
Protokół Nr 22/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 30 czerwca 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 

1. Uchwalenie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 21/2022 z 14 czerwca 2022 roku. 

3. Zmiana uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok 

- podjęcie uchwały Nr 84/2022. 

4. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały Nr VI/45/337/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 marca 

2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

zatrudniania oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2022 roku 

- podjęcie uchwały Nr 85/2022. 

5. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały Nr VI/22/180/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 

września 2020 roku w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania 

przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu 

ciechanowskiego na lata 2020-2023” 

- podjęcie uchwały Nr 86/2022. 

6. Przyjęcie bilansu skonsolidowanego Powiatu Ciechanowskiego za 2021 rok. 

7. Zapoznanie się z wyliczeniem zaktualizowanej kwoty dotacji dla niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka        

i szkół niepublicznych w powiecie ciechanowskim w związku ze zwiększeniem 

wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji 

ogólnej. 

8. Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie o ponowne 

włączenie się w organizację działań profilaktyczno-edukacyjnych skierowanych do 

uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu ciechanowskiego poprzez dodruk             



i rozpropagowanie książeczki edukacyjnej „Bezpiecznie przez cały rok”. 

9. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 

Konopnickiej o rozważenie możliwości bezpłatnego przekazania trzech komputerów 

stacjonarnych firmy LENOVO ThinkCentre z zasilaczami, klawiaturami i myszkami. 

10. Rozpatrzenie uproszczonej oferty Stowarzyszenia Ciechanowski Klub Sportowy 

JURADD o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem „Udział 

drużyny seniorów w 1 rundzie rozgrywek 1 ligi piłki ręcznej”. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie protokół Nr 21/2022 z 14 czerwca 2022 

roku. 

Ad.3.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 84/2022 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 84/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 85/2022 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały                                  

Nr VI/45/337/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2022 roku w 

sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 

realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2022 roku. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 85/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 86/2022 w sprawie Przygotowanie projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały                                   

Nr VI/22/180/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 września 2020 roku          

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 

2020-2023” 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 86/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6.  

 Zarząd Powiatu przyjął i podpisał bilans skonsolidowany Powiatu 

Ciechanowskiego za 2021 rok. 

Ad.7.  

 Zarząd powiatu zapoznał się z wyliczeniem zaktualizowanej kwoty dotacji dla 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka i szkół niepublicznych w powiecie ciechanowskim w związku ze 



zwiększeniem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zwiększeniem części oświatowej 

subwencji ogólnej. 

Ad.8.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendy Powiatowej Policji      

w Ciechanowie o ponowne włączenie się w organizację działań profilaktyczno-

edukacyjnych skierowanych do uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu 

ciechanowskiego poprzez dodruk i rozpropagowanie książeczki edukacyjnej 

„Bezpiecznie przez cały rok”. Zarząd Powiatu przeznaczył 6.100 zł na ten cel. 

Ad.9.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej o rozważenie możliwości bezpłatnego 

przekazania trzech komputerów stacjonarnych firmy LENOVO ThinkCentre                       

z zasilaczami, klawiaturami i myszkami. 

Ad.10.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył uproszczoną ofertę Stowarzyszenia 

Ciechanowski Klub Sportowy JURADD o udzielenie dotacji na realizację zadania 

publicznego pod tytułem „Udział drużyny seniorów w 1 rundzie rozgrywek 1 ligi piłki 

ręcznej” i przeznaczył na ten cel 10.000 złotych. 

Ad. 11. Sprawy różne. 

- Zarząd Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne udostępnienie terenu działki nr 35/8     

w Gołotczyźnie, gm. Sońsk osobom trzecim na stoiska gastronomiczne i rekreacyjne 

w czasie imprezy w dniu 2.07.2022 pn. „Wielkie otwarcie rodzinnego parku edukacji i 

rozrywki” w Gołotczyźnie oraz wyraził zgodę na przedłużenie umowy użyczenia 

nieruchomości w Gołotczyźnie, gm. Sońsk oznaczonej nr 35/8 na okres łącznie 3 

miesięcy (Aneks do umowy użyczenia nr WGN.6850.1.15.2022). 

Ad. 12.  

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

/godzina 14.30/. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

/-/ Joanna Potocka - Rak - Starosta Ciechanowski 

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta   

/-/ Adam Krzemiński 

/-/ Wojciech Rykowski   

/-/ Stefan Żbikowski  

 

Protokołowała: /-/ Joanna Janowska 


