
Protokół Nr 28/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 12 września 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00.  

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 uczestniczyły: 

- Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu 

- Pani Monika Gwoździk – Sekretarz Powiatu 

1. Uchwalenie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 27/2022 z 29 sierpnia 2022 r.  

3. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 

kolejnej umowy najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

- pojęcie Uchwały Nr 127/2022. 

4. Przyznanie dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 

artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury 

- podjęcie Uchwały nr 128/2022. 

5. Powołanie komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 

- podjęcie Uchwały Nr 129/2022. 

6. Zapoznanie z wyliczeniem zaktualizowanej kwoty dotacji dla niepublicznych szkół, 

w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. 

7. Rozpatrzenie uproszczonej oferty Stowarzyszenia Klub Pływacki Ciechanów  

o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem „Power Swim 

Ciechanów 2022 – Każdy Pływać Chce”. 

8. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Usług Wspólnych o nieodpłatne 

przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie 

składników majątku ruchomego należących do powiatu ciechanowskiego. 

9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą użyczenia sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie na potrzeby 

zajęć fizycznych kadry sportowej Stowarzyszenia sportowego „Runners Team”. 

10. Zapoznanie się z dokumentacją przekazaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w 

Ciechanowie dotyczącą zgłoszenia szkody i roszczenia odszkodowawczego dla 

członków rodziny poszkodowanego w zderzeniu z łosiem. 



11. Zapoznanie się z informacja dotyczącą zamiaru przeprowadzenia prac 

remontowych w obrębie użyczanej części budynku przy ul. Mazowieckiej 7  

w Ciechanowie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie. 

12. Ogłoszenie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę 

nieruchomości rolnej przy ul. Kruczej. 

13. Rozpatrzenie wniosku dzierżawcy gruntów rolnych w Bieńkach Karkutach  

o rozwiązanie umowy dzierżawy. 

14. Rozpatrzenie wniosku Polskiej Federacji Petanque Polski Związek Sportowy o 

współorganizację Mistrzostw Polski Tripetów w Petanque Kobiet i Mężczyzn w 

dniach 17-18 września 2022 na terenie Rodzinnego Parku Edukacji i Rozrywki w 

Gołotczyźnie. 

15. Sprawy różne. 

16. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie protokół Nr 27/2022 z 29 sierpnia 2022 

roku. 

Ad.3.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 127/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy najmu na 

czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 127/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 128/2022 w sprawie przyznania 

dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 

upowszechniania i ochrony kultury. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 128/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 129/2022 w sprawie powołania komisji do 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej 

im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 129/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wyliczeniem zaktualizowanej kwoty dotacji dla 

niepublicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek 

nauki. 

 

 

 

 



Ad.7.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Klub Pływacki 

Ciechanów o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem 

„Power Swim Ciechanów 2022 – Każdy Pływać Chce” i przeznaczył na ten cel 1.500 

złotych. 

Ad.8.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Centrum Usług 

Wspólnych o nieodpłatne przekazanie na rzecz Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława 

Staszica w Ciechanowie składników majątku ruchomego należących do powiatu 

ciechanowskiego (tj. mebli – szafa – 3 szt., biurko – 5 szt., stolik). 

Ad.9.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą użyczenia sali 

gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 

Ciechanowie na potrzeby zajęć fizycznych kadry sportowej Stowarzyszenia 

sportowego „Runners Team”. 

Ad.10. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z dokumentacją przekazaną przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Ciechanowie dotyczącą zgłoszenia szkody i roszczenia 

odszkodowawczego dla członków rodziny poszkodowanego w zderzeniu z łosiem. 

Ad.11. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą zamiaru 

przeprowadzenia prac remontowych w obrębie użyczanej części budynku przy ul. 

Mazowieckiej 7  

w Ciechanowie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie. 

Ad.12.  

 Zarząd Powiatu w związku z negatywnym rozstrzygnięciem pierwszego 

przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej w obrębie Krubin ogłosił drugi przetarg 

ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej przy ulicy Kruczej. 

Ad.13.  

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek złożony przez dzierżawcę 

gruntów rolnych w Bieńkach Karkutach o rozwiązanie umowy dzierżawy z uwagi na 

niedotrzymanie terminu wynikającego z umowy. 

Ad.14.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Polskiej Federacji Petanque 

Polski Związek Sportowy o współorganizację Mistrzostw Polski Tripetów w Petanque 

Kobiet i Mężczyzn w dniach 17-18 września 2022 na terenie Rodzinnego Parku 

Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie. 

Ad.15. Sprawy różne. 

- Pan Wicestarosta Marek Marcinkowski przedstawił wyniki rekrutacji do szkół 

ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 i przedstawił perspektywy rekrutacji 

na kolejny rok szkolny. 

 

 

 



Ad.16. 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzina 

13.50/. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

/-/ Joanna Potocka - Rak - Starosta Ciechanowski 

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta  

/-/ Wojciech Rykowski  

/-/ Stefan Żbikowski  

 

Protokołowała: Joanna Janowska 

 

 


