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PROTOKÓŁ Nr 81.2021
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDUJ POWIATU W SIERPCU
w dniu 19 lutego 2021 r.

|
Przewodniczył: Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska - podinspektor w Biurze Rady i Zarządu

Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie z listą
obecności, która stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 11:00.
i

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
i

1. Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu.
2. Jerzy Suski - Mecenas. i
3. Grażyna Topolewska - Dyrektor DPS w Szczutowie.
4. Zbigniew Rzadkiewicz - Starszy specjalista ZDP w Sierpcu.
5. Robert Makówka - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.

i
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia, j
3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w roku 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na
zakup ciągnika z osprzętem.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na Kierownika Dziennego Domu
Senior+ w Szczutowie. |
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych za rok 2020. |
7. Zapoznanie się z informacją ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg
i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w 2020r.
8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z Planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu za 2020r.
9. Przyjęcie protokołu Nr 75.2020 z dnia 22 grudnia 2020r.
10. Sprawy różne. |
11. Zamknięcie posiedzenia. i
/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu!,

[
Ad.pkt. l Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Starosta Sierpecki Pan Andrzej
Cześnik witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu
(stan członków uczestniczących w posiedzeniu - 5).



Ad. pkt 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.
Członkowie Zarządu j ednogłośnie przyj ęli porządek posiedzenia.

Uwag i pytań nie było. .

Ad. pkt. 3 Zapoznanie się z informacją dotyczącą miesięcznego kosztu utrzymania
mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w roku 2021.

Obecna na posiedzeniu Pani Grażyna Topolewska przedstawiła członkom
zarządu planowany średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca na 2021 rok,
co stanom załącznik nr 3 do mniejszego protokołu. Powiedziała, że koszt utrzymania
mieszkańca obliczony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z uwzględnieniem
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 wynosi 5 228, 20 zł. Stanowi to wzrost
kosztów w stosunku do roku ubiegłego o l 074,63 zł. W związku z tym, że wyższy
koszt utrzymania może stanowić argument zniechęcający ośrodki pomocy społecznej
do kierowania podopiecznych do DPS, Dyrektor Pani Grażyna Topolewska zwróciła
się z wnioskiem o zastosowanie kosztu w kwocie 4 695 zł.

Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak zapytał, jakie są koszty: utrzymania
mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w ościennych powiatach?

Pani Grażyna Topolewska odpowiedziała, że jeśli chodzi o powiat płocki to
kwota ta wynosi w jednym ośrodku - 4 998 zł, w drugim zaś 5 210zł. Natomiast
koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Ugoszczu wynosi
4 750 zł.

Członkowie zarządu zapoznali się z informacją dotyczącą miesięcznego kosztu
utrzymania mieszkańca DPS w Szczutowie w roku 2021 i zaakceptowali kwotę
4 695 zł.

Z pytaniem do Dyrektor DPS zwrócił się Pan Sławomir Krystek, czy wszyscy
pensjonariusze zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19?

Pani Grażyna Topolewska odpowiedziała, że połowa pensjonariuszy została
już dwukrotnie zaszczepiona, z kolei druga połowa nie - ze względu na brak
szczepionek.

Więcej uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na zakup ciągnika z osprzętem.

Pan Dariusz Twardowski powiedział, że we wniosku o wyrażenie zgody na
udzielnie zamówienia publicznego napisane jest, że w skład komisji przetargowej
wchodzi Dyrektor ZDP w Sierpcu, który jest jednocześnie jej przewodniczącym.
Zaproponował członkom zarządu, aby wyłączyć Dyrektora jednostki jako
przewodniczącego takiej komisji. Uważa, że spowoduje to przejrzystość w działaniu.

Mecenas Pan Jerzy Suski powiedział, że jest to dobra okazja do zmiany
zarządzenia Kierownika ZDP w Sierpcu z dnia 11 kwietnia 2014 roku. Dodał, że
komisja przetargowa ocenia złożone oferty, a następnie to dyrektor decyduje
o podpisaniu umowy i o tym, żeby daną ofertę wybrać. Pan Mecenas zasugerował,



aby przekazać Panu Dyrektorowi ZDP, żeby wydał nowe zarządzenie w sprawie
wyboru komisji przetargowej na podstawie nowych przepisów i żeby wyłączyć
Dyrektora jednostki z pełnienia funkcji przewodniczącego komisji.

