
 

Przewodniczący                    Ciechanów, 24.01.2022 r.  
Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 

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

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.)   

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

Ciechanowskiego VI kadencji. 

Sesja odbędzie się w dniu 31 stycznia 2022 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej 

budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie, według 

następującego porządku obrad: 

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XLIV sesji Rady Powiatu VI kadencji.  

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu. 

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

5. Zapoznanie się z ofertą kulturalną instytucji kultury na 2022 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 2021 rok DRUK Nr 3  

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach: 

a) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego na 2022 rok                         

– DRUK Nr 4 



 

b) przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych rodziców                   

w Szkole Rodzenia” – DRUK Nr 5 

c) wyrażenia  zgody  na  odpłatne nabycie przez Powiat Ciechanowski prawa 

własności nieruchomości.  – DRUK Nr 6 

d) ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu 

Ciechanowskiego – DRUK Nr 7 

e) przekazania petycji według właściwości– DRUK Nr 8 

f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Ciechanowskiego                     

– DRUK Nr 9 

g) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Ciechanowskiego  

– DRUK Nr 10 

h) w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Ciechanowskiego  

– DRUK Nr 11 

i) ustalenia Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni 

awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych 

przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, 

funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych 

dodatków i dodatku za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i 

wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw – DRUK Nr 12 

j) zmiany Statutu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w 

Ciechanowie – DRUK Nr 13 

k) zmiany uchwały w sprawie powołania  stałych komisji Rady Powiatu 

Ciechanowskiego, określenia przedmiotu ich działania, ustalenia  

liczby członków  i składu osobowego – DRUK Nr 14 

9. Interpelacje i wnioski radnych. 

10. Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący 
Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 
          /-/ Sławomir Morawski 
 


