
Przewodniczący       Ciechanów, dnia 19.06.2020r. 
Rady Powiatu Ciechanowskiego 
 
 
 
 
 
 

Z A W I A D O M I E N I E 
 

 
Na podstawie art. 15zzx  ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy                         

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                     

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw 

 
        z a w i a d a m i a m,  że zwołuję XX sesję Rady Powiatu   

Ciechanowskiego VI kadencji  w trybie korespondencyjnym. 
 
          Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 roku o godz. 1000  korespondencyjnie. 
 
1. Otwarcie  XX Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego – godz. 1000 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami -  

sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

5. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o stanie 

bezpieczeństwa sanitarnego powiatu w 2019 roku – DRUK Nr 1 

6. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie o stanie 

bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu ciechanowskiego w 

2019 roku – DRUK Nr 2 

7. Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał godz. 1000 do 1100                                 

- radni głosują imiennie nad projektami uchwał w sprawie: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego                               

- DRUK Nr 3 

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok                                        

- DRUK Nr 4 

c) zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego  w sprawie  ustalenia planu sieci 

publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, z uwzględnieniem 

szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu 

ciechanowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące - DRUK Nr 5 

d) wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości Powiatu 

Ciechanowskiego - DRUK Nr 6 

e) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciechanów - DRUK Nr 7 

f) udzielenia pomocy finansowej Gminie Glinojeck – DRUK Nr 8 

g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Gołymin Ośrodek – DRUK Nr 9 

h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Ojrzeń – DRUK Nr 10 

i) udzielenia pomocy finansowej Gminie Opinogóra Górna – DRUK Nr 11 

j) udzielenia pomocy finansowej Gminie Grudusk – DRUK Nr 12 



k) udzielenia pomocy finansowej Gminie Regimin – DRUK Nr 13 

l) udzielenia pomocy finansowej Gminie Sońsk – DRUK Nr 14 

m)  określenia: 

- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach 

roku szkolnego; 

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora i 

wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w 

szkole w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także 

nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, 

któremu powierzono stanowisko kierownicze; 

- tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin:  

• nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, 

nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kształcenia 

na odległość oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w 

formie zaocznej i kształcenia na odległość, 

• pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, 

doradców zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej 

• nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych – DRUK Nr 15 

n) ustalenia trybu  udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli 

prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonej  niepublicznym szkołom i 

placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące 

jednostkami samorządu terytorialnego – DRUK Nr 16 

o) zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego Nr V/27/148/2017 z dnia 27 

listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia  Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia 

Psychicznego na lata 2017-2022– DRUK Nr 17 

 

8. Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Przewodniczącego Rady – godz. 1100 

– 1200 

9. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

10. Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania nad projektami uchwał 

– godz. 1200 – 1300. 

11. Przedstawienie wyników głosowania radnych nad projektami uchwał – godz. 1300. 

12. Wolne wnioski i interpelacje Radnych. 

13. Zamknięcie  XX Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

 

 

           Przewodniczący 

       Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 
               /-/ Sławomir Morawski 
 


