
Protokół Nr 35/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.15.  

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 34/2022 z 28 października 2022 roku. 

3. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

- podjęcie Uchwały Nr 161/2022. 

4. Sporządzenie projektu uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2023 rok 

- podjęcie uchwały Nr 162/2022. 

5. Informacja o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora 

Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 

- podjęcie uchwały Nr 163/2022. 

6. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok 

- podjęcie uchwały Nr 164/2022 

7. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały Nr VI/51/375/2022 Rady Powiatu ciechanowskiego z dnia 26 

września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/337/2022 Rady Powiatu 

Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie 

ciechanowskim w 2022 roku 

- podjęcie uchwały Nr 165/2022. 

8. Oddanie nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego w użyczenie 

- podjęcie uchwały Nr 166/2022. 

9. Zmiana uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok 

- podjęcie Uchwały Nr 167/2022. 



10. Ogłoszenie wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie projektu „Programu współpracy Powiatu Ciechanowskiego z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku 

publicznego na 2023 rok” 

- podjęcie uchwały nr 168/2022. 

11. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 

- podjęcie uchwały Nr 169/2022. 

12. Zapoznanie się z propozycją zmiany treści Regulaminu Organizacyjnego 

Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie i uwagami zgłoszonymi przez Dyrektora 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie.  

13. Zapoznanie się z informacją dotycząca sytuacji Domu Pomocy Społecznej 

„Kombatant” w Ciechanowie przekazaną przez Dyrektora. 

14. Zajęcie stanowiska w sprawie postulatów petycji Organizacji Zakładowej NSZZ 

„Solidarność” Region Mazowsze w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie w 

sprawie zaplanowania w bieżącym budżecie powiatu na 2023 rok środków 

finansowych z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników DPS i przyjęcie 

odpowiedniej wielkości środków na ten cel niezbędnych do regulacji płac od dnia 1 

stycznia 2023 roku. 

15. Zajęcie stanowiska w sprawie postulatów petycji mieszkańców miejscowości 

Gostomin, Lipówiec, Grabówiec, Kownaty Borowe w sprawie uruchomienia kursu 

komunikacji autobusowej na trasie Ciechanów-Gostomin przez Kownaty Borowe. 

16. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku osób fizycznych o ujęcie remontu drogi 

powiatowej Płaciszewo-Luszewo w gminie Glinojeck w pracach remontowych 

zaplanowanych w budżecie powiatu ciechanowskiego na 2023 rok. 

17. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego o 

rozważenie możliwości przyznania środków na podwyżki płac dla pracowników 

administracji i obsługi szkoły Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia 

Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie od nowego roku 

budżetowego 2023. 

18. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowej Policji w Ciechanowie o 

rozważenie możliwości zabezpieczenia w palnie finansowym na 2023 rok środków 

finansowych na zakup Drona DJI Matrice 30T z kamerą termowizyjną. 

19. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku Wójta Gminy Sońsk o zabezpieczenie 

środków finansowych w projekcie budżetu na rok 2023 na wykonanie inwestycji na 

terenie gminy Sońsk. 

20. Rozpatrzenie wniosków nauczycieli o przyznanie świadczeń zdrowotnych. 

21. Ponowne uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zlokalizowanego w obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina Glinojeck. 

22. Rozpatrzenie wniosku Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie       

o użyczenie dodatkowych pomieszczeń biurowych w budynku Starostwa 



Powiatowego oraz możliwości odświeżenia pomieszczeń oraz zapewnienia 

bezpośredniej łączności pomiędzy pomieszczeniami. 

23. Rozpatrzenie wniosku Klubu Seniora „BLOKI” o użyczeni lokalu przy ul. Okrzei 

27a na spotkania z seniorami dwa razy w miesiącu. 

24. Rozpatrzenie wniosku Klubu Seniora o wyrażenie zgody na użyczenie 

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

25. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie o 

wynajem lokalu przy ul. Okrzei 27A (parter) na okres 3 miesięcy. 

