
Protokół Nr 33/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 21 października 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 15.00.  

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 32/2022 z 10 października 2022 roku. 

3. Zmiana uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok 

- podjęcie Uchwały Nr 147/2022. 

4. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

- podjęcie Uchwały Nr 148/2022. 

5. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok. 

- podjęcie Uchwały Nr 149/2022. 

6. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

wyboru Opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego 

- podjęcie uchwały Nr 150/2022. 

7. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały Nr VI/49/370/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 

czerwca 2022 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego 

i nadania jej Statutu 

- podjęcie uchwały Nr 151/2022. 

8. Rozpatrzenie wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie o wyrażenie 

zgody na sprzedaż drewna pracownikom Powiatowego Zarządu Dróg w 

Ciechanowie, pozyskanego w ramach bieżącego utrzymania dróg oraz prac 

związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej. 

9. Zapoznanie się z wyliczeniem zaktualizowanej kwoty dotacji dla niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i 

szkół niepublicznych w powiecie ciechanowskim w związku z podwyższeniem 

wynagrodzeń nauczycieli początkujących oraz zwiększeniem części oświatowej 

subwencji ogólnej. 



10. Rozpatrzenie wniosku Klubu Seniora o wyrażenie zgody na użyczenie 

pomieszczeń na spotkania seniorów raz w miesiącu w budynku przy ul. Okrzei 27a. 

11. Rozpatrzenie wniosku Klubu Seniora „BLOKI” o przedłużenie umowy użyczenia 

na lokal przy ul. Okrzei 27a na spotkania z seniorami dwa razy w miesiącu. 

12. Rozpatrzenie wniosku p.o. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. 

Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie o użyczenie na czas nieokreślony lokalu 

użytkowego o powierzchni 178,60 m², położonego w budynku przy ul. Warszawskiej 

54 w Ciechanowie. 

13. Rozpatrzenie uproszczonej oferty Koła Gospodyń Wiejskich w Regiminie o 

udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem „Tradycje 

Bożonarodzeniowe – Zdobienie pierników”. 

14. Rozpatrzenie wniosku osoby fizycznej dotyczącego podjęcia działań 

skutkujących wydaniem zgody na zmianę nazwy ulicy Głównej w Gąsocinie gm. 

Sońsk, na ul. „Obrońców Mariupola”. 

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

Ciechanowie koncepcji Gminy Miejskiej dotyczącej odwodnienia terenów położonych 

przy ul. Kąckiej. 

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

Ciechanowie dotyczącą przekazanego przez Wykonawcę „zwaloryzowanego 

kosztorysu ofertowego” dotyczącego zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 

141W Ciechanów-Młock-Wola Młocka – Luszewo przejście przez Wolę Młocką. 

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

Ciechanowie osobie fizycznej dotyczącą oświetlenia drogi powiatowej nr 1217W ul. 

Leśna w Ciechanowie. 

18. Sprawy różne. 

19. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie protokół Nr 32/2022 z 10 października 

2022 r  

Ad.3.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 147/2022 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 147/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 148/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 148/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 



Ad.5. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 149/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 149/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 150/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyboru Opiekuna 

Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 150/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 151/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały                                   

Nr VI/49/370/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2022 r. w 

sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Ciechanowskiego i nadania jej 

Statutu. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 151/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w 

Ciechanowie o wyrażenie zgody na sprzedaż drewna pracownikom Powiatowego 

Zarządu Dróg w Ciechanowie, pozyskanego w ramach bieżącego utrzymania dróg 

oraz prac związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej. 

Ad.9.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wyliczeniem zaktualizowanej kwoty dotacji dla 

niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, na wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka i szkół niepublicznych w powiecie ciechanowskim w związku z 

podwyższeniem wynagrodzeń nauczycieli początkujących oraz zwiększeniem części 

oświatowej subwencji ogólnej. 

Ad.10. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Klubu Seniora o wyrażenie 

zgody na użyczenie pomieszczeń na spotkania seniorów raz w miesiącu w budynku 

przy ul. Okrzei 27a. 

Ad.11. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Klubu Seniora „BLOKI” o 

przedłużenie umowy użyczenia na lokal przy ul. Okrzei 27a na spotkania z seniorami 

dwa razy w miesiącu. 

Ad.12. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek p.o. Dyrektora Powiatowej 

Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie o użyczenie na czas 

nieokreślony lokalu użytkowego o powierzchni 178,60 m², położonego w budynku 

przy ul. Warszawskiej 54 w Ciechanowie. Uchwała Zarządu Powiatu 



Ciechanowskiego oraz wykaz nieruchomości powiatu ciechanowskiego 

przeznaczonych do oddania w użyczenie podjęte będą na następnym posiedzeniu. 

Ad.13.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Koła Gospodyń Wiejskich w 

Regiminie o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem 

„Tradycje Bożonarodzeniowe – Zdobienie pierników” i przeznaczył na ten cel 1.000 

złotych. 

Ad.14.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem osoby fizycznej dotyczącym 

podjęcia działań skutkujących wydaniem zgody na zmianę nazwy ulicy Głównej w 

Gąsocinie gm. Sońsk, na ul. „Obrońców Mariupola” i uznał, że nie uwzględni 

wniosku, z uwagi na brak uzasadnienia wniosku oraz braku pobudek jakimi kieruje 

się wnioskodawca, oraz nieprzedstawienia opinii lokalnej społeczności w tej sprawie. 

Ad.15.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przekazaną przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Ciechanowie dotyczącą przedstawionej koncepcji Gminy Miejskiej 

dotyczącej odwodnienia terenów położonych przy ul. Kąckiej. 

Ad.16.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przekazaną przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Ciechanowie dotyczącą przekazanego przez Wykonawcę 

„zwaloryzowanego kosztorysu ofertowego” dotyczącego zadania pn. Przebudowa 

drogi powiatowej nr 141W Ciechanów-Młock-Wola Młocka – Luszewo przejście przez 

Wolę Młocką. 

Ad.17.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją przekazaną przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Ciechanowie osobie fizycznej dotyczącą oświetlenia drogi powiatowej 

nr 1217W ul. Leśna w Ciechanowie. 

Ad.18. Sprawy różne. 

- Pani Monika Gwoździk - Sekretarz Powiatu przedstawiła protokół końcowy  

z przeprowadzonego konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowej Biblioteki 

Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

Ad.19. 

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  

Protokołowała: /-/ Joanna Janowska 

 


