
Wykaz uchwał 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 18 października 2021 roku 

 

 

Uchwała Nr 200/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 18 października 2021 roku 

 

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego. 

 

 

Uchwała Nr 201/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 18 października 2021 roku 

 

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2021 rok. 

 

 

Uchwała Nr 202/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 18 października 2021 roku 

 

w sprawie uzgodnienia wysokości opłat za posiłki w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 

Wychowawczym w Ciechanowie w roku szkolnym 2021/2022 oraz terminu i sposobu       

ich wnoszenia. 

 

 

 

 

 



Uchwała Nr 203/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 18 października 2021 roku 

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Ciechanowskiego do Priorytetu 3 „Narodowego 

Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” i zapewnienie wkładu własnego. 

 

 

Uchwała Nr 204/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 18 października 2021 roku 

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Ciechanowskiego do Rządowego programu rozwijania 

szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii 

informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” i zapewnienie wkładu 

własnego. 

 

 

Uchwała Nr 205/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 18 października 2021 roku 

 

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały          

nr VI/39/280/2021 z dnia 27 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat. 

 

 

Uchwała Nr 206/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 18 października 2021 roku 

 

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

zajęcia stanowiska w sprawie zapewnienia przez powiat ciechanowski w ramach 

publicznego transportu zbiorowego linii autobusowej do miejscowości Młock. 

 



Uchwała Nr 207/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 18 października 2021 roku 

 

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 

przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Starosty Ciechanowskiego dla 

uzdolnionych studentów za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne, 

naukowe, artystyczne lub sportowe. 

 

 

Uchwała Nr 208/2021 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 18 października 2021 roku 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu plastycznego pn. MIKOŁAJOWA OZDOBA 

CHOINKOWA oraz powołania Komisji Konkursowej. 


