
Protokół Nr 39/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 13 grudnia 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 13.00.  

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

 

1. Pani Joanna Potocka - Rak  

2. Pan Marek Marcinkowski 

3. Pan Adam Krzemiński  

4. Pan Wojciech Rykowski 

5. Pan Stefan Żbikowski 

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły: 

- Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu 

- Pani Monika Gwoździk – Sekretarz Powiatu 

 

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 37/2022 z 30 listopada 2022 roku. 

3. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia w 2023 roku 

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 178/2022. 

4. Ustalenie regulaminu pracy komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 

kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta 

Krasińskiego w Ciechanowie 

- - podjęcie uchwały Nr 179/2022. 

5. Przygotowanie projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole 

Rodzenia” 

- podjęcie uchwały Nr 180/2022. 

6. Oddanie w użyczenie części nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego położonej 

w mieście Ciechanów, obręb Śródmieście przy ul. 17 Stycznia 7 

- podjęcie uchwały Nr 181/2022. 

7. Przyjęcie planu wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości na lata 2023-

2025 



 - podjęcie uchwały Nr 182/2022. 

8. Rozpatrzenie wniosku Narodowego Funduszu Zdrowia Delegatura w Ciechanowie 

o wynajęcie sali konferencyjnej w dniu 20 grudnia 2022. 

9. Rozpatrzenie wniosku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejsko-

Powiatowego i Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym TPD w Ciechanowie o 

nieodpłatne udostępnienie Sali konferencyjnej w celu zorganizowania „Choinki”. 

10. Rozpatrzenie wniosku Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Ciechanowie o 

nieodpłatne udostepnienie Sali nr 205. 

11. Rozpatrzenie wniosku Osiedlowego Klubu Seniora „BLOKI” w Ciechanowie                 

o wyrażenie zgody na podłączenie wody i zlewu na piętrze budynku przy ul. Okrzei 

27A. 

12. Rozpatrzenie wniosku Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu o prolongatę 

terminu płatności faktury nr 475/SP/11/22/WGN-R z dnia17.11.2022 oraz 

nienaliczanie odsetek. 

13. Rozpatrzenie wniosku Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie o 

zabezpieczenie w planie finansowym powiatu na 2023 rok środków finansowych w 

wysokości  60.000 zł. na zakup samochodu służbowego oznakowanego segment C. 

14. Rozpatrzenie wniosku o uwzględnienie w 2022 roku realizacji dokumentacyjnego 

i rzeczowego przygotowania inwestycji przebudowy drogi powiatowej nr 1220 W 

Grabówiec-Ojrzeń oraz uwzględnienie rozpoczęcia przebudowy/remontu wykonania 

nakładki w roku następnym i kolejnych. 

15. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej ul. Krucza 32 w 

Ciechanowie o przekazanie środka trwałego o wartości 183 000,00 zł na rzecz 

Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. 

Krucza 32 w celu korzystania przez jego uczestników. 

16. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w 

Ciechanowie o wyrażenie zgody i podjęcie uchwały oraz wystąpienie do Wydziału 

Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w 

przedmiocie przekwalifikowania DPS „Kombatant” w Ciechanowie. 

17. Zapoznanie się z kolejnym pismem z dnia 28.11.2022 roku przesłanym przez r.pr 

Paulinę Respondek reprezentującą spółkę Nowabudowa.pl Sp. z o.o. dotyczącym 

Umowy WZP.273.3.2021 „Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej- 

Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych”. 

18. Zapoznanie się z pismem Organizacji Związkowej Nr 3421 NSZZ „Solidarność” 

Region Mazowsze z dnia 28 listopada 2022 roku o podjęcie skutecznych działań w 

ramach planowanych budżetów na rok 2023 i kolejne lata prowadzących do 

istotnego podwyższenia miesięcznych wynagrodzeń Domów Pomocy Społecznej 

prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. 

19. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszarów zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Bielawy, Dreglin, Śródborze  

i Żeleźnia w gminie Glinojeck. 

20. Uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru zlokalizowanego w rejonie ulic: Płocka, Kwiatowa, Leśna, Fabryczna, Polna  

i Spokojna w Glinojecku. 



21. Sprawy różne. 

22. Zamkniecie posiedzenia. 

 

Ad. 2.  

Zarząd Powiatu przyjął protokół Nr 37/2022 z 30 listopada 2022 r. 

Ad.3. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 178/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia w 2023 roku 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 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 178/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 179/2022 w sprawie ustalenia regulaminu 

pracy komisji konkursowej do przeprowadzenia 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 179/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 180/2022 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przyjęcia programu 

polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 180/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 181/2022 w sprawie oddania w użyczenie 

części nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego położonej w mieście Ciechanów, 

obręb Śródmieście przy ul. 17 Stycznia 7. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 181/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 182/2022 w sprawie przyjęcia planu 

wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomości na lata 2023-2025. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały 

Nr 182/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Narodowego Funduszu 

Zdrowia Delegatura w Ciechanowie o wynajęcie sali konferencyjnej w dniu 20 

grudnia 2022. 

Ad.9.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 

Zarząd Oddziału Miejsko-Powiatowego i Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym 



TPD w Ciechanowie o nieodpłatne udostępnienie Sali konferencyjnej w celu 

zorganizowania „Choinki”. 

Ad.10.  

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej 

Oddział w Ciechanowie o nieodpłatne udostepnienie Sali nr 205. 

Ad.11. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Osiedlowego Klubu Seniora 

„BLOKI” w Ciechanowie o wyrażenie zgody na podłączenie wody i zlewu na piętrze 

budynku przy ul. Okrzei 27A. 

Ad.12. 

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę o prolongatę terminu płatności faktury  

nr 475/SP/11/22/WGN-R z dnia17.11.2022 oraz nienaliczanie odsetek na wniosek 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. 

Ad.13.  

 Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w 

Ciechanowie o zabezpieczenie w planie finansowym powiatu na 2023 rok środków 

finansowych w wysokości 60.000 zł. na zakup samochodu służbowego 

oznakowanego, segment C. 

Ad.14.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem o uwzględnienie w 2022 roku 

realizacji dokumentacyjnego i rzeczowego przygotowania inwestycji przebudowy 

drogi powiatowej nr 1220 W Grabówiec-Ojrzeń oraz uwzględnienie rozpoczęcia 

przebudowy/remontu wykonania nakładki w roku następnym i kolejnych. 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego jest zdania, iż droga powiatowa nr 1220W 

Grabówiec-Ojrzeń wymaga kompleksowej rozbudowy/przebudowy. Modernizacja 

drogi na całym odcinku o długości 3,8 km wymaga opracowania dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej uwzględniającej m.in. poszerzenie drogi oraz 

kompleksowe rozwiązanie kwestii prawidłowego odwodnienia. Z uwagi na olbrzymi 

zakres prac wykonawczych i projektowych planowanych przez Powiatowy Zarząd 

Dróg w Ciechanowie na lata 2022-2024 wykonanie dokumentacji projektowej może 

być zrealizowane tylko i wyłącznie przy 100% pokryciu kosztów przez samorząd 

gminy.  

Ad.15. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

ul. Krucza 32 w Ciechanowie o przekazanie środka trwałego o wartości 183 000,00 zł 

na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w 

Ciechanowie, ul. Krucza 32 w celu korzystania przez jego uczestników. Zarząd 

Powiatu poinformował Dyrektora, że zakup samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych, realizował DPS na mocy udzielonego upoważnienia Uchwałą 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Nr 220/2021 z dnia 10 listopada 2021 roku 

Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32 do realizacji 

projektu pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i 



poruszających się na wózkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej przy 

Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. Krucza 32”. Zakupiony samochód 

stanowi składnik majątkowy jednostki i podlega przekazaniu na rzecz Warsztatów 

Terapii Zajęciowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami 

wewnętrznymi. 

