
 Ciechanów, dnia 18.10.2022.  
BRM.0002.13.2022          

Zawiadomienie  

Uprzejmie zapraszam na LXI Sesję VIII kadencji Rady Miasta 

Ciechanów, która odbędzie się dnia  27 października 2022 r. o godz. 900 w sali 

konferencyjnej Urzędu Miasta w Ciechanowie, plac Jana Pawła II 6.  

 

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 

2. Ustalenie porządku obrad. 
 

3. Informacja o protokole z LX Sesji RM.  
 

4. Informacja organu wykonawczego z realizacji zadań wykonanych w okresie 
międzysesyjnym. 

 
5. Informacja o działalności PEC  sp. z o.o. za  2021 rok - druk nr 1. 

 

 
6. Projekty uchwał. 

1/ w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej 
Ciechanów - druk nr 2; 

2/ w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022 - druk nr 3; 

 

3/ w sprawie emisji obligacji komunalnych.- druk nr 4; 

 

4/ w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla partnerskiego miasta Chmielnicki 

w obwodzie Chmielnickim.- druk nr 5; 

 

5/ w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów 
przedszkoli i wicedyrektorów szkół oraz zwolnienia z realizacji tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 
albo na ich rzecz dla dyrektorów szkół oraz w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i 
doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach i określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli 
pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze  
- druk nr 6; 

 



6/ w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Ciechanów do 2035 r.- druk nr 7;  

7/ w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 8; 

8/ w sprawie wyrażenia  zgody  na  zawarcie  kolejnej  umowy  dzierżawy   
na okres powyżej 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą oraz wyrażenia zgody 
na odstąpienie od  obowiązku przetargowego trybu  zawarcia  umowy 
dzierżawy - druk nr 9. 

 
7. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 

8. Interpelacje. 

9. Czas dla Zarządów Osiedli.   

10. Zapytania i wolne wnioski. 

11. Informacja Przewodniczącego dotycząca korespondencji jaka wpłynęła do Rady 

Miasta w okresie międzysesyjnym.   

12. Zamknięcie obrad Sesji. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Przewodniczący Rady Miasta 

      

    /-/Krzysztof Leszczyński           


