Przewodniczący

Ciechanów, 18.09.2020 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 XXII sesję Rady Powiatu
Ciechanowskiego VI kadencji .
Sesja odbędzie się w dniu 28 września 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 XXII sesji Rady Powiatu VI
kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XX i XXI sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między
sesjami.
5. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
Delegatura w Ciechanowie o działalności kontrolnej na terenie powiatu
ciechanowskiego w 2019 roku – DRUK Nr 1
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika
Konsumentów w 2019 roku – DRUK Nr 2
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego –
DRUK Nr 3
b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 rok –
DRUK Nr 4
c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony
do 3 lat – DRUK Nr 5
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d) uchwalenia „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu
ciechanowskiego na lata 2020 - 2023”.– DRUK Nr 6
e) rozpatrzenia petycji adwokat Renaty Sutor - DRUK Nr 7
f) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania
stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym szkół, dla których powiat
ciechanowski jest organem prowadzącym, za wysokie wyniki w nauce i
szczególne osiągnięcia edukacyjne – DRUK Nr 8
g) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na działalność Starosty
Ciechanowskiego.– DRUK Nr 9
h) rozpatrzenia skargi osoby fizycznej na Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
– DRUK Nr 10
i) pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi powiatowej nr
07540 (1227W) Wola Wodzyńska - Nowa Wieś – DRUK Nr 11
j) przyjęcia stanowiska dotyczącego zachowania integralności
Województwa Mazowieckiego – DRUK Nr 12
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Ciechanowskiego
/-/ Sławomir Morawski
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