
Protokół Nr 27/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 29 sierpnia 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.30.  

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

 

1. Pani Joanna Potocka - Rak  

2. Pan Marek Marcinkowski 

3. Pan Adam Krzemiński  

4. Pan Wojciech Rykowski 

5. Pan Stefan Żbikowski 

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponad to w posiedzeniu uczestniczyła Pani Hanna Dworecka – Skarbnik 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 26/2022 z 12 sierpnia 2022 r.  

3. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu 

ciechanowskiego oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury  

w powiecie ciechanowskim za I półrocze 2022 roku 

- podjęcie uchwały Nr 114/2022. 

4. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w 

tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy  

o finansach publicznych 

- podjęcie uchwały Nr 115/2022. 

5. Zmiana uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok 

- podjęcie uchwały Nr 116/2022. 

6. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego 

- podjęcie uchwały Nr 117/2022. 

7. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok 

-podjęcie uchwały Nr 118/2022.  

8. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

określenia jednostek budżetowych powiatu ciechanowskiego, które gromadzą na 

wydzielonym rachunku dochody, ich źródeł, przeznaczenia, sposobu i trybu 

sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych  

i dokonywania w nich zmian oraz ich zatwierdzenia 



- podjęcie uchwały Nr 119/2022. 

9. Oddanie w użyczenie nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego położonej  

w Gołotczyźnie, gm. Sońsk 

- podjęcie uchwały Nr 120/2022. 

10. Zaopiniowanie projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Opinogóra 

Górna na lata 2022-2025 z perspektywa do roku 2029 

- podjęcie uchwały Nr 121/2022. 

11. Zaopiniowanie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

- podjęcie uchwały Nr 122/2022. 

12. Zaopiniowanie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

- podjęcie uchwały Nr 123/2022. 

13. Zaopiniowanie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

- podjęcie uchwały Nr 124/2022. 

14. Zaopiniowanie propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

- podjęcie uchwały Nr 125/2022. 

15. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego 

służebnością przesyłu 

- podjęcie uchwały Nr 126/2022. 

16. Złożenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego wraz z proponowanym porządkiem obrad. 

17. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica  

w Ciechanowie o wyrażenie zgody na zawarcie umowy dotyczącej wstawienia 

automatów z gorącymi napojami oraz przekąskami w budynku przy ul. Stefana 

Okrzei 6. 

18. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 

Konopnickiej w Ciechanowie o wyrażenie zgody na przekazanie przenośnego 

sprzętu muzycznego – JBL Boombox 2 będącego w posiadaniu Starostwa 

Powiatowego. 

19. Rozpatrzenie wniosku firmy Towerlink Poland Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na 

wzmocnienie konstrukcji pod urządzenia radiokomunikacyjne operatora PLUS. 

20. Rozpatrzenie wniosku firmy „SANIMAX-Transport s.c.” Janusz Sosnowski i 

Monika Sosnowska o udostępnienie lokalu/pomieszczenia w celu prowadzenia 

punktu sprzedaży biletów miesięcznych. 

21. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Regimin w sprawie wydania opinii dotyczącej 

realizacji inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi gminnej nr 120802W 

relacji Lekowo-Pawłowo - Poprawa infrastruktury drogowej” 

- wydanie postanowienia. 

22. Sprawy różne. 

23. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad.2.  

Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 26/2022 z 12 sierpnia 2022 roku. 

 



 

Ad.3.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 114/2022 w sprawie przedstawienia 

informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego oraz planu 

finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie ciechanowskim za  

I półrocze 2022 roku. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 114/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 115/2022 w sprawie przedstawienia 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 

realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 115/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 116/2022 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 116/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 117/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 116/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 118/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 118/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 119/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie określenia jednostek 

budżetowych powiatu ciechanowskiego, które gromadzą na wydzielonym rachunku 

dochody, ich źródeł, przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych i dokonywania w nich zmian 

oraz ich zatwierdzenia. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 119/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.9. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 120/2022 w sprawie oddania w użyczenie 

nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego położonej w Gołotczyźnie, gm. Sońsk. 



Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 120/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.10. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 121/2022 w sprawie zaopiniowania projektu 

Programu ochrony środowiska dla gminy Opinogóra Górna na lata 2022-2025  

z perspektywą do roku 2029. 

Protokół Nr 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 121/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.11. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 122/2022 w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

Protokół Nr 9 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 122/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.12. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 123/2022 w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

Protokół Nr 10 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 123/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.13. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 124/2022 w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

Protokół Nr 10 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 124/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.14. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 125/2022 w sprawie zaopiniowania 

propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 

Protokół Nr 10 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 125/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.15.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 126/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego służebnością przesyłu. 

Protokół Nr 11 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 126/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.16.  

Zarząd Powiatu zdecydował złożyć wniosek do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Ciechanowskiego o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. Wniosek 

wraz z porządkiem obrad stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.17.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Nr 3  

im. Stanisława Staszica w Ciechanowie o wyrażenie zgody na zawarcie umowy 

dotyczącej wstawienia automatów z gorącymi napojami oraz przekąskami w budynku 

przy ul. Stefana Okrzei 6. 

 



Ad.18. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Centrum Kultury  

i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie na przekazanie przenośnego sprzętu 

muzycznego – JBL Boombox 2 będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego. 

Ad.19. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy Towerlink Poland  

Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na wzmocnienie konstrukcji pod urządzenia 

radiokomunikacyjne operatora PLUS. 

Ad.20. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy „SANIMAX-Transport 

s.c.” Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska o udostępnienie lokalu/pomieszczenia 

w celu prowadzenia punktu sprzedaży biletów miesięcznych. Zarząd Powiatu 

zdecydował, że punkt sprzedaży biletów będzie się znajdował w Powiatowym 

Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Wyzwolenia 10A. 

Stosowna umowa użyczenia została zawarta. 

Ad.21.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Regimin i wydał 

postanowienie pozytywnie opiniując realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa 

wraz z rozbudową drogi gminnej nr 120802W relacji Lekowo-Pawłowo - Poprawa 

infrastruktury drogowej”. 

Ad.22. Sprawy różne. 

- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej ul. 17 

Stycznia 7 w Ciechanowie i wyraził zgodę na udostępnienie nieodpłatne Sali 

konferencyjnej w celu zorganizowania posiedzenia Rady Powiatowej Mazowieckiej 

Izby Rolniczej. 

- Zarząd Powiatu wyraził zgodę spółce ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., Sopot na 

dysponowanie na cele budowlane nieruchomością oznaczoną w operatach ewidencji 

gruntów i budynków nr. działki 82 i 140/8  położoną w obrębie Osiek Aleksandrowo  

w celu wybudowania sieci oświetleniowej zgodnie z projektem i załączoną mapą. 

- Zarząd Powiatu w związku ze złożonym wypowiedzeniem umowy dzierżawy przez 

osobę fizyczną na grunty rolne powiatu ciechanowskiego położone w obrębie Krubin, 

m. Ciechanów uznał, iż umowa dzierżawy zostanie rozwiązana z dniem 31.08.2022 

roku. 

- Zarząd Powiatu zdecydował się włączyć w współorganizację Mistrzostw Polski 

Tripletów w Petanque Kobiet i Mężczyzn w dniach 17-18 września 2022 roku na 

terenie Rodzinnego Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie. 

Ad.23.  

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

/godzina15.40/. 

 

 

 

 



Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

/-/ Joanna Potocka - Rak - Starosta Ciechanowski 

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta  

/-/ Adam Krzemiński 

/-/ Wojciech Rykowski  

/-/ Stefan Żbikowski  

 

Protokołowała: /-/ Joanna Janowska 

 

 

 


