
Protokół Nr 3/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia 31 stycznia 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00.  

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

 

1. Pani Joanna Potocka - Rak  

2. Pan Marek Marcinkowski 

3. Pan Wojciech Rykowski 

 

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. Uzgodnienie przez Zarząd Powiatu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Sońska-Krucza”. 
3. Uzgodnienie przez Zarząd Powiatu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Gostkowska-Prymasa Tysiąclecia”. 
4. Uzgodnienie przez Zarząd Powiatu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki „Mławska II”. 
5. Uzgodnienie przez Zarząd Powiatu projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 789/1 z obrębu 
10-Śródmieście. 

6. Sprawy różne. 
7. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad.2. 
 Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Sońska-Krucza”. Podkreślił jednak konieczność 
stosowania wymogów aktualnych przepisów na etapie opracowywania i uchwalania 
planów miejscowych. 
Ad.3.  

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Gostkowska-Prymasa Tysiąclecia”. Podkreślił 
jednak konieczność stosowania wymogów aktualnych przepisów na etapie 
opracowywania i uchwalania planów miejscowych. 

 



Ad.4. 
Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla działki „Mławska II”. Podkreślił jednak 
konieczność stosowania wymogów aktualnych przepisów na etapie opracowywania i 
uchwalania planów miejscowych. 
Ad.5. 

Zarząd Powiatu nie wniósł uwag do przedstawionego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewidencyjny 789/1 z obrębu 10-
Śródmieście„”. Podkreślił jednak konieczność stosowania wymogów aktualnych 
przepisów na etapie opracowywania i uchwalania planów miejscowych. 
Ad.6. Sprawy różne. Nie było. 
Ad.7.  

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny 

udział i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzina 

12.40/. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

/-/ Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski  

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta  

/-/ Wojciech Rykowski 

/-/ Adam Krzemiński  

/-/ Stefan Żbikowski 

 

 

Protokołowała: Joanna Janowska 

 
 
 
 