Członkowie zarządu zaaprobowali propozycję Pana Dariusza Twardowskiego,
po czym Pan Starosta zobowiązał się do skierowania pisma do Dyrektora ZDP w
Sierpcu, co stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Obecny na posiedzeniu) Pan Zbigniew Rzadkiewicz poinformował, iż
w szacunkowej wartości zamówienia tj. 300 000,00 zł planowany jest zakup ciągnika
z napędami nie mniej niż 100 KM, a także pług odśnieżny i kosiarka bijakowa tylno-
boczną.

Pan Dariusz Twardowski zapytał, jaka jest cena pługa śnieżnego?
Pan Zbigniew Rzadkowski odpowiedział, że orientacyjna cena pługa śnieżnego

wynosi 21 500 zł, a kosiarka bijakowa ok. 23 400 zł.
Pan Dariusz Twardowski zapytał, jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o zimę na

drogach?
Pan Zbigniew Rzadkiewicz odpowiedział, że sytuacja jest na bieżąco

monitorowana. Dodał, że na pewno zima będzie kosztowna. Jak do tej pory
wykorzystano ok. 900t towaru, a koszt usług będzie wynosił ponad 100 000 zł. Dla
porównania w roku ubiegłym koszt ten opiewał na kwotę 30 000 zł.

Pan Sławomir Olejniczak!powiedział, że docierają do niego pozytywne opinie
odnośnie zimowego utrzymania clróg.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli:

i

UCHWAŁĘ NR 427.81.2021
i

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na zakup
ciągnika z osprzętem/uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.

Następnie Pan Zbigniew Rzadkiewicz zapoznał członków zarządu z z pismem
Dyrektora ZDP w Sierpcu w sprawie wykonania barier ochronnych w pasie
drogowym drogi powiatowej w m. Grobowo./załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było. - j -

Ad. pkt 5 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na Kierownika
Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie.

Członkowie zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4-za)
podjęli:



UCHWAŁĘ NR 428.81.2021
w sprawie ogłoszenia konkursu na Kierownika Dziennego Domu Senior+
w Szczutowie /uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 6 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych za rok 2020.

Członkowie zarządu zapoznali się z w/w sprawozdaniem, co stanowi załącznik
nr 8 do mniejszego protokołu.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 7 Zapoznanie się z informacją ze sposobu przyjmowania i załatwiania
skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w 2020r.

Członkowie zarządu zapoznali się z w/w informacją, co stanom załącznik nr 9
do niniejszego protokołu.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt, 8 Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z Planu pracy Zarządu Powiatu
w Sierpcu za 2020r.

Członkowie zarządu zapoznali się z w/w sprawozdaniem, co stanom załącznik
nr 10 do niniejszego protokołu.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt 9 Przyjęcie protokołu Nr 75.2020 z dnia 22 grudnia 2020r.
Członkowie zarządu przyjęli w/w protokół bez uwag.

Ad. pkt. 10 Sprawy różne.
2. Zapoznanie się z pismem Dyrektora Oddziału Biura Zarządu Głównego Ligi
Obrony Kraju w Krakowie w sprawie sprzedaży nieruchomości

Starosta Pan Andrzej Cześnik wyjaśnił, iż wpłynęła odpowiedź na pismo, jakie
wystosowali w Starostowie w sprawie nabycia nieruchomości zlokalizowanej przy ul.
Kopernika w Sierpcu, po czym ją odczytaUzałącznik nr H do niniejszego protokołu/.

Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak poinformował, iż wykonał telefon do
wskazanej w piśmie osoby i okazało się, że dokumentacja związana z tym budynkiem
jest, książka obiektu również jest prowadzona. Obecnie Starostowie czekają na
telefon, kiedy przedstawiciele Ligi Ochrony Kraju mogliby przybyć z wizytą do



Starostwa w celu przedstawienia szczegółów. Pan Sławomir Olejniczak zwrócił
uwagę na proponowaną cenę sprzedaży nieruchomości, która wynosi 687 200 zł
i która jest jednocześnie ceną niższą od kwoty proponowanej przez właściciela
nieruchomości położonej przy ul. Świętokrzyskiej. Ponadto, budynek położony przy
ul. Kopernika jest budynkiem młodszym - pobudowany w 1978 r., a budynek przy ul.

r \

Świętokrzyskiej w 1961 r. j
Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy cena przedstawiona w piśmie przez LOK

w Krakowie jest ceną ostateczną czy podlega negocjacji?
Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że jest to propozycja, a szczegóły będą

dopiero omawiane. j
Pan Sławomir Krystek uważa, że należy zacząć po pierwsze od wykonania

swojego operatu szacunkowego; który sporządzi wskazany rzeczoznawca. Następnie
zapoznać się ze stanem konstrukcyjnym budynku i z dostosowanymi tam
technologiami, a na koniec zobaczyć jak funkcjonalnie i optymalnie dałoby się radę
wykorzystać ten budynek. Następnie zapytał czy brana jest pod uwagę ewentualna
rozbudowa budynku? |

Pan Sławomir Olejniczak odpowiedział, że tak.
Po przeprowadzonej dyskusji członkowie zarządu wyrazili aprobatę co do

kontynuowania rozmów z przedstawicielami LOK- u, aby doprowadzić do spotkania.
\
j

Pan Sławomir Olejniczak:oznajmił, iż o efektach podejmowanych działań wraz
ze Starostą będą informować nalbieżąco członków zarządu.

l - •f .
J. Omówienie bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem SPZZOZ
w Sierpcu. \

Starosta Pan Andrzej Cześnik zwrócił się do obecnego na posiedzeniu
Dyrektora SPZZOZ Roberta Makówka o przedstawienie bieżącej sytuacji w szpitalu.

Pan Robert Makówka powiedział, że w dniu wczorajszym wpłynęło do szpitala
pismo z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie wstępnie zostaliśmy zaakceptowani do
programu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku
z pojawieniem się koronawirusa SARS-COY-2 na terenie Województwa
Mazowieckiego". Uważa, że z tego programu szpital powinien otrzymać aparat RTG
mobilny. Biuro ds. realizacji projektów europejskich nie potrafi jeszcze odpowiedzieć)
na pytanie w jakiej formule się to odbędzie, tzn. czy to Urząd Wojewódzki zakupi dla
całego województwa sprzęt i będzie go rozdawał, czy dostaniemy środki i to my
będziemy kupować. To co najważniejsze -jest potwierdzenie, że ten program został
zaakceptowany. Dodał także, że dogrywają końcówki projektów związanych
z darowiznami. W dniu wczorajszym uzyskali zgodę od Polskich Kolei Liniowych na



to, żeby przedłużyć rozliczenie aparatu RTG, ponieważ dostawa sprzętu j"est możliwa
dopiero za 8 tygodni.
Następnie Pan Robert Makówka przeszedł do omówienia kwestii związanej
z tomografem. Wyjaśnił, że są w trakcie prac związanych z opracowaniem
PFU( programu funkcjonalno użytkowy) . Zostały także zlecone prace geodecie i
geologowi. Uważa, że do końca lutego powinien mieć już zarówno mapkę od
geodety, pomiary od geologa, a także PFU od projektanta. Po wykonaniu PFU
chcieliby ogłosić dwa postępowania - pierwsze to „Zaprojektuj i wybuduj", a
drugie „Wyposaż". Dodał, że jeśli nie będzie problemów na etapie samych
zamówień publicznych, to nie ma zagrożeń że pracownia tomograficzna nie
powstanie do końca listopada. Z jednej strony to zadanie jest łatwe z punktu widzenia
tzw. budowlanki, ponieważ polega ono na wybudowaniu zwykłego pawilonu,
natomiast specjalistyczna wiedza jest w części, gdzie znajduje się sam rezonans.
Dodał, że w większości pracowni jest tak, że wchodząc do pracowni rezonansu
znajduje się ręczny wykrywacz metalu. W związku z tym rozmawiał z projektantem,
aby wrysować taką bramkę również w projekcie pracowni rezonansu SPZZOZ
Sierpc.

