INFORMACJA ROCZNA Z DZIA ALNO CI WÓJTA GMINY
JEDNORO EC W 2007 r. W zakresie inwestycji:
1) zmodernizowano drog gminn w Olszewce (Zadziory) emulsj asfaltow d . 1710 mb;
2) zaadaptowano pomieszczenia w budynku OSP w Ulatowo-Pogorzeli pod potrzeby O rodka
Przedszkolnego (wymieniono stolark okienn zamontowano ciank dzia ow , po ono wyk adzin
dywanow , wykonywane jest centralne ogrzewanie);
3) wykonano prace modernizacyjne w budynku Szko y w Ma owidzu. (wymieniono stolark drzwiow
wewn trzn , wyprawiono ciany wraz z malowaniem, wykonano sufity podwieszane, pod ogi, wymieniono
wietlenie, wyposa ono w sprz t rekreacyjno-sportowy);
4) rozpocz to termomodernizacj Szko y w Olszewce. (ocieplone zostan dwie ciany, do wykonania jest
remont schodów, opasek wokó budynku, daszku nad wej ciem, o wietlenia i obróbek blacharskich). Ze
wzgl du na niesprzyjaj ce warunki pogodowe prace zosta y wstrzymane.
5) w ul. Ko cielnej w Jednoro cu wybudowano 238 mb sieci kanalizacyjnej oraz 24 szt. przy czy
kanalizacyjnych w ul. Ko cielnej, Piastowskiej, Chrobrego, Gwia dzistej i Odrodzenia;
6) Wymieniono 189 opraw o wietlenia drogowego rt ciowego na o wietlenie drogowe sodowe
(zmodernizowano m.in. o wietlenie uliczne Po
szko a (6 szt. opraw); Po
wie (23); Obórki
(20); Przejmy (5); Dr
ewo Nowe (17); Ulatowo-S abogóra (13); Ulatowo-Pogorzel (23); Jednoro ec i
Stegna (80 szt. opraw);
7) Trwaj prace modernizacyjne ulic Mieszka I, D brówki, B. Chrobrego i Sportowej w Jednoro cu w
ramach zagospodarowania ulic po budowie kanalizacji sanitarnej; w ramach zadania zostanie poszerzona
istniej ca nawierzchnia bitumiczna oraz wy one kostk brukow wjazdy do posesji - docelowo na wiosn
zostanie urz dzony pas zieleni izolacyjnej..
W zakresie zamówie publicznych przygotowano i rozstrzygni to 13 przetargów nieograniczonych na:
1) zakup paliw do sprz tów i pojazdów Urz du Gminy oraz OSP;
2) na pe nienie obowi zków Inwestora Zast pczego przy zadaniu:
- „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy zespole szkó w Jednoro cu",
- „Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II w miejscowo ciach Jednoro ec, Stegna i
Ulatowo-Pogorzel";
3) na napraw nawierzchni wirowych i gruntowych dróg gminnych i dróg transportu rolnego na terenie
Gminy Jednoro ec;
4) na dostaw samochodu dostawczego marki Ford Transit z podwójn kabin pasa ersk i cz ci
adunkow ;
5) na ulepszenie nawierzchni wirowej poprzez utrwalenie emulsj asfaltow drogi gminnej w
Olszewce;
6) na modernizacj ulic Mieszka I, D brówki, B. Chrobrego i Sportowej w Jednoro cu w ramach
zagospodarowania ulic po budowie kanalizacji sanitarnej;
7) na adaptacj pomieszcze na wietlic z si owni w budynku Szko y w Ma owidzu;
8) na budow kanalizacji sanitarnej w ul. Ko cielnej w Jednoro cu;
9) na termomodernizacj budynku Szko y Podstawowej w Olszewce;
10) na dostaw oleju opa owego dla budynku Urz du Gminy w Jednoro cu, O rodka Zdrowia w Jednoro cu
oraz budynku O rodka Zdrowia w elaznej Rz dowej.
11) na dostaw samochodu po arniczego dla OSP w Jednoro cu.
W ramach wszystkich ww. post powa przetargowych zosta y zawarte umowy z Wykonawcami na
realizacj przedmiotowych zada .
W zakresie gospodarki gruntami:
1) wp aty za czynsz dzier awny za grunty - 66.525,59 z .
2) przej cie gruntów na w asno Gminy (w zamian za zwolnienie z op aty adiacenckiej) pod
przed enie ul. Kwiatowej z ulic Piastowsk w Stegnie o powierzchni 7 arów.
3) przej cie gruntów na w asno Gminy pod potrzeby Gminnego Zespo u Us ug Komunalnych w
drodze darowizny maj tek ruchomy i nieruchomy (dzia ki zabudowanej o pow. 1,03 ha Spó dzielni
Us ug Rolniczych w Jednoro cu o warto ci 285.527,00 z .
4) sprzeda gruntów

