
Protokół Nr 32/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 10 października 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15.00.  

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 30/2022 z 26 września 2022 r i protokołu Nr 31/2022 z dnia 

28 września 2022 r.  

3. Przyznanie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół                       

i placówek dla których powiat ciechanowski jest organem prowadzącym 

- podjęcie Uchwały Nr 138/2022. 

4. Zmiana uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok 

- podjęcie Uchwały Nr 139/2022. 

5. Wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń na czas oznaczony 

do lat 3 

- podjęcie Uchwały Nr 140/2022. 

6. Podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

oddania w użyczenie na czas oznaczony do lat 3 

- podjęcie Uchwały Nr 141/2022. 

7. Zatwierdzenie Programu działalności Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie 

- podjęcie Uchwały Nr 142/2022. 

8. Uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Ciechanowie 

- podjęcie Uchwały Nr 143/2022. 

9. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań obciążających budżet Powiatu 

Ciechanowskiego z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia 

ciągłości działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie 

- podjęcie Uchwały Nr 144/2022. 

10. Wyrażenie zgody na przystąpienie do realizacji projektu „Dostępny samorząd – 

granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 



2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, 

gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” 

- podjęcie Uchwały Nr 145/2022. 

11. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok. 

- podjęcie Uchwały Nr 146/2022. 

12. Złożenie wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego wraz z proponowanym porządkiem obrad. 

13. Zajęcie stanowiska w sprawie postulatów petycji Stanisława Dyoniziak Sołtysa 

wsi Chrościce w sprawie przyznania środków na remont drogi powiatowej nr 1248W 

Gołotczyzna-Zawady-Nowe Miasto. 

14. Rozpatrzenie wniosku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o 

wsparcie w zakupie agregatu prądotwórczego do zabezpieczenia funkcjonowania 

obiektu komendy. 

15. Rozpatrzenie wniosku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Oddziału Miejsko-

Powiatowego w Ciechanowie o przyznanie dotacji Ognisku Pracy Pozaszkolnej 

Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie na rok budżetowy 2023. 

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 32 w 

Ciechanowie w sprawie zwiększenia planu wydatków na modernizację i naprawę 

dwóch dźwigów osobowych. 

17. Zapoznanie się z informacją przekazaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w 

Ciechanowie dotyczącą zalewania przez wody opadowe i roztopowe posesji w 

gminie Opinogóra Góra. 

18. Zapoznanie się z informacją przekazaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w 

Ciechanowie dotyczącą realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 

1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do 

miejscowości Rutki -Marszewice”. 

19. Zapoznanie się z informacją przekazaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w 

Ciechanowie dotyczącą oświadczenia zamawiającego o odstąpieniu od umowy na 

zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów-Młock-Wola 

Młocka- Luszewo przejście przez Wolę Młocką”. 

20. Rozpatrzenie uproszczonej oferty Stowarzyszenia Biegowo-Ekologicznego 

„ASFALTLOVE DZIKI” o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pod 

tytułem „DZIKIE PRZEŁAJE bieg o puchar Starosty Ciechanowskiego”. 

21. Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż 

nieruchomości w miejscowości Gołotczyzna. 

22. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina Glinojeck. 

23.Sprawy różne. 

24. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 



Ad. 2.  

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie protokół Nr 30/2022 z 26 września 2022 r 

i protokołu Nr 31/2022 z dnia 28 września 2022 r.  

Ad.3.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 138/2022 w sprawie przyznania nagród z 

okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli szkół i placówek dla których powiat 

ciechanowski jest organem prowadzącym. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 138/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 139/2022 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 139/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 140/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń na czas oznaczony do lat 3. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 140/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 141/2022 w sprawie podania do publicznej 

wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas 

oznaczony do lat 3. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 141/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 142/2022 w sprawie zatwierdzenia 

Programu działalności Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 142/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 143/2022 w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Ciechanowie. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 143/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.9. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 144/2022 w sprawie upoważnienia do 

zaciągania zobowiązań obciążających budżet Powiatu Ciechanowskiego z tytułu 

umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie. 

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 144/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 



Ad.10. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 145/2022 w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do realizacji projektu „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 

programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II 

Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 

„Wysokiej jakości usługi administracyjne”. 

Protokół Nr 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 145/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.11. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 146/2022 w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok. 

Protokół Nr 9 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 146/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.12. 

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.13.  

 Zarząd Powiatu zajął stanowisko w sprawie postulatów petycji Stanisława 

Dyoniziak Sołtysa wsi Chrościce w sprawie przyznania środków na remont drogi 

powiatowej nr 1248W Gołotczyzna-Zawady-Nowe Miasto po zasięgnięciu opinii 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie uznał, że rozpoczęcie procesu 

projektowego przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna- 

Zawady – Nowe Miasto na odcinku od miejscowości Chrościce do miejscowości 

Kosmy-Pruszki możliwe będzie pod warunkiem sfinansowania opracowania 

dokumentacji projektowej w 100% przez Gminę Sońsk. W związku z tym, że w 

budżecie powiatu ciechanowskiego w roku bieżącym nie ma zabezpieczonych 

środków na ten cel rozpoczęcie procesu projektowego będzie możliwe po 

zabezpieczeniu środków przez Samorząd Gminy Sońsk w następnym roku lub w 

latach następnych. 

Ad.14. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej o wsparcie w zakupie agregatu prądotwórczego do 

zabezpieczenia funkcjonowania obiektu komendy. 

Ad.15.  

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu 

Oddziału Miejsko-Powiatowego w Ciechanowie o przyznaniu dotacji Ognisku Pracy 

Pozaszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie w kwocie 50.000,00 

złotych na 2023 rok. 

 

 

 



Ad.16.  

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy 

Społecznej ul. Krucza 32 w Ciechanowie w sprawie zwiększenia planu wydatków na 

modernizację i naprawę dwóch dźwigów osobowych. 

Ad.17. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przekazaną przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Ciechanowie dotyczącą zalewania przez wody opadowe i roztopowe 

posesji w gminie Opinogóra Góra. 

Ad.18.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przekazaną przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Ciechanowie dotyczącą realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w 

Ciechanowie do miejscowości Rutki -Marszewice”. 

Ad.19. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przekazaną przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Ciechanowie dotyczącą oświadczenia zamawiającego o odstąpieniu 

od umowy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów-

Młock-Wola Młocka- Luszewo przejście przez Wolę Młocką”. 

Ad.20. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia Biegowo-

Ekologiczne „ASFALTLOVE DZIKI” o udzielenie dotacji na realizację zadania 

publicznego pod tytułem „DZIKIE PRZEŁAJE bieg o puchar Starosty 

Ciechanowskiego” i przeznaczył na ten cel 2.500 złotych. 

Ad.21. 

 Zarząd Powiatu ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 

nieruchomości w miejscowości Gołotczyzna. 

Ad. 22.  

Zarząd Powiatu postanowił nie uzgodnić przedstawionego projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego         

w obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina Glinojeck, w części dotyczącej odcinka drogi 

powiatowej nr 1235W Wola Młocka – Płaciszewo – Ogonowo. Wyznaczone na 

rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego linie zabudowy dla 

obiektów budowlanych winny spełniać wymogi obowiązujących przepisów 

odrębnych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 

publicznych (Dz.U. 2022.1693 ze zm.). 

Ad.23. Sprawy różne – nie było. 

Ad.24. 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

/godzina 16.00/. 

 

 

 

 



Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

/-/ Joanna Potocka - Rak - Starosta Ciechanowski 

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta   

/-/ Adam Krzemiński 

/-/ Stefan Żbikowski  

 

Protokołowała: /-/ Joanna Janowska 


