
Wykaz uchwał 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 lutego 2021 roku 
 
 

Uchwała Nr 22/2021 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 lutego 2021 roku 
 
w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 
 
 

Uchwała Nr 23/2021 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 lutego 2021 roku 
 
w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok. 
 
 

Uchwała Nr 24/2021 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 lutego 2021 roku 
 
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. 
 
 

Uchwała Nr 25/2021 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 lutego 2021 roku 
 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu garaży. 
 
 

Uchwała Nr 26/2021 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 lutego 2021 roku 
 
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej           
pn. „Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”. 
 
 
 
 



Uchwała Nr 27/2021 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 lutego 2021 roku 
 
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława 
Płoskiego w Ciechanowie do składania oświadczeń woli związanych z bieżącą realizacją 
projektu: Budujemy kadrę przyszłości – nr RPMA.10.03.01-14-d992/20-00, którego 
realizatorem w imieniu Powiatu Ciechanowskiego jest Zespół Szkół Technicznych                     
im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie, ul. Mikołaja Kopernika 7, 06-400 Ciechanów. 
 
 

Uchwała Nr 28/2021 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 lutego 2021 roku 
 
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. 
 
 

Uchwała Nr 29/2021 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 lutego 2021 roku 
 
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. 
 
 

Uchwała Nr 30/2021 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 15 lutego 2021 roku 
 
w sprawie zmiany Regulaminu „Plebiscytu na najlepszy salon fryzjerski i kosmetyczny             
w powiecie ciechanowskim. Edycja 2020”. 


