
Protokół Nr 39/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  29 października 2020 roku 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu Powiatu a mianowicie: 

1. Pan Stanisław Kęsik 

2. Pan Wojciech Rykowski 

3. Pan Stefan Żbikowski 
 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponad to w posiedzeniu uczestniczyły: 

- Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu 

 

Ad. 1. 

Otwarcia posiedzenia dokonał wz. Przewodniczącej Zarządu Powiatu Pan 

Stanisław Kęsik – Wicestarosta. Po przywitaniu zebranych i stwierdzeniu 

prawomocności posiedzenia, zaproponował porządek posiedzenia, który został 

przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco: 

1.   Uchwalenie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu. 

2.  Projekt uchwały w sprawie określenia i przyjęcia wskaźników do opracowania 

projektu budżetu powiatu ciechanowskiego na rok 2021. 

- podjęcie uchwały Nr 161/2020. 

3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu 

ciechanowskiego na 2020 r.  

- podjęcie uchwały Nr 162/2020 

4.  Sprawy różne.  

5.  Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2.  

          Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały                   

w sprawie określenia i przyjęcia wskaźników do opracowania projektu budżetu 

powiatu ciechanowskiego na rok 2021. 

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 161/2020 w sprawie określenia  

i przyjęcia wskaźników do opracowania projektu budżetu powiatu 

ciechanowskiego na rok 2021. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 161/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.3. 

         Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały                   

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 r.  

           Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 162/2020 w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 r.  



Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 162/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad. 4. 

W tym punkcie nikt z Członków Zarządu nie zabrał głosu. 

 

Wz. Przewodniczącej Zarządu Powiatu Pan Stanisław Kęsik - Wicestarosta  

podziękował  zebranym za przybycie oraz aktywny udział i na tym zamknął  

posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzina 10.30/. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

/-/ Stanisław Kęsik - Wicestarosta  

/-/ Wojciech Rykowski               

/-/  Stefan  Żbikowski         

     

 

protokołowała:  

/-/ Agnieszka Plebaniak 

 

 


