
Protokół Nr 26/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 12 sierpnia 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00.  

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

 

1. Pani Joanna Potocka - Rak  

2. Pan Marek Marcinkowski 

3. Pan Adam Krzemiński  

4. Pan Stefan Żbikowski 

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponad to w posiedzeniu uczestniczyła: 

- 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 23/2022 z 19 lipca 2022 roku, protokołu Nr 24/2022 z 20 

lipca 2022 roku i protokołu Nr 25/2022 z 1 sierpnia 2022 roku. 

3. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony 

- podjęcie uchwały Nr 107/2022. 

4. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego położonych w Gołotczyźnie, 

gm. Sońsk. 

-podjęcie uchwały Nr 108/2022. 

5. Przystąpienie powiatu ciechanowskiego do realizacji programu finansowanego ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, wyznaczenie  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie do realizacji ww. programu 

oraz upoważnienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Ciechanowie do podejmowania czynności z zakresu realizacji programu 

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta 

- podjęcie uchwały Nr 109/2022. 

6. Przystąpienie powiatu ciechanowskiego do realizacji programu finansowanego ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie, wyznaczenie  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie do realizacji ww. programu 

oraz upoważnienie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 



Ciechanowie do podejmowania czynności z zakresu realizacji programu 

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Dostępne mieszkanie 

- podjęcie uchwały Nr 110/2022. 

7. Zaopiniowanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum 

Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie 

- podjęcie uchwały Nr 111/2022. 

8. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego. 

- podjęcie uchwały Nr 112/2022. 

9. Zmiana Uchwały Nr 99/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 lipca 

2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych, 

liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat 

Ciechanowski, w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023 oraz zawodów i 

kierunków nauczania 

- podjęcie uchwały Nr 113/2022. 

10. Rozpatrzenie wniosku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Ciechanowie o współpracę przy organizacji wydarzenia poświęconego tematyce 

promocji zdrowia i bezpieczeństwa pt.: PRZYSTAŃ ZDROWIE oraz dofinansowanie 

przedsięwzięcia i wystawienia stoiska promocyjnego Starostwa Powiatowego w 

Ciechanowie. 

11. Rozpatrzenie wniosku Stowarzyszenia Biegowo-Ekologicznego „ASFALTOWE 

DZIKI” o dofinansowanie zakupu roweru w ramach organizowanego przez 

stowarzyszenie wydarzenia pt. „II Wyzwanie rowerowe ROVE®LOVE”. 

12. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie o wyrażenie 

zgody na likwidację środka trwałego w postaci samochodu osobowego marki OPEL 

AGILA 210E. 

13. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie przy 

ul. Krucza 32 o możliwości przekazania na rzecz jednostki telefonu komórkowego, do 

użytku służbowego. 

14. Sprawy różne.  

15. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie protokół Nr 23/2022 z 19 lipca 2022 roku, 

protokół Nr 24/2022 z 20 lipca 2022 roku i protokół Nr 25/2022 z 1 sierpnia 2022 

roku. 

Ad.3.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 107/2022 w sprawie podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie w trybie 

bezprzetargowym na czas nieokreślony. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 107/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 



Ad.4.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 108/2022 w sprawie sprzedaży 

nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego położonych w Gołotczyźnie, gm. Sońsk. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 108/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 109/2022 w sprawie przystąpienia powiatu 

ciechanowskiego do realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność-Aktywność-

Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, wyznaczenie  Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ciechanowie do realizacji ww. programu oraz upoważnienie 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie do 

podejmowania czynności z zakresu realizacji programu „Samodzielność-Aktywność-

Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 109/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 110/2022 w sprawie przystąpienia powiatu 

ciechanowskiego do realizacji programu finansowanego ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielność-Aktywność-

Mobilność!” Dostępne mieszkanie, wyznaczenie  Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ciechanowie do realizacji ww. programu oraz upoważnienie Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie do podejmowania 

czynności z zakresu realizacji programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” 

Dostępne mieszkanie. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 110/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 111/2022 w sprawie zaopiniowania projektu 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 

Konopnickiej w Ciechanowie. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 111/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 112/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność 

Powiatu Ciechanowskiego. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 112/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.9.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 113/2022 w sprawie zmiany Uchwały Nr 

99/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie 

zmiany Uchwały Nr 44/2022 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 17 marca 



2022 roku w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych, liczby uczniów 

przyjmowanych do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Ciechanowski, 

w tym szkół specjalnych w roku szkolnym 2022/2023 oraz zawodów i kierunków 

nauczania. 

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 112/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.10.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o współpracę przy organizacji wydarzenia 

poświęconego tematyce promocji zdrowia i bezpieczeństwa pt.: PRZYSTAŃ 

ZDROWIE oraz dofinansowanie przedsięwzięcia i wystawienia stoiska promocyjnego 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przeznaczając na ten cel 1.500 złotych. 

Ad.11.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Biegowo-

Ekologicznego „ASFALTOWE DZIKI” o dofinansowanie zakupu roweru w ramach 

organizowanego przez stowarzyszenie wydarzenia pt. „II Wyzwanie rowerowe 

ROVE®LOVE” i przeznaczył na ten cel 1.500 złotych 

Ad.12.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w 

Ciechanowie o wyrażenie zgody na likwidację środka trwałego w postaci samochodu 

osobowego marki OPEL AGILA 210E. 

Ad.13.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej w Ciechanowie przy ul. Krucza 32 i przekazał na rzecz jednostki telefon 

komórkowy do użytku służbowego. 

Ad.14.Sprawy różne. 

- Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem firmy Park Słoneczny Ciechanów Sp. z 

o.o. w Toruniu o uzgodnienie trasy przyłącza elektroenergetycznego dla inwestycji 

elektrowni fotowoltaicznej. 

- Zarząd Powiatu ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego dz. nr. 71/58 położonej w Sońsku. 

- Zarząd Powiatu ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 

nieruchomości składającej się z działek 41/8, 41/10, 41/9, 64/1 położonych w m. 

Ciechanów, obręb Krubin. 

- Zarząd Powiatu rozmawiał na temat wstrzymanej budowy Centrum 

Administracyjnego. 

Ad.15.  

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

/godzina 13.15/. 

 

 

 

 



Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

/-/ Joanna Potocka - Rak - Starosta Ciechanowski 

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta   

/-/ Adam Krzemiński 

/-/ Stefan Żbikowski 

 

Protokołowała: /-/ Joanna Janowska 


