
Protokół Nr 5/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia 15 lutego 2021 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 Stanisław Kęsik  

3. Pan Stefan Żbikowski  

4. Pan Adam Krzemiński  

5. Pan Wojciech Rykowski  

 

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.  

Ponad to w posiedzeniu uczestniczyły: 

- Pani Hanna Dworecka – Skarbnik Powiatu 

- Pani Bernadeta Markowicz – 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 4/2021 

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 22/2021. 

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 23/2021. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego, położonej na 

terenie miasta Ciechanów w obrębie Podzamcze, oznaczonej nr działki 1504/3 na rzecz 

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.  

- podjęcie uchwały Nr 24/2021. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie umów najmu garaży. 

-podjęcie uchwały Nr 25/2021  



7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ogłoszenia konkursu ofert 

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

Szkole Rodzenia” 

-podjęcie uchwały Nr 26/2021  

8. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego w sprawie udzielenia upoważnienia 

Pani Ewie Annie Krejza- dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego 

w Ciechanowie – do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą realizacją projektu: 

Budujemy kadrę przyszłości. 

-podjęcie uchwały Nr 27/2021 

9. Projekt uchwały Zarządu Powiatu 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 2021 

roku i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.                                                         

-podjęcie uchwały Nr 28/2021  

10.  Projekt uchwały Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 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. 

-podjęcie uchwały Nr 29/2021  

11. Przygotowanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego 

wraz z proponowanym porządkiem obrad – złożenie wniosku do Przewodniczącego Rady 

Powiatu Ciechanowskiego.  

12. Rozpatrzenie wniosku Kierownika Wydziału Administracji Architektoniczno- Budowlanej 

i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Ciechanowie dotyczącego wprowadzenia do planu 

wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego środków na realizację jednorocznego zadania 

inwestycyjnego. 

13. Rozpatrzenie wniosku Cefarmu Sp. z o. o. -najemcy lokalu należącego do powiatu 

ciechanowskiego, dotyczącego wyłączenia waloryzacji GUS za rok 2020. 

14. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie o udzielenie 
dofinansowania organizacji V powiatowej edycji konkursu pn. „Wydajemy Własną 

Książkę”. 

15.  Zapoznanie się Zarządu Powiatu z przedłożonym do akceptacji wnioskiem                                          

o dofinansowanie ze środków PFRON 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” w ramach 

obszaru D  „Programu wyrównywania różnic między regionami III” 

16.  Zapoznanie się Zarządu Powiatu z ostateczną decyzją Wojewody Mazowieckiego 

dotyczącą nabycia z mocy prawa gruntów Skarbu Państwa wchodzących w skład drogi nr 

07518. 

17. Sprawy różne.  

18. Zamknięcie posiedzenia. 

 

 

 

 



Ad. 2.  

Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął protokół Nr 4/2021 

Ad. 3 

 Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały w sprawie 

przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej powiatu Ciechanowskiego.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę 22/2021 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej powiatu Ciechanowskiego. 

Protokół Nr 1 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 22/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 4 

 Pani Skarbnik Hanna Dworecka przedstawiła informacje do uchwały w sprawie 

przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 23/2021 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej 

Powiatu Ciechanowskiego na 2020 rok. 

Protokół Nr 2 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 23/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

 Ad. 5.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 24/2021 w sprawie przygotowania 

projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie 

darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego, położonej na 

terenie miasta Ciechanów w obrębie Podzamcze, oznaczonej nr działki 1504/3 na rzecz 

Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.  

Protokół Nr 3 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 24/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 6.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 25/2021 w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie umów najmu garaży. 

Protokół Nr 4 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 25/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 7.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 26/2021 sprawie ogłoszenia 

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

rodziców w Szkole Rodzenia”. 

Protokół Nr 5 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 26/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 8.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 27/2021 w sprawie udzielenia 

upoważnienia Pani Ewie Annie Krejza- dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława 

Płoskiego w Ciechanowie – do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą realizacją 

projektu: Budujemy kadrę przyszłości. 