5) W
II przetargu sprzedano nieruchomo zabudowan (by ym budynkiem szko y i budynkiem
gospodarczym) o powierzchni 1,01 ha, w Kobylakach-Konopkach za cen 31.000,00 z .
6) Sprzedano dla by ego w ciciela nieruchomo by ej hydroforni o powierzchni 0,11 ha, w Olszewce za
4.475 z .
5) przetargi na dzier aw nieruchomo ci
1) gruntowej (u ytki rolne) w Jednoro cu o powierzchni:
1,59 ha-czynsz 930 z /rok 3,13ha- czynsz-1.066z /rok.
1,14ha- czynsz315z /rok. 4,54 ha - czynsz 625 z /rok
6) komunalizacja dróg
Skomunalizowano na rzecz Gminy Jednoro ec drogi o cznej powierzchni 94,4875 ha po one w
obr bach geodezyjnych: Jednoro ec, elazna Prywatna, elazna Rz dowa, Dynak, Nakie , Budy Przysieki
Rz dowe, Ma owidz, Po , Ulatowo-Pogorzel.
7) numeracja porz dkowa
W miejscowo ci Parciaki-Stacja zmieniono numeracj porz dkow osady Parciaki-Stacja w zwi zku
ze zmian nazwy dotychczasowych osad: Parciaki ZPD, Parciaki Stacja PKP, Parciaki PKP i utworzeniem
jednolitej nazwy Parciaki-Stacja.
W zakresie zagospodarowania przestrzennego:
Zako czono prace nad przygotowaniem zmiany Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Jednoro ec. Projekt Studium zostanie wy eny do publicznego wgl du w dniach od
21.01. do dnia 03.03.2008 r. W dniu 28 02. 2008 r. odb dzie si dyskusja publiczna nad ustaleniami Studium.
Planowany termin uchwalenia Studium - koniec miesi ca kwietnia 2008 r.
Po uchwaleniu Studium projekt Planu zagospodarowania przestrzennego dla zespo u wsi
Jednoro ec-Stegna i cz ci wsi Ulatowo-Pogorzel przedstawiony zostanie Marsza kowi Województwa
Mazowieckiego oraz Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zwi zku ze zmian przeznaczenia gruntów klasy III i
IV.
W zakresie ochrony rodowiska:
1) wydano 6 postanowie opiniuj cych programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
2) podpisano 325 umów w sprawie udzia u w kosztach budowy przy cza do kanalizacji sanitarnej.
W zakresie pozyskiwania funduszy pozabud etowych na realizacj zada inwestycyjnych
1)
otrzymali my dotacj celowej z bud etu Województwa Mazowieckiego na:
- termomodernizacj Szko y w Olszewce - kwota dotacji - 75.000,00 z ;
- modernizacj ulic w Jednoro cu - kwota dotacji - 300.000,00 z ;
- na adaptacj pomieszcze na wietlic wiejsk z si owni w budynku Szko y w Ma owidzu - w
wysoko ci 50.000 z
- na budow kanalizacji sanitarnej w ul. Ko cielnej - w wysoko ci 118.280 z
- na zakup samochodu bojowego dla OSP Jednoro ec - w wysoko ci 60.000,00 z ;
2) otrzymali my z Ministerstwa O wiaty dofinansowanie remontów bie cych w Szkole w Ma owidzu oraz
Olszewce - kwot 24.950,00 z .
3) Z ono wniosek o dofinansowanie inwestycji sportowej, boiska wielofunkcyjnego ze sztuczn nawierzchni
w Jednoro cu, ze rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na 2008 rok; warto dofinansowania
-636.000 z ;
4) Z ono wniosek o przyznanie dofinansowania ze rodków Mechanizmu Finansowego oraz Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na budow II etapu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jednoro ec. Wniosek
pozytywnie przeszed przez ocen formaln i merytoryczno-techniczn i znalaz si na 92 pozycji (przy
ponad 1500 wniosków, które wp yn y do Ministerstwa rodowiska); Ca kowity koszt projektu: 2.785.485 €;
wnioskowana kwota dofinansowania 2.000.000 € (1€ = 3,93620 z ).
W zakresie gospodarki odpadami:
- Wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych realizowano z firm USA Enterpreise, a od
pó rocza w ramach Urz du Gminy
- podpisano 50 nowych umów o wywóz odpadów sta ych
- podejmowane by y dzia ania w stosunku do osób, które nie maj podpisanej umowy na wywóz odpadów

