
Protokół Nr 4/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 10 lutego 2022 roku 

 

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00.  

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Zarządu Powiatu a mianowicie:  

 

1. Pani Joanna Potocka - Rak  

2. Pan Marek Marcinkowski 

3. Pan Wojciech Rykowski 

4. Pan Adam Krzemiński 

5. 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 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 2/2022 z 21 stycznia 2022 roku i protokołu Nr 3/2022 z 31.01.2022 

roku 

3. Przyjęcie Regulaminu „Plebiscytu na najlepszego sołtysa w gminach powiatu 

ciechanowskiego. Edycja 2022” oraz powołania Komisji 

- podjęcie uchwały Nr 19/2022. 

4. Powołanie komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie 

- podjęcie uchwały Nr 20/2022. 

5. Ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja 

przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” 

- podjęcie uchwały Nr 21/2022. 

6. Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora 

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

ustalenia regulaminu pracy Komisji 

-podjęcie uchwały Nr 22/2022. 

7. Opracowanie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 

2022 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły 

wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe 

obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli 

- podjęcie uchwały Nr 23/2022. 

8. Wybór ofert dotyczących realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego w zakresie 



kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania  

kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, 

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ratownictwa i ochrony 

ludności w 2022 roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane 

- podjęcie uchwały Nr 24/2022. 

9. Zmiana uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok 

- podjęcie uchwały Nr 25/2022. 

10. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” o wyrażenie 

zgody na zmianę stawek dotychczasowego maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego 

pracowników w każdej kategorii zaszeregowania w Regulaminie Wynagradzania pracowników 

Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”. 

11. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie ul. 

Krucza 32 dotyczącą zmiany stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach 

znajdujących się w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie. 

12. Rozpatrzenie wniosku Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd 

Oddziału Rejonowego z siedzibą w Ciechanowie o wsparcie przez Zarząd Powiatu w sprawie 

udzielenia przez Wójta Gminy Ojrzeń możliwości korzystania z pomieszczenia przy remizie 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu. 

13.Rozpatrzenie wniosku Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie o wsparcie finansowe VI 

powiatowej edycji konkursu Wydajemy Własną Książkę oraz objęcie honorowym patronatem. 

14. Rozpatrzenie wniosku Mazowieckiego Związku Artystów Sztuk Pięknych z siedzibą w 

PCKiSZ w Ciechanowie o dofinansowanie projektu wymiany artystycznej w 2022 roku 

pomiędzy artystami z Gruzji i Polski. 

15. Zapoznanie się pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie przesłanego do Wójta 

Gminy Sońsk w sprawie rozpoczęcia procesu projektowo-kosztorysowego 

przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna-Zawady-Nowe Miasto na 

odcinku od miejscowości Chrościce do miejscowości Kosmy-Pruszki. 

16. Zapoznanie się z Zawiadomieniem Prezydenta Miasta Ciechanów dot. wszczęcia 

postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących na działce 

nr ew.41/10 obręb 0060 Krubin. 

17. Zapoznanie z informacją wysłaną do Nadleśnictwa Ciechanów z Powiatowego Zarządu 

Dróg w Ciechanowie w sprawie o wyrażenie opinii dotyczącej zasadności budowy 

dodatkowych zabezpieczeń po przeciwnej stronie ścieżki rowerowej relacji Ciechanów-

Gołotczyzna przy drodze powiatowej nr 2421W. 

18. Zapoznanie z informacją roczną ustalającą wysokość opłaty stałej za usługi wodne N 470 

ZZ Ciechanów, OS/2022. 

19. Rozpatrzenie wniosku Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Ciechanów-Miasto o 

wsparcie finansowe organizacji Rodzinnego Pikniku Wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka, 

organizacji Towarzyskich Zawodów w Wędkarstwie Spławikowo-Gruntowym o Puchar 

Starosty Powiatu ciechanowskiego oraz wsparcie finansowe na zarybianie materiałem 

zarybieniowym rzeki Łydynia oraz zbiorników wodnych. 

20. Zapoznanie z Rozliczeniem dotacji podmiotowej udzielonej Powiatowemu Centrum 

Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w 2021 roku. 

21. Rozpatrzenie wniosku Wójta Gminy Ojrzeń w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji 

inwestycji pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Ojrzeniu na działkach numer 103, 101/6, 1645, 

101/4, 212” 

-wydanie postanowienia. 

22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck w sprawie wydania opinii 

dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Polnej w Glinojecku 

-wydanie postanowienia. 



23. Sprawy różne  

24. Zamknięcie posiedzenia. 

 

Ad. 2.  

 Zarząd Powiatu przyjął jednogłośnie protokół nr 2/2022 z 21 stycznia 2022 roku i 

protokół Nr 3/2022 z 31.01.2022 roku. 

Ad.3.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 19/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu 

„Plebiscytu na najlepszego sołtysa w gminach powiatu ciechanowskiego. Edycja 2022” oraz 

powołania Komisji. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 19/2022 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.4. 

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 20/2022 w sprawie powołania komisji konkursowej 

do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama 

Mickiewicza w Ciechanowie. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 20/2022 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.5. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 21/2022 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na 

wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole 

Rodzenia”. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 21/2022 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.6.  

 Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 22/2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

do przeprowadzenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. 

„Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” i ustalenia regulaminu pracy Komisji. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 22/2022 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.7.  

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 23/2022 w sprawie opracowania planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2022 oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, placówki 

doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują 

doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 23/2022 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.8. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 24/2022 w sprawie wyboru ofert dotyczących 

realizacji zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, 

ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, ratownictwa i ochrony ludności w 2022 

roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane. 

Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 24/2022 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 



Ad.9. 

Zarząd Powiatu podjął uchwałę Nr 25/2022 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

powiatu ciechanowskiego na 2022 rok. 

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 25/2022 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad.10. 

Zarząd Powiatu rozpatrzył wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” 

w Ciechanowie dotyczący zmiany stawek dotychczasowego maksymalnego wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników w każdej kategorii zaszeregowania w Regulaminie Wynagradzania 

pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie i uznał, że czynności w 

sprawach z zakresu prawa pracy za jednostki powiatowe wykonują kierownicy tych jednostek, 

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. 

Przepisy aktów prawnych nie wskazują Zarządu Powiatu jako organu właściwego do 

uzgadniania zmian w zakresie wynagrodzeń pracowników tych jednostek. 

Ad.11. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w 

Ciechanowie ul. Krucza 32 dotyczącą zmiany stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych w 

budynkach znajdujących się w trwałym zarządzie Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie. 

Ad.12.  

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i 

Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego z siedzibą w Ciechanowie o wsparcie przez Zarząd 

Powiatu w sprawie udzielenia przez Wójta Gminy Ojrzeń możliwości korzystania z 

pomieszczenia przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ojrzeniu i uznał, że nie ma wpływu 

na decyzje Wójta w zakresie udostępniania lokalu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Ojrzeniu. Remiza OSP w Ojrzeniu jako zabudowana nieruchomość jest własnością Gminy 

Ojrzeń. 

Ad.13. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Biblioteki Pedagogicznej w 

Ciechanowie o wsparcie finansowe VI powiatowej edycji konkursu WYDAJEMY WŁASNĄ 

KSIĄŻKĘ i przeznaczył na ten cel 800 złotych. 

Ad.14.  

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Mazowieckiego Związku Artystów 

Sztuk Pięknych z siedzibą w PCKiSZ w Ciechanowie o dofinansowanie projektu wymiany 

artystycznej w 2022 roku pomiędzy artystami z Gruzji i Polski. 

Ad.15.  

 Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 

przesłanego do Wójta Gminy Sońsk w sprawie rozpoczęcia procesu projektowo-

kosztorysowego przebudowy/rozbudowy drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna-Zawady-

Nowe Miasto na odcinku od miejscowości Chrościce do miejscowości Kosmy-Pruszki. 

Ad.16. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z zawiadomieniem Prezydenta Miasta Ciechanów dot. 

wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących 

na działce nr ew.41/10 obręb 0060 Krubin. 

Ad.17. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją wysłaną do Nadleśnictwa Ciechanów z 

Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie w sprawie o wyrażenie opinii dotyczącej 



zasadności budowy dodatkowych zabezpieczeń po przeciwnej stronie ścieżki rowerowej relacji 

Ciechanów-Gołotczyzna przy drodze powiatowej nr 2421W. 

Ad.18. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją roczną ustalającą wysokość opłaty stałej za 

usługi wodne N 470 ZZ Ciechanów, OS/2022. 

Ad.19. 

 Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Polskiego Związku Wędkarskiego Koło 

Ciechanów-Miasto o wsparcie finansowe organizacji Rodzinnego Pikniku Wędkarskiego z 

okazji Dnia Dziecka i przeznaczył na ten cel 500 złotych na pokrycie kosztów związanych z 

zakupem pucharów, nagród rzeczowych i medali, organizacji Towarzyskich Zawodów w 

Wędkarstwie Spławikowym Gruntowym o Puchar Starosty Powiatu Ciechanowskiego i 

przeznaczył na ten cel 500 złotych na zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali i 

dyplomów, oraz zarybianie materiałem zarybieniowym rzeki Łydynia w kwocie 3 tysiące 

złotych oraz objęcie patronatem honorowym. 

Ad.20. 

 Zarząd Powiatu zapoznała się z Rozliczeniem dotacji podmiotowej udzielonej 

Powiatowemu Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie w 2021 roku. 

Ad.21. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Wójta Gminy Ojrzeń reprezentowanego 

przez Andrzeja Dusińskiego - Usługi Projektowe i wydał postanowienie pozytywnie opiniując 

realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w Ojrzeniu na działkach numer 

103, 101/6, 1645, 101/4, 212”. 

Ad.22. 

 Zarząd Powiatu zapoznał się z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck 

reprezentowanego przez Andrzeja Dusińskiego – Usługi projektowe i wydał postanowienie 

pozytywnie opiniując realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulicy Polnej w 

Glinojecku”. 

Ad.23.Sprawy różne. Nie było. 

Ad.24.  

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny udział i 

na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzina 11.30/. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

 

/-/ Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski 

/-/ Marek Marcinkowski – Wicestarosta  

/-/ Wojciech Rykowski 

/-/ Adam Krzemiński  

/-/ Stefan Żbikowski 

 

Protokołowała: Joanna Janowska 


