
Protokół Nr 2/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia 21 stycznia 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00.  

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

 

1. Pani Joanna Potocka - Rak  

2. Pan Marek Marcinkowski 

3. Pan Wojciech Rykowski 

4. Pan Adam Krzemiński 

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 

- Pani Barbara Sierpińska – Kierownik Wydziału Administracyjnego 

 

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 1/2022 z 12 stycznia 2022 roku 
3. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany 
uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok 
- podjęcie uchwały Nr 12/ 2022. 
4. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 
przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole 
Rodzenia” 
- podjęcie uchwały Nr 13/ 2022. 
5. Zatwierdzenie Programu działania Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie 
- podjęcie uchwały Nr 14/ 2022. 
6. Przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

ustalenia Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu 

zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat 

ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 

pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę 

lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 

-podjęcie uchwały Nr 15/2022. 



7. Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z 

obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych 

- podjęcie uchwały Nr 16/2022. 

8. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany 

Statutu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie 

- podjęcie uchwały Nr 17/2022. 

9. Zmiana w Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie 

- podjęcie uchwały Nr 18/2022. 

10. Rozpatrzenie wniosku Klubu Pływackiego Ciechanów o wsparcie zawodów 
pływackich pn. „IV Mistrzostwa Mazowsza w pływaniu pod patronatem Prezydenta 
Miasta Ciechanów”. 
11. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie 
użyczenia pomieszczeń na potrzeby Centrum o pokój nr 311 i jego wyremontowanie. 
12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie  
o zwiększenie o 4 000,00 środków finansowych na działalność Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Ciechanowie w 2022 roku. 
13. Zapoznanie się z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie  
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 
14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie  
o zwiększenie budżetu w kwocie 8.000,00. 
15. Rozpatrzenie wniosku Cefarm sp.z o.o. o wyłączenie waloryzacji obecnego 
czynszu podstawowego o wskaźnik GUS za rok 2021. 
16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ul. Krucza 32 o 
wystąpienie do jednostki współfinansującej (PEFRON) zakup samochodu o możliwość 
wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Zakup samochodu do przewozu osób 
niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii 
Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32” w ramach 
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D realizowanego 
ze środków PEFRON.  
17. Przygotowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez 
powiat ciechanowski. 
18. Sprawy różne. 
19. Zamknięcie posiedzenia. 
 
Ad. 2.  

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie protokół nr 1/2022 z 12 stycznia 2022 roku. 

Ad.3.  

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 12/2022 w sprawie przygotowania projektu 
uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej 
Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok. 
 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 12/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 



Ad.4. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 13/2022 w sprawie przygotowania projektu 
uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przyjęcia programu polityki 
zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”. 
 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 13/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 14/2022 w sprawie zatwierdzenia Programu 
działania Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie. 

 
Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 14/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 15/2022 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia Regulaminu 

określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski 

wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz 

szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków i dodatku za wysługę lat, a także 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 

ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 

 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 15/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 16/2022 w sprawie wewnętrznej procedury 

w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania 

informacji o schematach podatkowych. 

 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 16/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 17/2022 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego 

Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. 

 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 16/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.9. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 18/2022 w sprawie zmiany w Regulaminie 

Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w 

Gołotczyźnie. 

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 18/2022 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 



 

Ad.10. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Klubu Pływackiego Ciechanów 
o wsparcie zawodów pływackich pn. „IV Mistrzostwa Mazowsza w pływaniu pod 
patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów”. 
Ad.11. 
 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w sprawie użyczenia pomieszczeń na potrzeby Centrum o pokój nr 311 i jego 
wyremontowanie. 
Ad.12. 
 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej w Ciechanowie o zwiększenie o 4 000,00 środków finansowych na 
działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowie w 2022 roku. 
Ad.13. 
 Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Ciechanów 
w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 
Ad.14. 
 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 
w Ciechanowie o zwiększenie budżetu w kwocie 8.000,00. 
Ad.15. 
 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Cefarm sp.z o.o. o wyłączenie 
waloryzacji obecnego czynszu podstawowego o wskaźnik GUS za rok 2021. 
Ad.16.  
 Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował wniosek Dyrektora Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. Krucza 32 o wystąpienie do jednostki współfinansującej (PEFRON) 
zakup samochodu o możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Zakup 
samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach 
inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w 
Ciechanowie ul. Krucza 32” w ramach „Programu wyrównywania różnic między 
regionami III” w obszarze D realizowanego ze środków PEFRON. Stosowny Aneks nr 
1 do umowy nr WRR/000449/07/D z dnia 20 października 2021 r. został podpisany. 
Ad.17.  
 Zarząd Powiatu przygotował sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
prowadzonych przez powiat ciechanowski. 
Ad.18. Sprawy różne. 
 Pan Wicestarosta Marek Marcinkowski przedstawił wyniki szkół tj. I Liceum 
Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, Zespół Szkół Nr 1 im. 
gen. Józefa Bema w Ciechanowie oraz Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza  
w Ciechanowie, które zostały najwyżej sklasyfikowane w najnowszej edycji 
ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022. 
Ad.19. 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzina 

10.40/. 

 

 

 

 



Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

/-/ Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski  

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta  

/-/ Wojciech Rykowski 

/-/ Adam Krzemiński  

/-/ Stefan Żbikowski 

 

 

Protokołowała: Joanna Janowska 

 
 
 
 
 
 
 