sta ych (prowadzone s rozmowy z takimi mieszka cami, polegaj ce na nak onieniu do zawarcia umowy na
wywóz odpadów).
- zakupiono 10 sztuk koszy ulicznych elbetowych na mieci
W zakresie melioracji:
- dokonano odmule rowów w Olszewce, Parciakach, Ma owidzu, Po oni - 5 km
- wykonano odmulenia kana u C w elaznej Rz dowej - 3 km
- dokonano napraw mostków w Olszewce, Ulatowo- S abogórze, Po oni, Ulatowo-Pogorzeli poprzez wymian
uszkodzonych kr gów w ilo ci 36 sztuk
- w ramach prac spo ecznie-u ytecznych dokonano wykosze rowów przydro nych w Lipie, Ulatowoabogórze, Ulatowo- Pogorzeli, Jednoro cu, Dr
ewie Nowym, Jednoro cu, Po oni, Stegnie i Parciakach.
W zakresie wodoci gów:
- dokonano malowania studni g binowych w Ma owidzu, elaznej Rz dowej, Jednoro cu, Lipie
- wydano 18 sztuk pozwole na przy cze wodoci gowe
- wymieniono 20 sztuk wodomierzy
- dokonano wymiany 6 sztuk hydrantów p. po na terenie Gminy Jednoro ec. W
zakresie drogownictwa:
- wyremontowano drogi gminne poprzez wyprofilowanie podbudowy i nawiezienie pospó
wirow i piaskiem
w miejscowo ciach: Olszewka, Jednoro ec, Parciaki (OSP), Ulatowo-Pogorzel, Po , Ulatowo- S abogora,
Kobylaki-Korysze, Kobylaki Petrusy, elazna Rz dowa na cznym odcinku 10 262 mb o warto ci robót 183
824,32 z
- wykonano cz ciowo chodnik przy ul. Odrodzenia w Jednoro cu. W
zakresie remontów wykonywanych w systemie gospodarczym:
- wykonano remont pracowni komputerowej, wyremontowano sal gimnastyczn , sal
lekcyjn i
gabinet dyrektora w Szkole Podstawowej w Olszewce
- wyremontowano mieszkanie komunalne w budynku O rodku Zdrowia w Jednoro cu
- wyci to topole, uporz dkowano posesj i dokonano nowych zadrzewie na terenie O rodka Zdrowia w
Jednoro cu
- dokonano remontu dwóch sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Parciakach
- wykonano remont i malowanie Sali lekcyjnej w Szkole Podstawowej w elaznej Rz dowej
- wykonano remont instalacji elektrycznej i malowanie pomieszcze Wiejskiego O rodka Zdrowia w elaznej
Rz dowej
- wykonano ogrodzenie dzia ki Szko y i O rodka Zdrowia w elaznej Rz dowej
- dokonano wymiany stolarki dziennej i drzwiowej w O rodku Przedszkolnym w Ulatowie-Pogorzeli
- rozpocz to remont i adaptacj pomieszcze dla potrzeb Gminnego Zespo u Us ug
Komunalnych przej tych od SUR w Jednoro cu
- dokonano wymiany zasilania i instalacji elektrycznej wewn trznej w budynku komunalnym
przy ul. D ugiej 47 w Jednoro cu.
- dokonano zasadzenia drzew przy ul. Odrodzenia i Mazowieckiej w Jednoro cu
W zakresie ochrony przeciwpo arowej:
- dokonano zakupu sprz tu przeciw po arowego (w e, pr downice, rozdzielacze, redukcje, drabina, ubrania
USP dka jednostek OSP i terenu Gminy Jednoro ec oraz so ectw Kobylaki - w y i pr downic
- zakupiono samochód po arniczy MAGIRUS dla potrzeb OSP Jednoro ec.
Realizacja podatków i op at na dzie 17 grudnia br:
1. Wp ywy:
1)
cznego zobowi zania pieni nego od osób fizycznych
2) podatku rolnego od osób prawnych
3) podatku od nieruchomo ci od osób prawnych
4) podatku le nego od osób prawnych
5) podatku od rodków transportowych

