
Wykaz uchwał 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 11 czerwca 2021 roku 

 

 

Uchwała Nr 103/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 11 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie przystąpienia do projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów 

pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno–opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 

19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego 

na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – 

Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. 

 

 

Uchwała Nr 104/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 11 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie  przystąpienia do projektu grantowego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa            

i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, 

domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno–opiekuńczych i hospicjów na czas 

COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego 

na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa – 

Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia. 

. 

 

 

 

 



Uchwała Nr 105/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 11 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia pomieszczeń na czas 

oznaczony do 20 lat. 

 

 

Uchwała Nr 106/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 11 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół Kształcenia Technicznego i Ustawicznego im. Stanisława 

Płoskiego w Ciechanowie. 

 

 

Uchwała Nr 107/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 11 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół 

ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące. 

 

 

Uchwała Nr 108/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 11 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie. 

 



Uchwała Nr 109/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 11 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie trzeciego przetargu ustnego 

nieograniczonego i obniżenia ceny wywoławczej. 

 

 

Uchwała Nr 110/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 11 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę przez Powiat Ciechanowski 

nieruchomości rolnych stanowiących własność powiatu ciechanowskiego, w drodze 

przetargu. 

 


