
Protokół Nr 43/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia 29 października 2021 roku 

 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00.  

W posiedzeniu udział wzięło 4 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

 

1. Pani Joanna Potocka -Rak  

2. Pan Marek Marcinkowski 

3. Pan Adam Krzemiński 

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 

 

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 41/2021 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok. 

-podjęcie uchwały Nr 216/2021 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie określenia                             

i przyjęcia wskaźników do opracowania projektu budżetu powiatu ciechanowskiego 

na 2022 rok. 

-podjęcie uchwały Nr 217/2021 

5. Wydanie opinii Zarządu Powiatu w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę 

Gminy Ojrzeń uchwały nr XXXII/216/21 z dnia 27 września 2021r. o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

działki o nr. ewid. 55/1 położonej w m. Kraszewo gm. Ojrzeń. 

6. Wydanie opinii Zarządu Powiatu w sprawie zawiadomienia o podjęciu przez Radę 

Gminy Regimin uchwały nr XXVII/167/20 z dnia 30 grudnia 2021r. o przystąpieniu 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu wsi Targonie. 

7. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Miejskiego Ogniska TKKF „PROMYK” 

w Ciechanowie z prośbą o objecie patronatem oraz wsparcie finansowe turnieju 

szachowego pn. „Indywidualne Mistrzostwa Ciechanowa Szkół Średnich”.  

8. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Miejskiego Klubu Sportowego 

Ciechanów z prośbą o wsparcie finansowe turnieju halowej piłki nożnej dla rocznika 

2013.  



9. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego w Ciechanowie z prośbą o wyrażenie zgody na odpłatne 

podpisanie umowy na najem pomieszczeń piwnicznych na „Mini Bar”. 

10. Rozpatrzenie przez Zarząd Powiatu wniosku Referatu Inwestycji i Drogownictwa 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie o likwidację foteli pochodzących                            

z  demontażu w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej                   

w Ciechanowie. 

11. Sprawy różne. 

12. Zamknięcie posiedzenia. 

Ad. 2. 

Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie protokół nr 41/2021 

Ad. 3. 

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały                              

Nr 216/2021 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 

2021 rok. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 216/2021 w  sprawie zmiany uchwały 

budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok. 

 Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 216/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4. 

Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały                              

Nr 217/2021 w sprawie określenia i przyjęcia wskaźników do opracowania projektu 

budżetu powiatu ciechanowskiego na 2022 rok. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 217/2021 w  sprawie określenia                             

i przyjęcia wskaźników do opracowania projektu budżetu powiatu ciechanowskiego na 

2022 rok. 

 Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 217/2021 

stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 5. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o podjęciu przez Radę Gminy 

Ojrzeń uchwały nr XXXII/216/21 z dnia 27 września 2021r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr. 

ewid. 55/1 położonej w m. Kraszewo gm. Ojrzeń. Zarząd Powiatu uznał za zasadne 

złożenie pisemnego wniosku do w/w planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ad. 6.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem z zawiadomieniem o podjęciu 

przez Radę Gminy Regimin uchwały nr XXVII/167/20 z dnia 30 grudnia 2021r.                                        

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu wsi Targonie. Zarząd Powiatu uznał za zasadne złożenie 

pisemnego wniosku do w/w planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ad. 7. 

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Miejskiego Ogniska TKKF „PROMYK”                       

w Ciechanowie z prośbą o objecie patronatem oraz wsparcie finansowe turnieju 

szachowego pn. „Indywidualne Mistrzostwa Ciechanowa Szkół Średnich”. Z uwagi na 

brak środków Zarząd Powiatu postanowił przekazać gadżety reklamujące powiat 

ciechanowski do wykorzystania jako upominki dla uczestników  w/w turnieju. 



Ad. 8.  

 Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów                 

z prośbą o wsparcie finansowe turnieju halowej piłki nożnej dla rocznika 2013. Z uwagi 

na brak środków Zarząd Powiatu postanowił przekazać gadżety reklamujące powiat 

ciechanowski do wykorzystania jako upominki dla uczestników  w/w turnieju. 

Ad. 9. 

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w 

Ciechanowie z prośbą o wyrażenie zgody na odpłatne podpisanie umowy na najem 

pomieszczeń piwnicznych na „Mini Bar”. Zarząd Powiatu zwrócił się do wniosek 

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie z prośbą o przedłożenie 

kalkulacji dotyczącej ustalenia wysokości planowanego czynszu z tytułu umowy 

najmu. 

Ad. 10.  

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek Referatu Inwestycji i Drogownictwa 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w sprawie likwidacji foteli pochodzących                            

z  demontażu w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej                   

w Ciechanowie. Z uwagi na stan techniczny uniemożliwiający wykorzystanie foteli                     

i ponowny montaż w innym miejscu Zarząd Powiatu wyraził zgodę na likwidację foteli. 

Ad. 11.  

 -Zarząd Powiatu przygotował stanowisko w sprawie projektowanej obwodnicy 

Ciechanowa. 

 - Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem o podjęciu przez Radę Gminy 

Regimin uchwały nr XXVII/166/20 z dnia 30 grudnia 2021r. o przystąpieniu do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 

Grzybowo. Zarząd Powiatu uznał za zasadne złożenie pisemnego wniosku do w/w 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Ad. 12.   

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                 

/-/ Adam Krzemiński      

 

/-/ Stefan Żbikowski        

 

Protokołowała: 

/-/ Marlena Nowotka 