Pan Robert Makówka wyjaśnił, że kolejne zadanie realizowane w szpitalu
związane jest z windą. Powiedział, że na chwilę obecną temat znajduje się w dwóch
miejscach w celu analizy. Z jednej strony jest to biuro projektowe, które wykonywało
wcześniej projekt, a z drugiej strony jest to inna pracownia. Dodał, że chcą zrobić
wszystko, aby móc pracować na wcześniej już wykonanym projekcie, natomiast nie
posiada umów zawartych w tamtym czasie i nie wiadomo, jak wygląda kwestia praw
autorskich. Biuro projektowe w rozmowach telefonicznych podtrzymuje, że
w umowach nie przekazywali praw autorskich. Wynika z tego, że nie można
dokonywać żadnych zmian. Zwrócił się więc z prośbą o wycenę i rozmawiają
o dalszej współpracy. Wyjaśnił, że będą się kierować kwestią związaną z kosztami.
Gdyby udało się zakupić szyb windowy i windę za 250 000 zł, to przy takich
kosztach zostają jeszcze środki na część komunikacyjną. W dniu dzisiejszym, około
godz. 13:00 będą przekazane dokumenty, które zostały wykonane przez poprzednie
biuro projektowe. Uważa, że w przyszłym tygodniu będzie w stanie przekazać więcej
informacji. Zarówno ze strony jednej pracowni, jak i drugiej nie ma zagrożeń co do
tego, żeby nie zrealizować zadania w tym roku.

Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że Dyrektor wspomniał o braku umów.
Dodał, że skoro jest projekt, to na pewno na nim znajdują się dane kontaktowe do
projektanta. W związku z tym, czy nie ma możliwości wystąpienia do pracowni
o udostępnienie takiej dokumentacji?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że nie było chęci ze strony pracowni, aby
przekazać zawarte wcześniej umowy. Do tej pory kontakt polegał na rozmowach



telefonicznych, podczas których przekazali wyłącznie, że nie posiadamy praw
autorskich do projektu. j

Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że należałoby upewnić się w tej kwestii,
np. poprzez przesłanie kserokopii umowy.

Pan Robert Makówka oznajmił, iż dlatego zwrócili się do pracowni, aby
zaproponowali pewne zmiany jw projekcie, ponieważ wcześniej zaproponowana
przez nich wycena, czyli ok. j 200 000 zł jest bardzo wygórowana. Dodał, że
rozmowy trwają, a będzie również posiadał informacje z innych źródeł - bardziej
urealnione. W chwili obecnej jest poszukiwanie metody na jak najtańsze dokonaniei
wszelkich korekt. i

!

Następnie Dyrektor SPZZOZ przeszedł do omówienia trzeciej inwestycji -
budowy parkingu. Wyjaśnił, że w przyszłym tygodniu czeka go rozmowa
z kolejnym wykonawcą spoza Sierpca. Głównie chodzi o kwestie projektu. Zostało
mu polecone także biuro projektowe, które zajmuje się typowo tematami drogowymi.
Z bardzo wstępnych informacji jwynika, iż koszt zaprojektowania wynosiłby ok. 10
000 zł. Szczegółową wiedzą będzie dysponował również w przyszłym tygodniu.
Powiedział, że chcieliby najszybciej ruszyć z postępowaniem związanym
z rezonansem, ze względu na najdłuższy czas dostawy sprzętu. Chciałby, abyl
postępowanie to ogłosić już w połowie marca, aby bezpiecznie do listopada
zakończyć prace. |i

Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że na ostatnich spotkaniach Dyrektor
wspominał o tytułach własności działek, pomijając tę jedną pod parking, która była
omawiana na posiedzeniu Zarządu. Zwrócił się z pytaniem, jak wygląda sytuacja
z pozostałymi działkami i tytułami własności?

Pan Robert Makówka powiedział, że takich problemów, jak przy parkingu nie
ma odnośnie windy i rezonansu. Dodał, że tutaj głównym problemem były kwestie
związane z zagospodarowaniem przestrzennym i możliwości ścisłej zabudowy.
Jedyne obostrzenia są takie, że budynek nie może być płaski, lecz musi być
wykonany w podobnym stylu jak pozostałe budynki szpitala.

