
           Przewodniczący                                Ciechanów, 2009 – 11 – 19

Rady Powiatu Ciechanowskiego

                                                                        
  
                  

Z A P R O S Z E N I E

                 Na podstawie art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 ze zm.)  

- z a w i a d a m i a m, że zwołuję  XXIX   sesję Rady Powiatu  
                                       Ciechanowskiego.     
                   
                 Sesja odbędzie w dniu  30 listopada 2009  roku o godz. 10.00 w sali 
konferencyjnej  budynku  Starostwa  Powiatowego   przy  ul.  17  Stycznia  7  w 
Ciechanowie, według następującego porządku obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXIX sesji Rady Powiatu.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu  z   XXVIII  sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między 

sesjami.
5. Wystąpienia  przedstawicieli  samorządów  lokalnych,  organizacji 

pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Rozpatrzenie  informacji  z  działalności  Państwowej  Inspekcji  Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu ciechanowskiego (DRUK NR 1) 
8. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 

w Ciechanowie w sprawie kontroli przestrzegania prawa budowlanego w 
powiecie ciechanowskim w 2009 roku  (DRUK NR 2).

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmiany   uchwały  Nr  III/21/163/09  Rady  Powiatu  Ciechanowskiego 
z  dnia  30  marca  2009  roku  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu 
zatrudniania i  rehabilitacji  zawodowej oraz rehabilitacji  społecznej osób 
niepełnosprawnych  oraz  wysokości  środków  Państwowego  Funduszu 
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Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych 
zadań w powiecie ciechanowskim w 2009 roku (DRUK NR 3), 
b)  przyjęcia  Powiatowego  programu  działań  na  rzecz  osób 
niepełnosprawnych  w  powiecie  ciechanowskim  na  lata  2010  -  2016 
(DRUK NR 4).
c)  uchwalenia  Powiatowego programu ochrony środowiska  dla  powiatu 
ciechanowskiego na lata 2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 
2016 roku wraz ze stanowiącym jego część Planem gospodarki odpadami 
dla  powiatu  ciechanowskiego  na  lata  2009  –  2012  z  uwzględnieniem 
perspektywy do 2016 roku  (DRUK NR 5),
d)  zamiaru  likwidacji  Liceum  Ogólnokształcącego  w  Gołotczyźnie, 
wchodzącego w skład Powiatowego zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Gołotczyźnie (DRUK Nr 6),
e) zawarcia umowy z Gminą Regimin w przedmiocie przyjęcia pomocy 
finansowej  Gminy  Regimin  dla  powiatu  ciechanowskiego  na  realizację 
zadań  z  zakresu  ochrony  przeciwpożarowej  poprzez  dofinansowanie 
zakupu  lekkiego  samochodu  rozpoznawczo-ekologicznego  dla  potrzeb 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie i zasad 
rozliczania środków (DRUK Nr 7),
f) zawarcia umowy z Gminą Opinogóra Górna  w przedmiocie przyjęcia 
pomocy  finansowej  Gminy  Opinogóra  Górna   dla  powiatu 
ciechanowskiego na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
poprzez  dofinansowanie  zakupu  lekkiego  samochodu  rozpoznawczo-
ekologicznego  dla  potrzeb  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży 
Pożarnej w Ciechanowie i zasad rozliczania środków (DRUK Nr 8), 
g)  zaopiniowania  wniosku Starosty  Ciechanowskiego  o  dofinansowanie 
kosztów  utworzenia  Centrum  Aktywizacji  Zawodowej  w  ramach 
Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie (DRUK NR 9), 
h) rozpatrzenie skargi Pana Krzysztofa Domały zamieszkałego w 
Ciechanowie na działalność Starosty Ciechanowskiego (DRUK NR 10), 

         i) zmian w budżecie powiatu ciechanowskiego na 2009 rok (DRUK NR 
         11). 

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.  
   10.Wolne wnioski i oświadczenia
   11. Zamknięcie obrad. 

                                                                                  Przewodniczący
                                                                       Rady Powiatu Ciechanowskiego 

                                                                               Wojciech Niestępski
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