-

384.139,34
652,00 z
291.685,40 z
155.624,18 z
27.532,20 z

Wystawiono 939 upomnie na kwot 163,5 tys. z oraz 165 tytu ów wykonawczych na kwot 48,2 tys. z .
2. Wp ywy z op aty skarbowej
3. Wydano 48 decyzji w sprawie umorzenia zaleg

27.587,00 z
ci podatkowych - na kwot 4.585,70

Z roku na rok zwi ksza si znacznie ilo wydawanych za wiadcze . Wydano:
- 389
w sprawach podatkowych rolników;
- 256
dotycz cych przyznania indywidualnej kwoty mlecznej.
Przyj to 517 wniosków wraz z fakturami w sprawie zwrotu kosztów paliwa dla rolników, przeprowadzono
post powanie administracyjne, wydano decyzje oraz wyp acono nale no rolnikom.
Dzia alno

O rodka Pomocy Spo ecznej:

W 2007r. pomoc spo eczn obj to 700 rodzin. By a to pomoc finansowa, w naturze-rzeczowa oraz praca
socjalna. 1.Pomoc finansowa:
- z zasi ków sta ych skorzysta o 85 osób,
zasi ków okresowych -170 rodzin,
- zasi ków celowych -135 rodzin,.
dodatków mieszkaniowych - 36 rodzin.
wiadcze rodzinnych -1.006 rodzin
2. Pomoc niepieni na to:
- us ugi opieku cze - dla 25 osób;
- specjalistyczne us ugi opieku cze - dla 7 osób z zaburzeniami psychicznymi,
3.Do Domu Pomocy Spo ecznej skierowano z terenu naszej gminy dwie osoby z zaburzeniami psychicznymi,
które wymaga y ca odobowej opieki, a rodzina i O rodek nie by y w stanie ich zapewni . Za pobyt skierowanych
osób ponosimy cz ciow odp atno .
4. Do ywianiem obj to 945 dzieci.
5. Doposa yli my ze rodków Wojewody punkty ywieniowe w Gimnazjum i Przedszkolu w Jednoro cu na
kwot 35.000 z .
6. W pracach spo ecznie u ytecznych (prace porz dkowe, piel gnowanie zieleni oraz pomoc kuchenna do
przygotowywania posi ków dla dzieci w szko ach uczestniczy o 47 osób bezrobotnych. Wyp acone wiadczenia za
wykonywanie tych prac w 60% zrefundowa Powiatowy Urz d Pracy w Przasnyszu.
7. Cztery osoby niepe nosprawne uczestniczy y w 12-dniowym bezp atnym szkoleniu w o rodku w Otr busach
k.Warszawy.
8. Na wypoczynek letni wyjecha o 16 dzieci.
9. Pozyskali my artyku y spo ywcze do nieodp atnego rozdawnictwa - otrzyma o je 384 rodziny..
10. W miesi cu grudniu zorganizowano Wigilie dla 30 osób starszych, samotnych. M odzie gimnazjalna
przygotowa a cz
artystyczn , a lokalni przedsi biorcy zadbali, aby na stole nie zabrak o potraw wigilijnych.
11. O rodek prowadzi 2 grupy wsparcia dla osób bezrobotnych i rodziców dzieci niepe nosprawnych. Dzi ki tym
spotkaniom osoby te wymieniaj si do wiadczeniami oraz pomys ami na rozwi zanie swych problemów,
zmieniaj swoje postawy i zachowania, ucz si jak aktywnie mogliby zaanga owa si w dzia ania maj ce im
pomóc.
12. O rodek prowadzi zbiórk u ywanej odzie y, obuwia oraz sprz tu gospodarstwa domowego. Dary zebrane od
mieszka ców naszej gminy trafiaj do najubo szych rodzin.
13. O rodek wspó organizuje bezp atne szkolenia:
- dla osób bezrobotnych - prowadzone przez pracowników Wojewódzkiego Urz du Pracy w Ostro ce,
- w czerwcu spotkanie edukacyjno - poradnicze na temat przemocy i dyskryminacji w rodzinie, podczas
którego udzielane by y przez prawników z Warszawy bezp atne, indywidualne porady prawne.
- we wrze niu zorganizowano szkolenia dla pracowników OPS-u, szkó , policji z zakresu przemocy oraz
wolontariatu.
wiata, Kultura i Sport:
1. Coraz sprawniej dzia aj o rodki przedszkolne. 101 dzieci korzysta z nauki przedszkolnej. Pobyt dzieci i
wy ywienie s bezp atne. Dziewi osób znalaz o zatrudnienie jako wychowawcy.
2. Dla o rodków przedszkolnych otrzymali my dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji w wysoko ci prawie
pó miliona z otych - na ich funkcjonowanie od kwietnia 2007 od ko ca marca 2008 (na wynagrodzenia dla
nauczycielek, wyposa enie, pomoce dydaktyczne, zestawy komputerowe, szkolenia nauczycielek, wsparcie
merytoryczne logopedy i psychologa, wycieczki edukacyjne dla dzieci).
3. Festyny. W 2007r. odby y si dwa du e festyny. W czerwcu coroczny festyn pod has em „Baw si razem z

