
Protokół Nr 26/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  31 lipca 2020 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 Stanisław Kęsik  

3. Pan Stefan Żbikowski 

4. Pan Adam Krzemiński 

5. Pan Wojciech Rykowski 
 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Pani Barbara Sierpińska - Kierownik 

Wydziału Administracyjnego i Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu 

 

Ad. 1. 

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca Zarządu Powiatu 

Pani Joanna Potocka - Rak. 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 24/2020 i Nr 25/2020. 

3. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020.  

- podjęcie uchwały Nr 117/2020 

4. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych powiatu 

ciechanowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  

i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 

ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku i udzielenia dotacji podmiotom, 

których oferty zostały wybrane.  

- podjęcie uchwały Nr 118/2020 

5. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie przetargu ustnego 

nieograniczonego.  

-  podjęcie uchwały Nr 119/2020. 

6. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas 

oznaczony do lat 3 – pomieszczenie garażowe na rzecz Powiatowego Inspektoratu 

Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie.  



-  podjęcie uchwały Nr 120/2020. 

7. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  

w Ciechanowie.  

-  podjęcie uchwały Nr 121/020. 

8. Przygotowanie projektu uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia 

„Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego  

i bezpieczeństwa obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020 – 2023”. 

-  podjęcie uchwały Nr 122/020. 

9. Rozpatrzenie wniosku pana Łukasza Kapczyńskiego Burmistrza Miasta 

 i Gminy Glinojeck w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Glinojeck dla wybranych obszarów  

w rejonie ulic Płockiej, Ciechanowskiej, Mazowieckiej i Leśnej.  

10. Rozpatrzenie wniosku Pani Marzanny Zmysłowskiej Dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego w Ciechanowie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne 

przedłużenie umów najmu – pomieszczenia piwnicznego na „Mini Bar”, najem 

pomieszczeń szkolnych dla Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego 

„Stopka”, najem 5 pomieszczeń garażowych dla pracowników i emerytów I LO.  

11.  Rozpatrzenie wniosku  Pani Anny Smolińskiej p.o. Dyrektora Powiatowego 

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w sprawie wyrażenia zgody  

na korzystanie z karty płatniczej przez PCKiSZ. 

12.  Sprawy różne.  

 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 24/2020 i Nr 25/2020. 

Ad. 3. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 117/2020 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020.  

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 117/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 118/2020 w sprawie wyboru ofert 

dotyczących realizacji zadań publicznych powiatu ciechanowskiego w zakresie 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania  

i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na 

rzecz osób niepełnosprawnych, ratownictwa i ochrony ludności w 2020 roku  

i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.  

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 118/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 119/2020 w sprawie sprzedaży 



nieruchomości w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.  

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 119/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 120/2020 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do lat 3. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 120/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 121/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.  

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 121/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 122/2020 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu 

zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli powiatu ciechanowskiego na lata 2020 – 2023”. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 122/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.9.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek pana 

Łukasza Kapczyńskiego Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w sprawie 

zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Glinojeck dla wybranych obszarów w rejonie ulic Płockiej, 

Ciechanowskiej, Mazowieckiej i Leśnej i nie wniósł zastrzeżeń  

do przedstawionego projektu.  

Ad.10.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani 

Marzanny Zmysłowskiej Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego  

w Ciechanowie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przedłużenie umów 

najmu – pomieszczenia piwnicznego na „Mini Bar”, najem pomieszczeń 

szkolnych dla Społecznego Stowarzyszenia Prasoznawczego „Stopka”, najem  

5 pomieszczeń garażowych dla pracowników i emerytów I LO na 

dotychczasowych warunkach.  

Ad.11. 

 Zarząd Powiatu Ciechanowskiego negatywnie rozpatrzył wniosek Pani 

Anny Smolińskiej p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki  

w Ciechanowie dotyczącego wyrażenia zgody na korzystanie z karty płatniczej 

przez PCKiSZ. 



Ad.12. 

 - Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zapoznał się z pismem Pana 

Arkadiusza Kozyra w sprawie rozważenia możliwości pomocy w organizacji lub 

współorganizowania w dniu 15 sierpnia „Rodzinnego Rowerowego Rajdu 

Patriotycznego Szlakiem Pościgu Wojska Polskiego za uciekającą Armią  

Czerwoną 1920r.”. Zarząd negatywnie rozpatrzył przedłożone pismo mając na 

względzie brak możliwości prawnej udzielania wsparcia osobom fizycznym.  

 -   Zarząd Powiatu Ciechanowskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek Pani 

Marii Odachowskiej Starszego Specjalisty Pracy z Rodziną w Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie dotyczący prośby o przekazanie 

trzech sztuk biurek na stanie Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.  

 -    Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zapoznał się z pismem Pana Adama 

Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego  dotyczącego zapowiadanego 

podziału województwa i postanowił przygotować stanowisko na najbliższej sesji 

Rady Powiatu Ciechanowskiego.  

 - Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z decyzją  

Nr 749/C/2020 Wojewody Mazowieckiego w sprawie nabycia przez Powiat 

Ciechanowski z mocy prawa własności nieruchomości - dot. działki nr 51/1.  

 - Zapoznanie się Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z decyzją  

Nr 730/C/2020 Wojewody Mazowieckiego w sprawie nabycia przez Powiat 

Ciechanowski z mocy prawa własności nieruchomości - dot. działki nr 455/1.  

 

 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz 

aktywny udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu 

Ciechanowskiego /godzina 14.50/. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Joanna Potocka-Rak- Starosta Ciechanowski    

/-/ Stanisław Kęsik – Wicestarosta  

/-/  Stefan Żbikowski    

/-/  Adam Krzemiński                     

 

protokołowała:  

/-/ Agnieszka Plebaniak 


