
Protokół Nr 34/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 października 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00.  

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

 

1. Pani Joanna Potocka - Rak  

2. Pan Marek Marcinkowski 

3. Pan Wojciech Rykowski 

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponad to w posiedzeniu uczestniczyła: 

- Pani Monika Gwoździk – Sekretarz Powiatu 

1. Uchwalenie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 33/2022 z 21 października 2022 roku. 

3. Oddanie w użyczenie nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego położonej                   

w mieście Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. Warszawskiej 

- podjęcie Uchwały Nr 152/2022.  

4. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego zmieniającej 

Uchwałę Nr VI/20/169/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2020 

r. 

- podjęcie Uchwały Nr 153/2022. 

5. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których 

organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski 

- podjęcie Uchwały Nr 154/2022. 

6. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego 

- podjęcie Uchwały Nr 155/2022. 

7. Przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok. 

- podjęcie Uchwały Nr 156/2022. 

8. Określenie i przyjęcie wskaźników do opracowania projektu budżetu powiatu 

ciechanowskiego na 2023 rok 

- podjęcie uchwały Nr 157/2022. 

9. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych 

powiatu ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie 

udzielana nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie. 

- podjęcie Uchwały Nr 158/2022. 

 



10. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego 

transportu zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ciechanowskim na linii 

komunikacyjnej relacji Ciechanów Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza przez 

Opinogórę, Obiedzino 

- podjęcie uchwały Nr 159/2022. 

11. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Powiat Ciechanowski prawa 

własności nieruchomości 

- podjęcie uchwały Nr 160/2022. 

12. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie               

w Ciechanowie o wyrażenie zgody na likwidację środków trwałych, których stopień 

zużycia nie pozawala na dalsze użytkowanie. 

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 33/2022 z 21 października 2022 r  

Ad.3.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 152/2022 w sprawie oddania w użyczenie 

nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego położonej w mieście Ciechanów, obręb 

Śródmieście przy ul. Warszawskiej. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 152/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 153/2022 w sprawie przygotowania 

projektu Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego zmieniającej Uchwałę Nr 

VI/20/169/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 153/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 154/2022 w sprawie przygotowania 

projektu Uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia Regulaminu 

wynagradzania nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Ciechanowski. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 154/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 155/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego/ 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 155/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 



Ad.7.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 156/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 156/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 157/2022 w sprawie określenia i przyjęcia 

wskaźników do opracowania projektu budżetu powiatu ciechanowskiego na 2023 

rok. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 157/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.9.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 158/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych powiatu 

ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie udzielana 

nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 158/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.10.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 159/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

pomiędzy operatorem a Powiatem Ciechanowskim na linii komunikacyjnej relacji 

Ciechanów Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza przez Opinogórę, Obiedzino. 

Protokół Nr 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 159/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.11.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 160/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie przez Powiat Ciechanowski prawa własności nieruchomości. 

Protokół Nr 9 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 160/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.12.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie o wyrażenie zgody na likwidację środków 

trwałych, których stopień zużycia nie pozawala na dalsze użytkowanie. 

Ad.13. Sprawy różne – nie było. 

Ad.14. 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

/godzina 14.00/. 

 

 



 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

/-/ Joanna Potocka - Rak - Starosta Ciechanowski 

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta   

/-/ Wojciech Rykowski  

 

Protokołowała:/-/ Joanna Janowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


