
Przewodniczący Ciechanów, 19.10.2020 r. 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) 

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

Ciechanowskiego VI kadencji . 

Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2020 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 XXIV sesji Rady Powiatu VI 
kadencji. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu. 

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

5. Informacja na temat organizacji szkół oraz placówek oświatowych 
prowadzonych przez powiat ciechanowski w roku szkolnym 2020/2021, z 
uwzględnieniem przeprowadzonych w okresie wakacji w obiektach 
oświatowych remontów i modernizacji, w kontekście posiadanych środków 
finansowych. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu za 
rok szkolny 2019/2020, w tym o wynikach:  

1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, z uwzględnieniem działań 
podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których 
prowadzenie należy do zadań własnych powiatu, 

2) nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty w szkołach 
i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie należy do zadań 
własnych powiatu. — DRUK Nr 1 

6. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwal w sprawach: 

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego — 
DRUK Nr 2 



b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok - 
DRUK Nr 3 

c) ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Ciechanowskiego” 
i przyjęcia regulaminu nadawania tytułu – DRUK Nr 4 

d) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 
3 lat – DRUK Nr 5 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 

9. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący 

                                 Rady Powiatu Ciechanowskiego 

   /-/ Sławomir Morawski 

 


