n. med. Janiny 

Fetlińskiej „Żywienie – inwestycją w zdrowie?”. 

16. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu 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. 

17. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Inspektora Inspekcji Handlowej dotyczącego przedłużenia umowy użyczenia 

pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

18. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku firmy „SANIMAX- Transport s.c.” 

dotyczącego prośby o możliwość użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na potrzeby sprzedaży biletów dla 

pasażerów z terenu powiatu ciechanowskiego. 

19. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Sołectwa Regimin dotyczącego 

prośby o uwzględnienie w planach inwestycyjnych powiatu ciechanowskiego 

zadania polegającego na modernizacji drogi powiatowej nr 1239W na odcinku od 

Regimina do Klic. 

20. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                                 

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Grudusk w związku z planowanym 

zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2319W na odcinku od drogi 

wojewódzkiej nr 616 do m. Przywilcz – etap I”. 

21. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                               

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Gołymin Ośrodek w związku                           

z planowanym zadaniem pn. „Remont drogi powiatowej nr 1228W przejście przez 

m. Ruszkowo”. 

22. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                               

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Sońsk w związku z planowanym 

zadaniem pn. „Przebudowa drogi na odc. Od m. Ślubowo do m. Koźniewo od km 

0+000,00 do km 1+200,00” 

23. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                                 

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Sońsk w związku z planowanym 

zadaniem pn. „Przebudowa drogi (ul. Bąkowskiej w Gołotczyźnie) w zakresie 

budowy chodnika na odc. od ul.  Ciechanowskiej (DP nr 2421) do drogi gminnej                  

w m. Strusin – etap I do ul. Chabrowej w m. Gołotczyzna”. 

24. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                                 

w Ciechanowie skierowanym do Dyrektora Departamentu Nieruchomości                              

i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego                         

w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania nieruchomości 

usytuowanej przy ul. Mazowieckiej 7 w Ciechanowie. 

25. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z Decyzją Wojewody Mazowieckiego w sprawie 

nabycia przez Powiat Ciechanowski własności nieruchomości Skarbu Państwa 

położonej w jednostce Opinogóra Górna obręb Wólka Łanięcka stanowiącej 

działkę zgodnie w ewidencją gruntów oznaczoną nr 32/2 o pow. 0,1517 ha. 



26. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z Decyzją Wojewody Mazowieckiego w sprawie 

odmowy przekazania powiatowi ciechanowskiemu własności nieruchomości 

położonej w Ciechanowie przy ul. Strażackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów                 

w obrębie ewidencyjnym 10 Śródmieście jako działka ewidencyjna nr 447/12                         

o powierzchni 898 m². 

27. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania 

administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji z dnia 02.02.2021r. 

dotyczącej zezwolenia na wycinkę zadrzewienia i zakrzewienia znajdującego się 

na działkach nr ew. 66, obręb Bieńki Karkuty, gmina Sońsk oraz nr ew. 16, obręb 

Gołotczyzna, gmina Sońsk. 

28. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami w sprawie nieruchomości z garażami na działce 71/62                           

w Sońsku (przy PALIUM). 

29. Sprawy różne.  

30. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 

 Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 17/2021, 18/2021, 19/2021, 

20/2021. 

Ad. 3.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 103/2021 w sprawie przystąpienia do 

projektu grantowego  pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID– 19” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy 

Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 103/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 104/2021 w sprawie przystąpienia do 

projektu grantowego  pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz 

bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy 

społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas COVID– 19” 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy 

Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 104/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 



Ad. 5. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 105/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń na czas oznaczony do 20 lat. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 105/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 6. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 106/2021 w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

Kształcenia Technicznego i Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego                                     

w Ciechanowie. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 106/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 107/2021 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu 

Ciechanowskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół 

ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 107/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 8.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 108/2021 w sprawie powołania komisji 

konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 108/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 9. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 109/2021 w sprawie sprzedaży 

nieruchomości w trybie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego i obniżenia 

ceny wywoławczej. 

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 109/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 10. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 110/2021 w sprawie przeznaczenia do 

oddania w dzierżawę przez Powiat Ciechanowski nieruchomości rolnych stanowiących 

własność powiatu ciechanowskiego, w drodze przetargu. 

Protokół Nr 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 110/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 



Ad. 11.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendanta Powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie dotyczący prośby o dofinansowanie 

remontu elewacji części garażowej jednostki Państwowej Straży Pożarnej                                 

w Ciechanowie i postawił przekazać na ten cel 30 000 złotych. 

Ad. 12. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej  w Nasierowie 

Górnym dotyczący prośby o wsparcie finansowe  z przeznaczeniem na organizacje 

uroczystości z okazji  65 rocznicy powstania  OSP Nasierowo Górne. Zarząd Powiatu 

posadowił wesprzeć organizację uroczystości i przekazał przedmiotowy wniosek do 

Wydziału Pozyskiwania Funduszy i Wspierania Rozwoju celem dokonania 

formalności. 

Ad. 13.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej                         

w Osieku – Aleksandrowie dotyczący prośby o wsparcie finansowe                                            

organizacji imprezy z okazji  Dnia Dziecka. Zarząd Powiatu wyraził chęć sfinansowania 

nagród dla dzieci w kwocie 1000 złotych. 

Ad. 14.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Kolarskiego Klubu Sportowego 

Ciechanów dotyczący prośby o objecie patronatem 62 Małego Wyścigu Pokoju oraz 

dofinansowanie organizacji przedmiotowej imprezy i postanowił przekazać 1 500 

złotych  z przeznaczeniem na nagrody i puchary dla uczestników wyścigu. 