26. Sprawy różne. 

27. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 34/2022 z 28 października 2022 r. 

Ad.3.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 161/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 161/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 162/2022 w sprawie sporządzenia projektu 

uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2023 rok. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 162/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 163/2022 w sprawie zamiaru ogłoszenia 

konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. 

Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 163/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 164/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 164/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 165/2022 w sprawie przygotowanie 

projektu uchwały Rady Powiatu ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały Nr 

VI/51/375/2022 Rady Powiatu ciechanowskiego z dnia 26 września 2022 roku w 

sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/337/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 

28 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 



zatrudniania oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2022 roku. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 165/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 166/2022 w sprawie oddania 

nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego w użyczenie. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 166/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.9. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 167/2022 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok. 

Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 167/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.10. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 168/2022 w sprawie ogłoszenia wyników 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 

3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Programu 

współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2023 rok”. 

Protokół Nr 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 168/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.11. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 169/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie uchwalenia Programu 

współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 

Protokół Nr 9 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 169/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.12. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z propozycją zmiany treści Regulaminu 

Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie i uwagami zgłoszonymi przez 

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie i postanowił 

zwrócić się do Kierownika Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie o wprowadzenie zmian 

do Regulaminu poprzez uchylenie § 13 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka 

Wsparcia w Ciechanowie. 

Ad.13. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotycząca sytuacji Domu Pomocy 

Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie przekazaną przez Dyrektora i postanowił 

zaprosić Pana Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” na najbliższe 

posiedzenie w celu przedstawienia podjętych działań naprawczych w celu realizacji 

planu finansowego dochodów i wydatków. 



Ad.14.  

 Zarząd Powiatu zajął stanowisko w sprawie postulatów petycji Organizacji 

Zakładowej NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze w Domu Pomocy Społecznej           

w Ciechanowie w sprawie zaplanowania w bieżącym budżecie powiatu na 2023 rok 

środków finansowych z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników DPS      

i przyjęcie odpowiedniej wielkości środków na ten cel niezbędnych do regulacji płac 

od dnia 1 stycznia 2023 roku. Zarząd Powiatu poinformował wnioskodawcę petycji, 

że czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za jednostki powiatowe wykonują 

kierownicy tych jednostek, co wynika z art. 7 pkt 4 ustawy o pracownikach 

samorządowych (Dz.U z 2019 r., poz. 1282), w tym jako pracodawcy pracowników 

zatrudnionych w tych jednostkach określają w regulaminach szczegółowe warunki 

wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego, z 

uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 

2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 

poz. 1960). Przepisy ww. aktów prawnych nie wskazują Zarządu Powiatu jako 

organu właściwego do uzgadniania zmian w zakresie wynagrodzeń pracowników 

tych jednostek. 

Ad.15. 

 Zarząd Powiatu zajął stanowisko w sprawie postulatów petycji mieszkańców 

miejscowości Gostomin, Lipówiec, Grabówiec, Kownaty Borowe w sprawie 

uruchomienia kursu komunikacji autobusowej na trasie Ciechanów-Gostomin przez 

Kownaty Borowe i uznał, iż realizacja postulatów petycji nie jest możliwa. 

Ad.16. 

 Zarząd Powiatu zajął stanowisko w sprawie wniosku osób fizycznych o ujęcie 

remontu drogi powiatowej Płaciszewo-Luszewo w gminie Glinojeck w pracach 

remontowych zaplanowanych w budżecie powiatu ciechanowskiego na 2023 rok. 

Zarząd Powiatu nie widzi możliwości realizacji proponowanej inwestycji, wyłącznie ze 

środków własnych powiatu. Rozpoczęcie procesu projektowego 

przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej 1235W Wola Młocka – Płaciszewo - 

Ogonowo będzie możliwe pod warunkiem sfinansowania opracowania dokumentacji 

projektowej w 100% przez Miasto i Gminę Glinojeck. 

