
Przewodniczący       Ciechanów, 15.01.2021r. 

Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

 

 

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

 

 

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 28 marca 2020 r. 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 XXIX sesję Rady Powiatu 

Ciechanowskiego VI kadencji w trybie korespondencyjnym. 

 

Sesja odbędzie się w dniu 25 stycznia 2021 roku 

o godz. 1000 korespondencyjnie 

 

1. Otwarcie  XXIX Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego – godz. 1000 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII Sesji Rady Powiatu. 

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między 

sesjami -  sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 

5. Zapoznanie się z ofertą kulturalną powiatowych instytucji kultury na 2021 rok    

– DRUK Nr 1 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 

poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez powiat ciechanowski, z uwzględnieniem wysokości kwoty 

różnicy, między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w 

danym roku w składnikach, a iloczynem średniorocznej liczby etatów 

nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich 

wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3  Karty nauczyciela, 

ustalonych w danym roku – DRUK Nr 2 

7. Rozpatrzenie sprawozdania Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok – DRUK Nr 3 

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

- radni głosują imiennie nad projektami uchwał w sprawie: 

a) Przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców w 

Szkole Rodzenia” – DRUK Nr 4 

b) Przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023                    

– DRUK Nr 5 



c) Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 

lat – DRUK Nr 6 

d) ustalenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania                 

i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród dla osób fizycznych za osiągnięte 

wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników 

osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym 

współzawodnictwie sportowym – DRUK Nr 7 

e) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na Starostę Ciechanowskiego i Wicestarostę 

Ciechanowskiego – DRUK Nr 8 

  

 

9. Odbiór materiałów od radnych i dostarczenie do Przewodniczącego Rady                

– godz. 1100 – 1200 

10. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

11. Ustalenie przez Przewodniczącego Rady wyników głosowania nad projektami 

uchwał – godz. 1200 – 12.30. 

12.  Przedstawienie wyników głosowania radnych nad projektami uchwał                      

– godz. 1230. 

13.  Interpelacje i wnioski radnych. 

14.  Zamknięcie  XXIX Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 
 

 

    Przewodniczący  
Rady Powiatu Ciechanowskiego 
 
         /-/  Sławomir Morawski 


