
      PROJEKT 

Uchwała Nr ///2021 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia  2021 roku 

 

w sprawie nadania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego” 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 i § 5 ust. 3 Regulaminu 

nadawania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego” 

stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/24/190/2020 Rady Powiatu 

Ciechanowskiego z dnia 26 października 2020r., Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego” Państwowej Uczelni 

Zawodowej z siedzibą w Ciechanowie, w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i 

promocji  Powiatu Ciechanowskiego i jego mieszkańców. 

§ 2. 

Wykonanie Uchwały poprzez wręczenie aktu nadania powierza się Staroście 

Ciechanowskiemu i Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

        Przewodniczący  

                                   Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

               Sławomir Morawski 



 

Wniosek o nadanie tytułu honorowego  

„Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego” 

 

1. Nazwa  

Państwowa Uczelnia Zawodowa 

2. Siedziba  

Ciechanów 

3. REGON   

    130869208 

4.NIP 

566-18-05-832 

5. Status prawny i ew. wpis do właściwego rejestru -   Zawodowa Uczelnia Publiczna posiadająca 

osobowość prawną. Akt powołania -  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. 

6. Przedmiot statutowej działalności: 

   Kształcenie studentów 

7. Charakterystyka dokonań dla Powiatu Ciechanowskiego i uzasadnienie przyznania Tytułu:  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie została utworzona na mocy Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. i  w roku bieżącym obchodzić będzie dwudziestolecie swego 
istnienia. 
Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 r.                           
w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1560) 
od 1 października 2019 r. Uczelnia nosi nazwę Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego 
Mościckiego w Ciechanowie. 
Najważniejszym celem Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie jest solidne kształcenie na 
poziomie I stopnia (licencjata i inżyniera) umożliwiające kontynuację nauki w uczelniach 
akademickich na terenie całego kraju, a w szczególności w uczelniach, z którymi PUZ                                      
w Ciechanowie współpracuje na podstawie zawartych porozumień. 
Wysoko ceniona jest współpraca z uczelniami zagranicznymi: Narodowym Uniwersytetem 
Przykarpackim w Iwano - Frankowsku (Ukraina) oraz Iwano - Frankowskim Państwowym 
Uniwersytetem Medycznym (Ukraina) i z zagranicznymi firmami, w których studenci odbywają 
praktyki np. UEG International Holding GmbH z Austrii. W 2011 r. w ramach programu ERASMUS 
w semestrze letnim na Uczelni przebywali studenci z Kilis Aralik University z Turcji. 
Kierownictwo Uczelni ściśle współpracuje z władzami samorządowymi miast i powiatów 
Ciechanowa i Mławy, jak również z lokalnymi instytucjami i przedsiębiorstwami.  
Podkreślić należy trwały związek Uczelni i bardzo dobrą współpracę  z otoczeniem społeczno - 

gospodarczym, pracodawcami i samorządami lokalnymi, instytucjami życia publicznego oraz 

ośrodkami akademickimi w regionie, w kraju i za granicą. 

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie zasługuje w pełni na 

przyznanie  tego honorowego wyróżnienia. 



8. Podmiot sporządzający wniosek: 

    Starosta Ciechanowski 

 

9. Podpis wnioskodawcy                                                         10.Miejscowość i data 

     Ciechanów, dnia 18.03.2021r. 

       

Opinia Zarządu Powiatu Ciechanowskiego:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpisy członków Zarządu Powiatu :  

1. ……………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………….. 

 

Ciechanów, dnia .................................. 

 

 


