
Protokół Nr 29/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 16 września 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 14.00.  

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 uczestniczyły: 

- Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu 

- Pani Monika Gwoździk – Sekretarz Powiatu. 

1. Uchwalenie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 28/2022 z 12 września 2022 r.  

3. Przystąpienie do konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu 

ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego       

i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz.1327) na rok 2023 

- podjęcie uchwały nr 130/2022. 

4. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok 

-podjęcie uchwały Nr 131/2022.  

5. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu. 

- podjęcie uchwały Nr 132/2022. 

6. Przyjęcie Regulaminu „Plebiscytu na najlepszego nauczyciela w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych powiatu ciechanowskiego. Edycja 2022” oraz 

powołania Komisji 

- podjęcie uchwały Nr 133/2022. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamkniecie posiedzenia. 

 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie protokół Nr 28/2022 z 12 września 2022 

roku. 

Ad.3.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 130/2022 w sprawie przystąpienie do 

konsultacji projektu rocznego programu współpracy powiatu ciechanowskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 

z 2022 r. poz.1327) na rok 2023. 



Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 130/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 131/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 131/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 132/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 132/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 133/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu 

„Plebiscytu na najlepszego nauczyciela w szkołach podstawowych i 

ponadpodstawowych powiatu ciechanowskiego. Edycja 2022” oraz powołania 

Komisji. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 133/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7. Sprawy różne. 

- Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przekazaną przez Zespół Szkół 

Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego o 

zawarciu umowy najmu powierzchni na dwa automaty na czas określony 2 lata. 

- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Mazowieckiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa o zorganizowanie punktu konsultacyjnego w dniu 

11.10.2022 w siedzibie starostwa na II edycję Dnia Otwartego pn. „Budowa, 

eksploatacja, remont Twojego obiektu – porozmawiaj o tym z inżynierem 

budownictwa”. 

Ad.8. 

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 

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta   

/-/ Adam Krzemiński 

/-/ Wojciech Rykowski  

/-/ Stefan Żbikowski  

 

Protokołowała: /-/ Joanna Janowska 