Ad.16.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z prośbą Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

„Kombatant” o wyrażenie zgody i podjęcie uchwały oraz wystąpienie do Wydziału 

Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w 

przedmiocie przekwalifikowania DPS „Kombatant” w Ciechanowie. 

Pani Sekretarz Powiatu odczytała notatkę służbową Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w sprawie przekształcenia Domu Pomocy 

Społecznej „Kombatant”. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zdecydował złożyć 

wniosek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  

Ad.17.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z kolejnym pismem z dnia 28.11.2022 roku 

przesłanym przez r.pr Paulinę Respondek reprezentującą spółkę Nowabudowa.pl Sp. 

z o.o. dotyczącym Umowy WZP.273.3.2021 „Budowa Powiatowego Centrum Opieki 

Wytchnieniowej- Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych”. 

Ad.18.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z zapytaniem Organizacji Związkowej Nr 3421 

NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze z dnia 28 listopada 2022 roku, o podjęcie 

skutecznych działań w ramach planowanych budżetów na rok 2023 i kolejne lata 

prowadzących do istotnego podwyższenia miesięcznych wynagrodzeń Domów 

Pomocy Społecznej prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. 

Zarząd Powiatu poinformował, 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.19. 

Zarząd Powiatu postanowił uzgodnić pozytywnie z uwagą przedstawiony 

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów 

zlokalizowanych w obrębach geodezyjnych Bielawy, Dreglin, Śródborze i Żeleźnia, w 

gminie Glinojeck.  

Uwaga dotyczy doprecyzowania użytych w § 17 ust 1 pkt 2) ppkt. c) d) e) 

pojęć: 

- powierzchnia użytkowa usługowa; 



- powierzchnia użytkowa produkcyjna; 

- powierzchnia magazynowa. 

W § 2 projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (definicje użytych pojęć i określeń w ustaleniach planu) brak jest 

definicji wyżej wymienionych powierzchni użytkowych. Brak jest przepisów 

ogólnokrajowych jak też prawnie obowiązujących definicji użytych sformułowań w 

zakresie tak wskazywanych powierzchni, co może skutkować w przyszłości 

dowolnością interpretacyjną. 

Ad.20. 

Zarząd Powiatu postanowił uzgodnić pozytywnie z uwagą przedstawiony 

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

zlokalizowanego w rejonie ulic: Płocka, Kwiatowa, Leśna, Fabryczna, Polna i 

Spokojna w Glinojecku. 

 Uwaga dotyczy doprecyzowania użytych w § 22 ust 1 pkt 9) ppkt. c) d) e) 

pojęć: 

- powierzchnia użytkowa usługowa; 

- powierzchnia użytkowa produkcyjna; 

- powierzchnia magazynowa. 

W § 2 projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego (definicje użytych pojęć i określeń w ustaleniach planu) brak jest 

definicji wyżej wymienionych powierzchni użytkowych. Brak jest przepisów 

ogólnokrajowych jak też prawnie obowiązujących definicji użytych sformułowań w 

zakresie tak wskazywanych powierzchni, co może skutkować w przyszłości 

dowolnością interpretacyjną. 

Ad.21. Sprawy różne. 

- Zarząd Powiatu zapoznał się z wyjaśnieniami Powiatowego Zarządu Dróg                         

w Ciechanowie przesłanymi do Radnego Jana Andrzeja Kaluszkiewicza, 

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rolnictwa, Bezpieczeństwa i 

Ochrony Środowiska Rady Powiatu Ciechanowskiego dotyczącymi wykonania 

dokumentacji przebudowy drogi powiatowej od ul. Leśnej do m. Rutki Marszewice. 

Ad.22.  

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego  

/godzina 14.00/. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta   

/-/ Wojciech Rykowski  

Protokołowała: /-/ Joanna Janowska 

 


