
Wykaz uchwał 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 sierpnia 2020 roku 
 
 

Uchwała Nr 125/2020 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy                
o finansach publicznych. 
 
 

Uchwała Nr 126/2020 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu 
ciechanowskiego oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury w powiecie 
ciechanowskim za I półrocze 2020 roku. 
 
 

Uchwała Nr 127/2020 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok. 
 
 

Uchwała Nr 128/2020 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 sierpnia 2020 roku 
 

zmieniająca Uchwałę Nr 23/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z dnia 3 lutego 2020 
roku w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat 
pobieranych przez szkoły wyższe, placówki doskonalenia nauczycieli oraz inne podmioty, 
których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 
 

Uchwała Nr 129/2020 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie 
zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów uczniom 
szczególnie  uzdolnionym szkół, dla których  powiat ciechanowski  jest organem  
prowadzącym, za wysokie  wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia  edukacyjne. 



Uchwała Nr 130/2020 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie dodatkowego stanowiska wicedyrektora                   
w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie. 
 
 

Uchwała Nr 131/2020 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 
 
 

Uchwała Nr 132/2020 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 sierpnia 2020 roku 
 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie, 
ul. Krucza 32. 
 

 
Uchwała Nr 133/2020 

Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 
z dnia 28 sierpnia 2020 roku 

 
w sprawie  w sprawie rozwiązania umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii 
Zajęciowej w Ciechanowie. 
 
 

Uchwała Nr 134/2020 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 sierpnia 2020 roku 
 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Technicznych  
im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie. 
 
 

Uchwała Nr 135/2020 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 sierpnia 2020 roku 
 
w sprawie przystąpienia do projektu grantowego pn. „Wsparcie dla Mazowsza”, 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w 
środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych 
cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych 
świadczonych w interesie ogólnym. 



Uchwała Nr 136/2020 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

z dnia 28 sierpnia 2020 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. 
 
 


