
Protokół Nr 41/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia 22 października 2021 roku 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00.  

W posiedzeniu udział wzięło 3 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

 

1. Pan Marek Marcinkowski 

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 

- Pani Monika Gwoździk – Sekretarz Powiatu 

- Pani Barbara Sierpińska – Kierownik Wydziału Administracyjnego 

 

Ad. 1. 

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Marek Marcinkowski- Wicestarosta 

Ciechanowski. 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. Przyjęcie protokołu nr 40/2021 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego 

-podjęcie uchwały Nr 209/2021 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok. 

-podjęcie uchwały Nr 210/2021 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ogłoszenia 

otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych powiatu 

ciechanowskiego  w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie  udzielana  

nieodpłatna pomoc prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

-podjęcie uchwały Nr 211/2021 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przyjęcia 

REGULAMINU konkursu plastyczno-edukacyjnego  o bezpieczeństwie w ruchu 

drogowym „Odblaski barwą bezpiecznej   jesieni 2021” oraz powołania Komisji 

Konkursowej. 

-podjęcie uchwały Nr 212/2021 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 



zbiorowego pomiędzy operatorem a Powiatem Ciechanowskim na linii 

komunikacyjnej relacji Ciechanów Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza przez 

Opinogórę, Obiedzino. 

-podjęcie uchwały Nr 213/2021 

8. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu oferty realizacji zadania publicznego złożonej 

przez Odział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich pn. „Zaduszkowy 

wieczór z poezją 2021”. 

9. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu oferty realizacji zadania publicznego złożonej 

przez Szkolny związek Sportowy „ZIEMIA CIECHANOWSKA” pn. „Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej”. 

10. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Sołtysa Sołectwa Regimin w sprawie 

zabezpieczenia środków w planach budżetowych na 2022 rok na zadanie 

inwestycyjne dotyczące budowy nowego chodnika w miejscowości Regimin wzdłuż 

drogi powiatowej nr 1215W na ulicy A. Rzewuskiego w miejscowości Regimin. 

11. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Wójta Gminy Ojrzeń w sprawie 

uwzględnienia w budżecie realizacji dokumentacyjnego przygotowania inwestycji 

przebudowy drogi powiatowej nr 1220W Grabówiec – Ojrzeń . 

12. Zapoznanie się Zarządu Powiatu z informacją Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego                         

w Ciechanowie o podpisaniu dwóch umów na użyczenie sali gimnastycznej. 

13. Sprawy różne. 

14. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie protokół nr 40/2021. 

Ad. 3.  

 Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały                           

Nr 209/2021 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu 

Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Ciechanowskiego. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 209/2021 w  sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

 Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 209/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4. 

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały                              

Nr 210/2021 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu 

Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego 

na 2021 rok. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 210/2021 w  sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok. 

 Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 210/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 



Ad. 5. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 211/2021 w  sprawie ogłoszenia otwartego 

konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych powiatu ciechanowskiego  

w zakresie prowadzenia punktów, w których będzie  udzielana  nieodpłatna pomoc 

prawna i świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

 Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 20112021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 6. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 212/2021 w  sprawie przyjęcia 

REGULAMINU konkursu plastyczno-edukacyjnego  o bezpieczeństwie w ruchu 

drogowym „Odblaski barwą bezpiecznej   jesieni 2021” oraz powołania Komisji 

Konkursowej 

 Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 212/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 213/2021 w  sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego pomiędzy 

operatorem a Powiatem Ciechanowskim na linii komunikacyjnej relacji Ciechanów 

Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza przez Opinogórę, Obiedzino. 

 Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 213/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 8. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył ofertę realizacji zadania publicznego 

złożoną przez Odział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Polskich pn. 

„Zaduszkowy wieczór z poezją 2021”. 

Ad. 9. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył ofertę realizacji zadania publicznego 

złożonej przez Szkolny związek Sportowy „ZIEMIA CIECHANOWSKA” pn. „Igrzyska 

Młodzieży Szkolnej”. 

Ad. 10. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Sołtysa Sołectwa Regimin w sprawie 

zabezpieczenia środków w planach budżetowych na 2022 rok na zadanie inwestycyjne 

dotyczące budowy nowego chodnika w miejscowości Regimin wzdłuż drogi 

powiatowej nr 1215W na ulicy A. Rzewuskiego w miejscowości Regimin. Zarząd 

Powiatu uznał, że prośbę należałoby w pierwszej kolejności skierować do Wójta Gminy 

Regimin oraz Rady Gminy Regimin celem wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie. 

Ad. 11. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Wójta Gminy Ojrzeń w sprawie 

uwzględnienia w budżecie realizacji dokumentacyjnego przygotowania inwestycji 

przebudowy drogi powiatowej nr 1220W Grabówiec – Ojrzeń. Zarząd Powiatu 

wystosował pismo do Powiatowego Zarządu dróg w Ciechanowie z się z prośbą                       

o skierowanie pisma do Wójta Gminy Ojrzeń z pytaniem czy Gmina Ojrzeń będzie 

partycypowała w kosztach wymienionej wyżej inwestycji co najmniej w 50%. 

 

 



Ad. 12. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół 

Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego                         

w Ciechanowie o podpisaniu dwóch umów na użyczenie sali gimnastycznej. 

 

Ad. 13. 

 -Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 214/2021 w  sprawie ustalenia zasad 

przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych dla samorządowych 

instytucji kultury, których organizatorem jest Powiat Ciechanowski 

 Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 214/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 - Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Województwa Mazowieckiego 

reprezentowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza  o wydanie decyzji zezwalającej 

na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych                 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.  

 - Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu poinformowała o wskaźnikach na 

przyszły rok: 

-60% podwyżka cen energii w stosunku do roku poprzedniego, co daje kwotę 160 tyś. 

rocznie za samo Starostwo. 

Ad. 14.   

Pan Marek Marcinkowski- Wicestarosta podziękował zebranym za przybycie 

oraz aktywny udział  i na tym zamknął  posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

/godzina 10.40/. 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

 

/-/ Marek Marcinkowski    – Wicestarosta              

/-/ Stefan Żbikowski        

 

Protokołowała: 

/-/ Marlena Nowotka 

 


