
Wykaz uchwał 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

 

Uchwała Nr 161/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

 

 

Uchwała Nr 162/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 

2023 rok. 

 

 

Uchwała Nr 163/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

w sprawie zamiaru ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora  

Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 164/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok. 

 

 

Uchwała Nr 165/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały Nr VI/51/375/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 września 

2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/337/2022 Rady Powiatu 

Ciechanowskiego z dnia 28 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie 

ciechanowskim w 2022 roku. 

 

 

Uchwała Nr 166/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

w sprawie oddania nieruchomości Powiatu Ciechanowskiego w użyczenie. 

 

 
Uchwała Nr 167/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok. 



Uchwała Nr 168/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

w sprawie ogłoszenia wyników konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektu „Programu współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

2023 rok”. 

 

 

Uchwała Nr 169/2022 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 listopada 2022 roku 

 

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

uchwalenia Programu współpracy Powiatu Ciechanowskiego z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. 

 

 


