
Przewodniczący       Ciechanów, dnia 21.04.2020r. 
 
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 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 XVIII sesję Rady Powiatu   

Ciechanowskiego VI kadencji  w trybie korespondencyjnym. 
 
          Sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 roku o godz. 900  
korespondencyjnie. 
 
1. Otwarcie  XVIII Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego – godz. 900 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVI i XVII Sesji Rady Powiatu. 

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

sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. 

5. Raport o stanie Powiatu Ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu za 2019 rok 

a) raport o stanie Powiatu – druk Nr 1, 

b) debata korespondencyjna (Przewodniczący odczyta wystąpienia radnych                      

i Starosty), 

c) projekt uchwały w sprawie  udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania 

– druk Nr 1a, /głosowanie imienne korespondencyjne w godz. 900-1100/. 

d) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok – druk Nr 2, 

e) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu                            

z wykonania budżetu za 2019 rok ( odczytuje Przewodniczący Rady), 

f) opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok  i złożenia 

wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu ( odczytuje 

Przewodniczący Rady), 

g) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ( odczytuje Przewodniczący Rady), 

h) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem                                 



z wykonania budżetu powiatu ciechanowskiego za 2019 rok – druk Nr 2a  

/ głosowanie imienne korespondencyjne w godz. 900-1100/. 

i) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla  Zarządu Powiatu 

z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok – druk Nr 2b                    

/głosowanie imienne korespondencyjne w godz. 900-1100/. 

6. Głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał godz. 900 do 1100 - 

 radni głosują imiennie nad projektami uchwał w sprawie: 

a) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok 

– druk Nr 3 

b) określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na realizację zadań w powiecie ciechanowskim  w 2020 r.                     

– druk Nr 4 

c) w sprawie 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 5 

d) założenia Branżowej Szkoły II stopnia  w Ciechanowie i włączenia jej do 
Zespołu Szkół  nr 3 im. S. Staszica  w Ciechanowie, ul. Stefana Okrzei 6                  
– druk Nr 6 

7. Zapoznanie się z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Ciechanowskiego 

za 2019 rok – druk Nr 7 

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. Zamknięcie  XVIII Sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

 

 

 

        Przewodniczący 

       Rady Powiatu Ciechanowskiego 

 
            /-/Sławomir Morawski 
 
 
 


