
          Uchwała Nr VI/………………………. 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia …………………………….. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie  Miejskiej Ciechanów. 

Na podstawie art. 7a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                        

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm. ) w związku z art. 216 ust.2 pkt 5 

i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. 

poz.305 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miejskiej Ciechanów                 

w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wydatki bieżące  

związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej 

Straży Pożarnej Ciechanów. 

§ 2. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie 

zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Ciechanowskiego a Prezydentem Miasta Ciechanów. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                         Rady Powiatu Ciechanowskiego 
 
                                                                                                Sławomir Morawski  
 

 

 



 

UZASADNIENIE 

W budżecie powiatu ciechanowskiego na 2022 rok zabezpieczono kwotę 45.000,00 zł 

jako pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego 

z przeznaczenie na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem 

gotowości bojowej  ochotniczej straży pożarnej. 

Aktualnie wpłynął wniosek z Gminy Miejskiej  Ciechanów z prośbą o dofinansowanie 

wydatków bieżących OSP Ciechanów.  



         Uchwała Nr VI/………………………. 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia …………………………….. 

 

                     w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Glinojeck. 

Na podstawie art. 7a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                        

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz. 528 ze zm. ) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5 

i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 

poz.305  ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Glinojeck w wysokości 

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wydatki bieżące  związane      

z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Glinojecku. 

§ 2. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej 

pomiędzy Zarządem Powiatu Ciechanowskiego a  Burmistrzem Miasta i Gminy Glinojeck. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                         Rady Powiatu Ciechanowskiego 
 
                                                                                                Sławomir Morawski  
 

 

 



 

UZASADNIENIE 

W budżecie powiatu ciechanowskiego na 2022 rok zabezpieczono kwotę 45.000,00 zł 

jako pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego 

z przeznaczenie na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem 

gotowości bojowej  Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Aktualnie wpłynął wniosek z Gminy Glinojeck z prośbą o dofinansowanie wydatków 

bieżących OSP w Glinojecku.  



          Uchwała Nr VI/………………………. 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia …………………………….. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gołymin- Ośrodek . 

Na podstawie art. 7a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                         

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.528 ze zm.) w związku z art. 216 ust. 2 pkt 5     

i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 

poz.305 ze  zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Gołymin -  Ośrodek                   

w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wydatki bieżące  

związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Gołyminie- Ośrodku . 

§ 2. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej 

pomiędzy Zarządem Powiatu Ciechanowskiego a Wójtem  Gminy Gołymin-Ośrodek . 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                         Rady Powiatu Ciechanowskiego 
 
                                                                                                Sławomir Morawski  
 

 

 



 

UZASADNIENIE 

W budżecie powiatu ciechanowskiego na 2022 rok zabezpieczono kwotę 45.000,00 zł 

jako pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego 

z przeznaczenie na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem 

gotowości bojowej  Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Aktualnie wpłynął wniosek z Gminy Gołymin-Ośrodek z prośbą o dofinansowanie 

wydatków bieżących OSP w Gołyminie - Ośrodku.  



          Uchwała Nr VI/………………………. 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia …………………………….. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudusk. 

Na podstawie art. 7a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                        

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.528 ze zm.) w związku z art. 216  ust. 2 pkt 5   

i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 

poz.305 ze zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Grudusk w wysokości 

5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wydatki bieżące  związane                     

z  wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Żarnowie. 

§ 2. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej 

pomiędzy Zarządem Powiatu Ciechanowskiego a Wójtem  Gminy Grudusk. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                         Rady Powiatu Ciechanowskiego 
 
                                                                                                Sławomir Morawski  
 

 

 



 

UZASADNIENIE 

W budżecie powiatu ciechanowskiego na 2022 rok zabezpieczono kwotę 45.000,00 zł 

jako pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego 

z przeznaczenie na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem 

gotowości bojowej  Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Aktualnie wpłynął wniosek z Gminy Grudusk z prośbą o dofinansowanie wydatków 

bieżących OSP w Żarnowie.  



          Uchwała Nr VI/………………………. 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia …………………………….. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra Górna. 

Na podstawie art. 7a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                        

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.528 ze zm.) w związku z art. 216 ust.2 pkt 5    

i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 

poz.305 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Opinogóra Górna                   

w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć  tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wydatki bieżące  

związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej 

Straży Pożarnej w  Sosnowie.  

§ 2. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej 

pomiędzy Zarządem Powiatu Ciechanowskiego a Wójtem  Gminy  Opinogóra Górna. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                         Rady Powiatu Ciechanowskiego 
 
                                                                                                Sławomir Morawski  
 

 

 



 

UZASADNIENIE 

W budżecie powiatu ciechanowskiego na 2022 rok zabezpieczono kwotę 45.000,00 zł 

jako pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego 

z przeznaczenie na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem 

gotowości bojowej  Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Aktualnie wpłynął wniosek z Gminy Opinogóra Górna z prośbą o dofinansowanie 

wydatków bieżących OSP w Sosnowie. 



          Uchwała Nr VI/………………………. 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

z  dnia …………………………….. 

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Regimin. 

Na podstawie art. 7a oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                         

o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.528 ze zm.) w związku z art. 216 ust.2 pkt 5  

i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. 

poz.305 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Regimin w wysokości                

5 000,00 zł (słownie: pięć  tysięcy złotych) z przeznaczeniem na wydatki bieżące  związane     

z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Szulmierzu.   

§ 2. 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej 

pomiędzy Zarządem Powiatu Ciechanowskiego a Wójtem  Gminy Regimin . 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi  Powiatu. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                         Rady Powiatu Ciechanowskiego 
 
                                                                                                Sławomir Morawski  
 

 

 



 

UZASADNIENIE 

W budżecie powiatu ciechanowskiego na 2022 rok zabezpieczono kwotę 45.000,00 zł 

jako pomoc finansową dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu ciechanowskiego 

z przeznaczenie na wydatki bieżące związane z wyposażeniem, utrzymaniem i zapewnieniem 

gotowości bojowej  Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Aktualnie wpłynął wniosek z Gminy Regimin z prośbą o dofinansowanie wydatków 

bieżących OSP w Zeńboku .  