Ad. 15.  

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Państwowej Uczelni Zawodowej                               

w Ciechanowie dotyczący prośby o współorganizację XXI Międzynarodowej 

Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej im. dr n. med. Janiny 

Fetlińskiej „Żywienie – inwestycją w zdrowie?”. Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą do 

Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu o przygotowanie informacji w przedmiotowej 

sprawie na kolejne posiedzenie Zarządu.  

Ad. 16.  

 Zarząd Powiatu rozpatrzył pismo Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Kombatant” w sprawie wynajęcia części powierzchni dachu budynku nadbudówki                

w celu montażu anteny stacji bazowej internatu i telefonii komórkowej ORANGE. 

Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami                     

o wykonanie rozeznania cenowego takiego czynszu.  

Ad. 17.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Inspektora Inspekcji Handlowej dotyczący przedłużenia umowy użyczenia 

pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.  

Ad. 18.  

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek firmy „SANIMAX- Transport s.c.” dotyczący 

prośby o możliwość użyczenia pomieszczenia biurowego w budynku Starostwa 

Powiatowego w Ciechanowie na potrzeby sprzedaży biletów dla pasażerów z terenu 



powiatu ciechanowskiego. Zarząd Powiatu zaproponował, że do czasu sprzedaży 

budynku przy ul. 17 stycznia 49, firma „SANIMAX- Transport s.c.” może korzystać                  

z lokalu znajdującego się w bursie, w przypadku sprzedaży budynku Zarząd Powiatu 

zaproponuje inny lokal. 

Ad. 19. 

 Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Sołectwa Regimin dotyczącego 

prośby o uwzględnienie w planach inwestycyjnych powiatu ciechanowskiego zadania 

polegającego na modernizacji drogi powiatowej nr 1239W na odcinku od Regimina do 

Klic. Zarząd Powiatu wystąpił do Wójta Gminy Regimin z pytaniem czy Gmina Regimin 

będzie partycypowała w kosztach w/w inwestycji. 

Ad. 20. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                                 

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Grudusk w związku z planowanym 

zadaniem pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2319W na odcinku od drogi 

wojewódzkiej nr 616 do m. Przywilcz – etap I”. 

Ad. 21. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                               

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Gołymin Ośrodek w związku                           

z planowanym zadaniem pn. „Remont drogi powiatowej nr 1228W przejście przez m. 

Ruszkowo”. 

Ad. 22. 

Zarząd Powiatu zapozna się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                               

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Sońsk w związku z planowanym 

zadaniem pn. „Przebudowa drogi na odc. Od m. Ślubowo do m. Koźniewo od km 

0+000,00 do km 1+200,00”. 

Ad. 23. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                                 

w Ciechanowie skierowanym do Wójta Gminy Sońsk w związku z planowanym 

zadaniem pn. „Przebudowa drogi (ul. Bąkowskiej w Gołotczyźnie) w zakresie budowy 

chodnika na odc. od ul.  Ciechanowskiej (DP nr 2421) do drogi gminnej  w m. Strusin 

– etap I do ul. Chabrowej w m. Gołotczyzna”. 

Ad. 24. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                                 

w Ciechanowie skierowanym do Dyrektora Departamentu Nieruchomości                              

i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie 

nieodpłatnego przekazania do użytkowania nieruchomości usytuowanej przy                  

ul. Mazowieckiej 7 w Ciechanowie. 

Ad. 25. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z Decyzją Wojewody Mazowieckiego w sprawie 

nabycia przez Powiat Ciechanowski własności nieruchomości Skarbu Państwa 

położonej w jednostce Opinogóra Górna obręb Wólka Łanięcka stanowiącej działkę 

zgodnie w ewidencją gruntów oznaczoną nr 32/2 o pow. 0,1517 ha. 

 

 



Ad. 26. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z Decyzją Wojewody Mazowieckiego w sprawie 

odmowy przekazania powiatowi ciechanowskiemu własności nieruchomości położonej 

w Ciechanowie przy ul. Strażackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 

ewidencyjnym 10 Śródmieście jako działka ewidencyjna nr 447/12 o powierzchni 898 

m². Zarząd Powiatu zwrócił się z prośbą do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

o podjęcie działań w przedmiotowej sprawie i złożenie wniosku o przekazanie                         

w drodze darowizny działki 447/12. 

 

Ad. 27.  

Zarząd Powiatu zapoznał się  z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania 

administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji z dnia 02.02.2021r. 

dotyczącej zezwolenia na wycinkę zadrzewienia i zakrzewienia znajdującego się na 

działkach nr ew. 66, obręb Bieńki Karkuty, gmina Sońsk oraz nr ew. 16, obręb 

Gołotczyzna, gmina Sońsk. 

Ad. 28. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami w sprawie nieruchomości z garażami na działce 71/62                           

w Sońsku (przy PALIUM). Zarząd Powiatu zdecydował o zbyciu nieruchomości w 

drodze przetargu nieograniczonego. 

Ad. 29. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej               

w sprawie nieodpłatnego udostępnienia Sali konferencyjnej nr 15 w budynku 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, w celu zorganizowania posiedzenia Rady 

Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Ciechanowskiego. 

Ad. 30. 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział  i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzina 

10.40/. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

/-/ Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski    

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta                                    

/-/ Wojciech Rykowski                                             

/-/ Adam Krzemiński                                                       

 

Protokołowała: 

 

/-/ Marlena Rydel 


