
Protokół Nr 35/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia 10 września 2021 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 Adam Krzemiński 

4. Wojciech Rykowski 

5. 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 31/2021, 32/2021, 33/2021, 34/2021. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie upoważnienia 

dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 

Stanisława Płoskiego w Ciechanowie – do podpisywania umów cywilnoprawnych, 

w tym do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności jednostki. 

-podjęcie uchwały Nr 176/2021 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie  przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie 

pojazdu z drogi i  jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz  wysokości 

kosztów   w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie powiatu 

ciechanowskiego. 

-podjęcie uchwały Nr 177/2021 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przyjęcia 

Regulaminu konkursu plastycznego „Beksiński… ROMANTYZM NIEOCZYWISTY” 

oraz powołania Komisji Konkursowej. 

-podjęcie uchwały Nr 178/2021 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie 

z zasobu nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego samodzielnych lokali 



użytkowych - czterech garaży wraz z udziałami we współwłasności zabudowanej 

nieruchomości położonej w obrębie Sońsk, gm. Sońsk. 

-podjęcie uchwały Nr 179/2021 

7. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Miejskiego Ogniska TKKF PROMYK 

CIECHANÓW dotyczącego prośby o objecie patronatem oraz wsparcia 

finansowego turnieju szachowego pn. „Charytatywny Turniej Szachowy dla TPD                   

w Ciechanowie”. 

8. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Miejskiego Klubu Sportowego 

Ciechanów dotyczącego prośby o wparcie finansowe na organizacje turnieju piłki 

nożnej. 

9. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku firmy BUDIMEX SA- wykonawcy 

budowy Centrum Administracyjnego w Ciechanowie dotyczącego prośby                               

o odpłatne przekazanie składników majątku ruchomego (biurek komputerowych 

oraz szaf) należących do Powiatu Ciechanowskiego. 

10. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych dotyczącego nieodpłatnego udostępnienia Sali 

konferencyjnej nr 15 w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 

17 Stycznia 7 w celu zorganizowania konferencji pt. „Zdrowie i rozwój Mazowsza- 

#eFEkt UE”. 

11. Rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie dotyczącego 

prośby o wyrażenie zgody na zawarcie umowy użyczenia sali gimnastycznej na 

potrzeby zajęć fizycznych- treningi kadry sportowej ze Stowarzyszenia Sportowego 

„Runners Team”. 

12. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu  wniosku Tomasza Sobczyńskiego- Sharks 

Attack dotyczącego prośby o wsparcie finansowe organizacji piątej edycji Gali 

Sportów Walki Sharks Attack. 

13. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Wójta Gminy Ojrzeń dotyczący 

podjęcia działań zmierzających do uruchomienia do miejscowości Młock linii 

autobusowej w ramach prowadzonego przez powiat zbiorowego transportu 

lokalnego. 

14. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z wynikami kontroli przeprowadzonej w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

15. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z interpelacja radnego Rady Gminy Ojrzeń 

skierowaną do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie. 

16. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z zawiadomieniem o przeprowadzeniu oględzin 

na działce nr 66 obręb Bieńki Karkuty, gm. Sońsk, w związku z prowadzonym 

postępowaniem wyjaśniającym w spawie zablokowania odpływu wody z rowów 

melioracyjnych.  

17. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Dyrektora DPS KOMBATANT                         

w sprawie zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń pozostających w trwałym 

zarządzie DPS. 

18. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                              

w Ciechanowie skierowanym do Urzędu Gminy Opinogóra Górna w spawie 

podjęcia działań remontowych na drodze powiatowej nr 1210W Kołaczków – 

Barańce  w miejscowości Pokojewo. 



19. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                           

w Ciechanowie skierowanym do Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie w sprawie prowadzenia prac remontowych w budynku 

przy ul. Mazowieckiej 7 w Ciechanowie. 

20. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                              

w Ciechanowie skierowanym do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z. o. o. 

dotyczącym przebiegu sieci gazowej w pasie drogi powiatowej nr 1213W 

Chrzanówek – Opinogóra – Dzbonie, obręb Elżbiecin, Zygmuntowo, ul. Z. 

Krasińskiego w Opinogórze Górnej oraz drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra – 

Pałuki – Nieradowo, ul. C. K. Norwida w Opinogórze Górnej . 

21. Sprawy różne. 

22. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2.  

 Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie protokół protokołu Nr 31/2021, 32/2021, 

33/2021, 34/2021. 

Ad. 3.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 176/2021 w sprawie upoważnienia dyrektora 

Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława 

Płoskiego w Ciechanowie – do podpisywania umów cywilnoprawnych, w tym do 

składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 

jednostki. 

 Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 176/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 177/2021 w sprawie  przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu                   

z drogi i  jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz  wysokości kosztów                     

w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu, na terenie powiatu ciechanowskiego. 

 Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 177/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 5. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 178/2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu 

konkursu plastycznego „Beksiński… ROMANTYZM NIEOCZYWISTY” oraz powołania 

Komisji Konkursowej. 

 Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 178/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 6.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 179/2021 w  sprawie powołania Komisji 

Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie                     

z zasobu nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego samodzielnych lokali użytkowych 

- czterech garaży wraz z udziałami we współwłasności zabudowanej nieruchomości 

położonej w obrębie Sońsk, gm. Sońsk. 

 Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 179/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Miejskiego Ogniska TKKF 

PROMYK CIECHANÓW dotyczący prośby o objecie patronatem oraz wsparcia 



finansowego turnieju szachowego pn. „Charytatywny Turniej Szachowy dla TPD                   

w Ciechanowie”. Zarząd Powiatu postanowił przekazać na ten cel 1000 złotych                       

z przeznaczeniem na zakup medali, pucharów, dyplomów, sędziowanie oraz 

materiałów promocyjnych. 

Ad. 8. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Miejskiego Klubu Sportowego 

Ciechanów dotyczący prośby o wparcie finansowe na organizacje turnieju piłki nożnej. 

Zarząd Powiatu postanowił przekazać na ten cel 1000 złotych z przeznaczeniem na 

zakup medali i pucharów. 

Ad. 9. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek firmy BUDIMEX SA- wykonawcy 

budowy Centrum Administracyjnego w Ciechanowie dotyczący prośby o odpłatne 

przekazanie składników majątku ruchomego (biurek komputerowych oraz szaf) 

należących do Powiatu Ciechanowskiego. 

Ad. 10. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych dotyczący nieodpłatnego udostępnienia Sali 

konferencyjnej nr 15 w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 

Stycznia 7 w celu zorganizowania konferencji pt. „Zdrowie i rozwój Mazowsza- #eFEkt 

UE”. 

Ad. 11. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie i wyraził zgodę na 

zawarcie umowy użyczenia sali gimnastycznej na potrzeby zajęć fizycznych- treningi 

kadry sportowej ze Stowarzyszenia Sportowego „Runners Team”. 

Ad. 12. 

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Tomasza Sobczyńskiego- 

Sharks Attack dotyczący prośby o wsparcie finansowe organizacji piątej edycji Gali 

Sportów Walki Sharks Attack. 

Ad. 13. 

 Zarząd Powiatu nie przychylił się do prośby Wójta Gminy Ojrzeń dotyczącej 

podjęcia działań zmierzających do uruchomienia do miejscowości Młock linii 

autobusowej w ramach prowadzonego przez powiat zbiorowego transportu lokalnego. 

Ad. 14. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wynikami kontroli przeprowadzonej w I Liceum 

Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

Ad. 15.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z interpelacja radnego Rady Gminy Ojrzeń 

skierowaną do Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie i udzielił odpowiedzi                       

w przedmiotowej sprawie.  

Ad. 16. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o przeprowadzeniu oględzin 

na działce nr 66 obręb Bieńki Karkuty, gm. Sońsk, w związku z prowadzonym 

postępowaniem wyjaśniającym w spawie zablokowania odpływu wody z rowów 

melioracyjnych. 

 

 



Ad. 17. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Dyrektora DPS KOMBATANT                         

w sprawie zgody na oddanie w dzierżawę pomieszczeń pozostających w trwałym 

zarządzie DPS i udzielił odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.  

Ad. 18. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                              

w Ciechanowie skierowanym do Urzędu Gminy Opinogóra Górna w spawie podjęcia 

działań remontowych na drodze powiatowej nr 1210W Kołaczków – Barańce                             

w miejscowości Pokojewo. 

Ad. 19. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                           

w Ciechanowie skierowanym do Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie w sprawie prowadzenia prac remontowych w budynku 

przy ul. Mazowieckiej 7 w Ciechanowie. 

Ad. 20. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg                              

w Ciechanowie skierowanym do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z. o. o. dotyczącym 

przebiegu sieci gazowej w pasie drogi powiatowej nr 1213W Chrzanówek – Opinogóra 

– Dzbonie, obręb Elżbiecin, Zygmuntowo, ul. Z. Krasińskiego w Opinogórze Górnej 

oraz drogi powiatowej nr 1236W Opinogóra – Pałuki – Nieradowo, ul. C. K. Norwida                     

w Opinogórze Górnej . 

Ad. 21. 

 -Pani Starosta poinformowała Członków Zarządu o wpłynięciu 16 wniosków               

o nagrody dla uzdolnionych uczniów. Pan Wicestarosta dodał, że w ubiegłym roku 

zarezerwowane było 6000 zł na 8 wniosków, w bieżącym roku kwota to również 6000 

zł na 16 wniosków. Pani Starosta zwróciła się z zapytaniem do Członków Zarządu  czy 

utrzymujemy kwotę na poziomie ubiegłego roku czy zwiększamy? 

Zarząd Postanowił przyznać nagrody dla wszystkich i zmienić regulamin. 

 -Pani Skarbnik wprowadziła do porządku obrad 3 uchwały dotyczące 

uaktualnienia wykazu jednostek: 

-Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 180/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

aktualizacji zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Ciechanowskim. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 180/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

- Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 181/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wprowadzenia zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie 

Ciechanowskim. 

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 181/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

-Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 182/2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie 

wprowadzenia zasad przepływów finansowych z uwzględnieniem mechanizmu 

podzielnej płatności („split payment”) w Powiecie Ciechanowskim i jednostkach 

organizacyjnych objętych centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług. 

Protokół Nr 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 182/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 



- Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 183/2021 w sprawie wyrażenia zgody na 

przystąpienie do projektu pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i 

uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Województwem Mazowieckim. 

Protokół Nr 9 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 183/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

-Pani Starosta poinformowała Członków Zarządu o zmniejszeniu środków na boisko 

przy Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława 

Płoskiego w Ciechanowie. 

Ad. 22.   

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział  i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzina 

11.10/. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

 
/-/ Joanna Potocka – Rak - Starosta Ciechanowski  

/-/ Marek Marcinkowski - Wicestarosta  

/-/ Wojciech Rykowski - Członek  

/-/ Stefan  Żbikowski - Członek  

 

Protokołowała: 
 
/-/  Marlena Rydel 

 

 

 