Ad.17. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 

Ciechanowskiego o rozważenie możliwości przyznania środków na podwyżki płac dla 

pracowników administracji i obsługi szkoły Zespołu Szkół Technicznych Centrum 

Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie od nowego roku 

budżetowego 2023. Zarząd Powiatu poinformował Komisję że czynności w sprawach 

z zakresu prawa pracy za jednostki powiatowe wykonują kierownicy tych jednostek, 

co wynika z art. 7 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych. Przepisy aktów 

prawnych nie wskazują Zarządu Powiatu jako organu właściwego do uzgadniania 

zmian w zakresie wynagrodzeń pracowników tych jednostek. 

 

 



Ad.18. 

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek o rozważenie możliwości 

zabezpieczenia w palnie finansowym na 2023 rok środków finansowych na zakup 

Drona DJI Matrice 30T z kamerą termowizyjną z uwagi na brak środków finansowych 

zaplanowanych w budżecie powiatu na 2023 rok. W przypadku pojawienia się 

dodatkowych środków w budżecie powiatu, wniosek będzie rozpatrywany ponownie. 

Ad.19.  

 Zarząd Powiatu zajął stanowisko w sprawie wniosku Wójta Gminy Sońsk o 

zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu na rok 2023 na wykonanie 

inwestycji na terenie gminy Sońsk. Analizie poddano nakłady na zadania 

inwestycyjne poniesione na terenie Gminy Sońsk w latach 2019-2022. Ogółem na 

inwestycje w Gminie Sońsk wydatkowano kwotę 14.514.657,87 zł., w tym: 

- środki własne powiatu: 8.550.270,78 zł., 

- środki zewnętrzne: 5.878.287,09 zł., 

- dofinansowanie z Gminy Sońsk : 86.100 zł. 

Kwota przewyższa środki finansowe pozyskane z nieruchomości znajdujących się na 

terenie Gminy Sońsk, natomiast partycypacja Gminy w ogólnej kwocie na inwestycje 

wyniosła zaledwie 0,59 %. Z przepisów prawa nie wynika obowiązek wydatkowania 

pozyskanych ze sprzedaży środków na rzecz gminy, na której znajdowały się 

zbywane nieruchomości. 

Ad.20. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wnioski nauczycieli o przyznanie 

świadczeń zdrowotnych i przyznał świadczenia zdrowotne w kwocie 78 098,00 

złotych dla 75 nauczycieli, którzy złożyli wnioski do 15 września 2022 roku zgodnie 

załączonym wykazem do protokołu. 

Ad.21.  

 Zarząd Powiatu postanowił uzgodnić pozytywnie przedstawiony projekt 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w 

obrębie geodezyjnym Bielawy, gmina Glinojeck. 

Ad.22. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony 

Środowiska w Warszawie o użyczenie dodatkowych pomieszczeń biurowych w 

budynku Starostwa Powiatowego oraz poinformował wnioskodawcę o braku 

możliwości odświeżenia pomieszczeń oraz zapewnienia bezpośredniej łączności 

pomiędzy pomieszczeniami. 

Ad.23.  

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Klubu Seniora „BLOKI” o  

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

od stycznia 2023 roku na pierwszym piętrze budynku. 

Ad.24.  

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 od stycznia 2023 roku na pierwszym piętrze budynku. 

 



Ad.25. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek dyrektora Biblioteki 

Pedagogicznej w Ciechanowie o wynajem lokalu przy ul. Okrzei 27A (parter) na 

okres 3 miesięcy. 

Ad.26. Spawy różne. Nie było. 

Ad.27. 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

/godzina 15.20/. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

/-/ Joanna Potocka - Rak - Starosta Ciechanowski 

/-/ Adam Krzemiński 

/-/ Wojciech Rykowski 

/-/ Stefan Żbikowski  

 

Protokołowała: /-/Joanna Janowska 

 


