
Protokół Nr 36/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 24 listopada 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00.  

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

 

1. Pani Joanna Potocka - Rak  

2. Pan Adam Krzemiński  

3. Pan Wojciech Rykowski 

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 

Na posiedzenie zaproszono również Pana Dariusza Marchlewskiego Dyrektora 

Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, który zabrał głos odnośnie 

punktu 3 porządku posiedzenia. 

1. Uchwalenie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2. Przyjęcie protokołu Nr 35/2022 z 15 listopada 2022 roku. 

3. Przedstawienie informacji przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” 

w Ciechanowie dotyczącej sytuacji Domu. 

4. Przyznanie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród 

dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki 

sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym 

- podjęcie uchwały Nr 170/2022. 

5. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej Biblioteki 

Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 

- podjęcie uchwały Nr 171/2022. 

6. Powołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację w 2023 roku 

zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w 

których będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie 

- podjęcie uchwały Nr 172/2022. 

7. Sprawy różne. 

8. Zamkniecie posiedzenia. 

 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 35/2022 z 15 listopada 2022 r. 

 

 



Ad.3.  

 Zarząd Powiatu rozmawiał z Panem Dariuszem Marchlewskim Dyrektorem 

Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie o sytuacji Domu. Pan 

Dyrektor przedstawił dwie możliwości działań jakie mógłby podjąć za zgodą Zarządu 

dla polepszenia sytuacji finansowej domu, a mianowicie zmianę części profilu Domu 

Pomocy Społecznej „Kombatant na dom pomocy społecznej dla osób przewlekle 

psychicznie chorych lub uzależnionych od alkoholu z liczbą miejsc 15, lub 

wykorzystanie bazy lokalowej domu na utworzenie Dziennego Domu Seniora przy 

DPS „Kombatant”. Pan Dyrektor dalej wspomniał o zmniejszeniu liczby zatrudnienia, 

obecnej ilości mieszkańców i związanej z pandemią Covid dużej umieralności 

mieszkańców, o ograniczeniu zakupów dotyczących wyposażenia, ograniczeniu 

zużycia energii elektrycznej i wody, korzystaniu z pomocy Banku Żywności oraz  

Fundacji Biedronka. Pan Dyrektor zwrócił się do Zarządu o wyrażenie zgody na 

przekwalifikowanie Domu w taki sposób, że Dom Pomocy Społecznej „Kombatant dla 

osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych oraz przewlekle 

psychicznie chorych lub osób uzależnionych od alkoholu z liczbą miejsc 105, w tym 

75 dla osób w podeszłym wieku, 15 dla osób przewlekle somatycznie chorych, 15 dla 

osób przewlekle psychicznie chorych lub uzależnionych od alkoholu. Zarząd Powiatu 

dyskutował o zaproponowanych zmianach i o ewentualnych dodatkowych kosztach 

jakie będzie trzeba ponieść, aby spełnić wymogi. Pani Starosta podsumowując 

powiedziała, że problem jest od kilku lat, obowiązkiem dyrektora jest rozwiązywać 

problemy i dostosować się do rzeczywistości, na bieżąco reagować na problemy, 

podejmować działania. Na tym dyskusję zakończono. 

Ad.4.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 170/2022 w sprawie przyznania nagród dla 

osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów 

prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 

międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 170/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 171/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu 

na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. 

Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 171/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 172/2022 w sprawie powołania Komisji 

Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych 

Powiatu Ciechanowskiego w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie 

udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo 

obywatelskie. 



Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 172/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7. Sprawy różne. 

- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Fundacji Robo Coding o nieodpłatne 

przekazanie do nowo utworzonej sali edukacyjnej składników majątku ruchomego (tj. 

2 szafy, 3 stoły i 1 biurko) należących do Powiatu ciechanowskiego. 

- Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci 

niepełnosprawnych „TĘCZOWY ŚWIAT” o dofinansowanie upominków oraz 

statuetek dla biorących udział w koncercie pn. „SPEŁNIAMY MARZENIA” II i 

przeznaczył na ten cel 2 tysiące złotych. 

Ad.8.  

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

/godzina 13.55/. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

/-/ Joanna Potocka - Rak - Starosta Ciechanowski 

/-/ Adam Krzemiński 

/-/ Wojciech Rykowski  

/-/ Stefan Żbikowski  

 

Protokołowała: /-/ Joanna Janowska 

 

 

 

 

 

 

 