Protokół Nr 6 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 27/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 9. 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 28/2021 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 2021 roku  i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.                                         

 Protokół Nr 7 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 28/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 10.  

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 29/2021 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 8 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 29/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

Ad. 11.  

 Zarząd Powiatu przygotował wniosek o zwołanie Nadzwyczajnej Sesji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego wraz z proponowanym porządkiem obrad. Zarząd Powiatu złożył 

przedmiotowy wniosek do Przewodniczącego Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

Ad. 12. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Kierownika Wydziału Administracji 

Architektoniczno- Budowlanej i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Ciechanowie dotyczący 

wprowadzenia do planu wydatków budżetu powiatu ciechanowskiego środków na realizację 

jednorocznego zadania inwestycyjnego. 

Ad. 13. 

 Zarząd Powiatu negatywnie rozpatrzył wniosek Cefarmu Sp. z o. o dotyczący 

wyłączenia waloryzacji GUS za rok 2020. 

Ad. 14. 

Zarząd Powiatu pozytywnie rozpatrzył wniosek Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w 

Ciechanowie o udzielenie dofinansowania organizacji V powiatowej edycji konkursu pn. 

„Wydajemy Własną Książkę”. Zarząd Powiatu przeznaczył na ten cel 500 zł. 

Ad. 15. 

Zarząd Powiatu zapoznał się i zaakceptował wniosek o dofinansowanie ze środków 

PFRON 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” w ramach obszaru D  „Programu wyrównywania różnic między 

regionami III” 

Ad. 16. 

Zarząd Powiatu zapoznał się z ostateczną decyzją Wojewody Mazowieckiego dotyczącą 

nabycia z mocy prawa gruntów Skarbu Państwa wchodzących w skład drogi nr 07518. 

 

 

 



Ad. 17. 

- Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął uchwałę Nr 30/2021 sprawie zmiany 

Regulaminu „Plebiscytu na najlepszy salon fryzjerski i kosmetyczny w powiecie 

ciechanowskim. Edycja 2020”  

Protokół Nr 9 z głosowania imiennego w sprawie podjęcia uchwały Nr 30/2021 stanowi 

załącznik do niniejszego protokołu. 

- Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Warszawie dotyczącym uzupełnienia dokumentacji dowodowej do wniosku w sprawie 

potwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1998 roku przez Powiat Ciechanowski 

części działki nr 95/5 w miejscowości Bronisławie gm. Ojrzeń. 

- Zarząd Powiatu zapoznał się z wezwaniem Urzędu Miasta Ciechanów dotyczącym 

uzupełnienia wniosku z dnia 1 lutego 2021 roku dotyczącego wydania zezwolenia na usuniecie 

1 szt. drzewa gat. lipa rosnącego na działce nr ew. 1344 obręb 0030 Podzamcze, przy ul. 17 

Stycznia w Ciechanowie, stanowiącej własność Powiatu Ciechanowskiego.       

-Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem przedstawicieli pracowników Ośrodka 

Wsparcia w Ciechanowie w sprawie informacji dotyczącej zarządzania jednostką  i zasobami 

ludzkimi przez kierownika przedmiotowej placówki.                                                                                                           

Ad. 18. 

Przewodnicząca Zarządu podziękowała zebranym za przybycie oraz aktywny udział                       

i na tym zamknęła posiedzenie Zarządu Powiatu Ciechanowskiego /godzinie 13.50/. 

 

 

Członkowie Zarządu Powiatu:  

                                    /-/ Joanna Potocka – Rak – Starosta Ciechanowski    

                                                            /-/ Stanisław Kęsik – Wicestarosta    

               /-/ Wojciech Rykowski  

              /-/ Adam Krzemiński                                                   

             /-/ Stefan Żbikowski                                                  

 

 

Protokołowała: 

/-/ Marlena Rydel 

 

 

 

 



 

 

 