nami" oraz festyn w Przedszkolu Samorz dowym pt. „Dzie Rodziny". By y to okazje aby zobaczy wyst py
zarówno lokalnych jak i przyby ych z zewn trz grup i zespo ów, wzi udzia w konkursach i zabawach,
obejrze wystawy, wzi udzia w loterii.
4. Inne imprezy, m.in.:
-

Koncert chórów ko cielnych (pie ni wielkanocne) - 22.04.2007r.

-

Konferencja dotycz ca promocji Jednoro ca z udzia em szerokiego gremium z terenu naszej gminy,
Sejmiku Mazowieckiego i Urz du Marsza kowskiego, przedstawicieli Starostwa Powiatowego,
Nadle nictw i innych.

-

III Gminne Mistrzostwa w Kolarstwie Górskim - 30 maja

-

konferencja naukowa na temat Adama Ch tnika w 40 rocznic
Szkole Podstawowej w Jednoro cu

-

prezentacja walk rycerskich oraz instrukta
Ciechanowa - sierpie

-

wyjazdy dzieci do kina w Przasnyszu (3 wyjazdy) - wakacje

ta ców

mierci i 19 rocznic nadania imienia

redniowiecznych przez Bractwo Rycerskie z

-

wi to pieczonego ziemniaka przy okazji powiatowych biegów prze ajowych i inauguracji powiatowego
roku sportowego.
5. Wsparcie zespo ów i organizacji:
1. dotycz ce udzia u zespo ów folklorystycznych w wyjazdach, np. na Mazowieckie Zapusty w So sku,
Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne w Ostro ce, do T uszcza, Mi ska Maz.
2. wsparcie nowo powsta ego klubu sportowego Jantar Parciaki na kwot 4 tys. z otych
6. Sokrates Comenius. Gimnazjum i Szko a Podstawowa w Lipie zrealizowa y projekty szkolne we
wspó pracy ze szko ami z innych krajów europejskich. Szko y otrzyma y ok. 40 tys. z na realizacj projektu
i na wyjazdy zagraniczne do partnerskich szkó . Obydwie szko y kontynuuj program i otrzyma y po 16 tys.
euro na kolejne dwa lata szkolne, tj. cznie ok. 120 tys. z .
7. Sala rekreacyjno-sportowa w Jednoro cu zosta a wzbogacona o telewizor, a za rodki zebrane z op at za
korzystanie z sali zakupiono now bie ni .
8. Rozpocz y si zaj cia aerobiku dla m odzie y i doros ych.
9. Monitoring wizyjny w szko ach. W ramach programu rz dowego pozyskano dotacj 13 300 z na
monitoring wizyjny w Szkole Podstwowej i w Gimnazjum w Jednoro cu. Monitoring zosta ju zainstalowany
i uruchomiony.
10. Szkolne Stypendia Socjalne. Wyp acono dwie tury stypendiów dla uczniów na czn kwot 342 786,00 z
co stanowi wzrost o 50% w porównaniu do roku poprzedniego.
11. Centra Kszta cenia na odleg
. Uzyskali my udzia w programach centrów kszta cenia na odleg
„Wioska Internetowa" oraz „Centra Kszta cenia Na Odleg
Na Wsiach". Na pocz tku roku 2008
powstan sale komputerowe w Ma owidzu i w Jednoro cu, ca kowicie sfinansowane w ramach tych
programów. W ramach programów zostan zatrudnione osoby do prowadzenia centrów szkoleniowych.