Ponownie do Dyrektora zwrócił się Pan Sławomir Olejniczak pytając, czy nie
rozważał możliwości wynajęcia inwestora zastępczego na realizację inwestycji?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że analizował takie rozwiązanie, lecz
doszedł do wniosku, że koszty związane z inwestorem zastępczym byłyby kosztami
wyrzuconymi „w błoto". Uważa, że są w stanie własnymi siłami poradzić sobie
z inwestycjami, które mają być realizowane w SPZZOZ Sierpc.

Pan Sławomir Krystek zwrócił się do Dyrektora mówiąc, że nie chodzi
o stricte inwestora zastępczego, lecz o firmę, która kompleksowo będzie prowadzić te
budowy, łącznie z inspektorami nadzoru.



Pan Robert Makówka powiedział, że rozmawiał na ten temat z architektami jak
to wygląda w innych miejscach. Oznajmił, że w swoim życiu zrealizował kilka
inwestycji, gdzie zbierze się łączna kwota ok. 20 000 000 zł. Stara się minimalizować
koszty inwestycji i szukać oszczędności. Uważa, że jest jeszcze trochę czasu na
podjęcie takich decyzji, gdyby członkowie zarządu uznali, że jest to konieczne
rozwiązanie. Osobiście uważa, że te zadania nie są dla niego zadaniami wybitnie
trudnymi, jest to kwestia poszukania odpowiednich inspektorów i osób, które
faktycznie i rzetelnie będą czuwać pod kolejnymi branżami. Dodał, że przeprowadzi
rozeznanie cenowe odnośnie inwestora zastępczego i przedstawi je członkom
zarządu.

Pan Andrzej Cześnik powiedział, że obowiązuje ustawa o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
Covid-19, w której są również zawarte kwestie związane z zamówieniami
publicznymi. Czy ma to jakieś zastosowanie w przypadku tych trzech inwestycji?

Pan Robert Makówka powiedział, że tych tematów drogą covidową nie uda się
załatwić. Udało się to w przypadku zakupów w ramach darowizn.

Następnie Pan Robert Makówka przeszedł do omówienia kwestii szczepień.
Powiedział, że z dużymi problemami, ale trwa akcja szczepień. Problem w głównej
mierze dotyczy szczepionek, a co za tym idzie - problemy organizacyjne. Pojawiają
się słuszne pretensje, ponieważ dana osoba jest powiadamiana o terminie szczepienia,
po czym okazuje się, że szczepionka nie przyjechała. Dzisiaj usłyszał, że pojawiają
się nowe wytyczne, żeby ewentualnie nie robić drugiego szczepienia Pfizera ze
względu na brak szczepionek. Od marca dochodzą także szczepienia służb
mundurowych. Z komunikatu Ministra Zdrowia wynika, że nie ma możliwości
zaplanowania harmonogramu na II kwartał, ponieważ nie wiadomo ile będzie
szczepionek i czy w ogóle będą. Natomiast z pozytywnych informacji Pan Robert
Makówka przekazał, że pacjenci wrócili na oddział chirurgiczny.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowałai
Katarzyna Tomaszewska

Zarząd

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński
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LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

!

na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2021 r.

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwisko i imię

Andrzej Cześnik j

Sławomir Olejniczak ;

Sławomir Krystek j

Marek Chyliński i

Dariusz Twardowski \

Funkcja

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

Podpis
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ZARZĄD POWIATU
W SIERPCU

BRZ.0022.6.2021

Zaj jjr _.£/. do protokoSu

z posiedzenia Zarodu Powiatu Sierpc, dnia 17 lutego 2021 r.

Nr- M

Działając na podstawie § 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. z 2019 r. póz. 499), zapraszam na 81 posiedzenie Zarządu Powiatu,
które odbędzie się w dniu 19 lutego 2021 r. o godz. 11:00 w Starostwie Powiatowym
w Sierpcu. !

i
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
-3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą miesięcznego kosztu utrzymania
mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w roku 2021.

-4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na zakup ciągnika z osprzętem.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na Kierownika Dziennego Domu
Seniorf w Szczutowie. ;
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych za rok 2020.
7. Zapoznanie się z informacją ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg
i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, w 2020r.
8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z Planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu za
2020r. \
9. Przyjęcie protokołu Nr 75.2020 z dnia 22 grudnia 2020r.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.