12. Partnerstwo „Jednoro ec nie tylko legend ". W grudniu br. zosta o utworzone partnerstwo - lokalna
grupa dzia ania. Jeste my w trakcie rozszerzania partnerstwa na inne gminy. Celem jest korzystanie ze
rodków pomocowych programu LEADER na rozwój obszarów wiejskich.
13. Wymiana mi dzynarodowa m odzie y. Gmina Jednoro ec wraz z jeszcze jedn gmin w kraju- gmin
Wadowice uczestniczy w wymianie kulturowej i integracji m odzie y w ramach programu „M odzie w dzia aniu",
finansowanego ze rodków UE. Grupy m odzie y z poszczególnych krajów b
podejmowa szeroki zakres
dzia alno ci i tematów, które chc wspólnie realizowa . W m-cu wrze niu dyrektor K. Iwulski uczestniczy w
seminarium kontaktowym w S owenii - nasza m odzie nawi e wspó prac z grupami m odzie owymi z Irlandii,
owenii, Belgii, Holandii, Estonii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, W och i W gier.

1. Urz d Gminy uczestniczy w pracy Forum Samorz dowego w Warszawie, utworzonego w ramach Programu
Przejrzysta Polska. W ramach Forum pracujemy z przedstawicielami z 47 urz dów i starostw w kraju, najcz ciej
to sekretarze miast, gmin, powiatów, ale jest tak e kilku wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i starostów.
Nasz Urz d reprezentuje sekretarz gminy.
Przedmiotem Forum jest wypracowanie nowych rozwi za w dziedzinie zarz dzania i tworzenia pozytywnego
wizerunku administracji samorz dowej. Ide Forum jest tak e to, by z grup 47 urz dów w kraju, pozosta e
samorz dy mog y si porównywa i z ich dorobku korzysta .

2. Dzia ania Forum zak adaj tak e upowszechnianie dorobku polskich samorz dów w ród samorz dów innych
krajów, szczególnie tych, w których dopiero rodzi si administracja samorz dowa: Azerbejd anie, Gruzji,
Kazachstanie. W dniu 8 marca go cili my u nas samorz dowców z Azerbejd anu, a dwóch przedstawicieli
naszej gminy w ci gu tygodnia pokazali w 5 gminach i miastach w Azerbejd anie nasze do wiadczenia w
zakresie funkcjonowania Urz du Gminy i innych gminnych jednostek oraz zasad tworzenia i realizacji
przejrzystego dla mieszka ców bud etu gminy. Wizyta by a sfinansowana przez Fundacj S.Batorego i
Fundacj Rozwoju Demokracji Lokalnej.
3. Urz d Gminy w dniu 16 listopada zosta nagrodzony certyfikatem „Przejrzystej Polski". Certyfikaty w tym
roku odebra o 47 jednostek samorz dowych w Polsce, w tym: 26 urz dów miast, 11 urz dów gmin, 10 starostw
powiatowych. W woj. mazowieckim jeszcze: Urz d Miasta Legionowo i Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.
Urz d otrzyma tak e dodatkow nagrod w postaci pomocy eksperckiej w szkoleniach i przygotowywaniu
wniosków o rodki unijne z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Fundacji Rozwoju Nida.

