
Rada Powiatu Sierpeckiego
Radni - Sesja, Użytkownicy

Protokół Nr XX. 2020 

z obrad Rady Powiatu w Sierpcu 

w dniu 15 maja 2020 roku

Obrady rozpoczęto piątek, 15 maja 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 12:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Obecni:

1. Przemysław Burzyński
2. Marek Chyliński
3. Andrzej Cześnik
4. Juliusz Gorzkoś
5. Zbigniew Kopczyński
6. Małgorzata Korpolińska
7. Sławomir Krystek
8. Jan Laskowski
9. Ewa Nowakowska
10. Jarosław Ocicki
11. Sławomir Olejniczak
12. Paweł Pakieła
13. Kamil Różański
14. Wojciech Adam Rychter
15. Sebastian Szczypecki
18. Mariusz Turalski
19. Dariusz Twardowski

Ponadto w obradach uczestniczyli:

1) Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,

2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,

3) Pan Jerzy Suski -  Radca prawny,

4) Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad. 
Pan Przewodniczący otworzył XX sesję Rady Powiatu w Sierpcu. Stwierdził ustawowe 
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W obradach sesji obecnych było 15
radnych /Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/.

Na sekretarza obrad Pan Przewodniczący Rady powołał Pana Marka Chylińskiego.

Pan Przewodniczący Rady nadmienił, że niniejsza sesja została zwołana na wniosek 
Zarządu Powiatu w Sierpcu.

2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku.



Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? Dodał, że w 
obradach uczestniczy Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sierpcu, która udzieli wszelkich wyjaśnień na zaistniałe pytania.

Pan Przewodniczący odnosząc się do przedłożonego projektu uchwały w sprawie 
podziału środków PFRON poinformował, że chciałby uzyskać informację, ile wniosków 
jest już złożonych oraz co się kryje pod dofinansowaniem likwidacji barier 
architektonicznych i technicznych.

Głos zabrał Pan Wojciech Rychter który oznajmił, że PFRON na 2020 rok przyznał 
Powiatowi Sierpeckiemu kwotę około 608.150. Dodał, że w podziale na poszczególne 
zadania w bieżącym roku nie zostały uwzględnione środki z PFRON na turnusy 
rehabilitacyjne z uwagi na pandemię.

Głos zabrała Pani Agnieszka Gorczyca Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu która wyjaśnił, że bariery architektoniczne zgodnie z definicją to są 

^  wszystkie działania trwałe np. przygotowanie windy, podjazdu, dostosowanie 
pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych. Natomiast bariery techniczne to takie które 
można ustawić np. osoba niepełnosprawna ma niepełnosprawność rąk, więc trzeba tak 
dostosować piec, aby ta osoba mogła go swobodnie obsługiwać. Jeśli chodzi o złożone 
wnioski to one cały czas wpływają. Największe zapotrzebowanie jest na środki 
ortopedyczne. Pani Dyrektor podkreśliła, że bariery architektoniczne nie były robione od 
lat, ponieważ ówczesna rada nie przeznaczyła na to zadanie środków finansowych.

Pan Marek Chyliński zapytał skąd się wziął pomysł na likwidację barier 
architektonicznych, skoro do tej pory tego nie było?

Pani Agnieszka Gorczyca - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 
Sierpcu powiedziała, że ustawa o rehabilitacji społecznej i zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych w art. 35a wymienia zadania powiatu i te zadania, które zostały 
wymienione w podziale środków PFRON na 2020 rok w Powiecie Sierpeckim są 
najbardziej powszechne dla osób niepełnosprawnych. Po dokonaniu rozeznania wniosków 
uznano, że takie rozwiązanie może być zasadne. Wyjaśniła, że w bieżącym roku osoby 
niepełnosprawne również składają wnioski na turnusy rehabilitacyjne. Po obradach sesji i 
po podjęciu uchwały w takim kształcie otrzymają petenci odpowiedź, iż Rada Powiatu na 
ten cel nie przeznaczyła środków finansowych.

Więcej pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie:

podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w 2020 roku.

Wyniki_______ _________________________________________________ głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2



Wyniki imienne:__________________________________________________________
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Jarosław Ocicki, Paweł 
Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz 
Turalski, Dariusz Twardowski, Sławomir Olejniczak 
NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Ewa Nowakowska,

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 131.XX.2020
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku

/Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finnaowej na lata 2020-2035.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? Dodał, że w 
obradach uczestniczy Pan Krzysztof Sobiecki, który udzieli wszelkich wyjaśnień na 
zaistniałe pytania.

Głos zabrał Pan Krzysztof Sobiecki- Skarbnik Powiatu, który przedstawił zmiany ujęte 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Budżecie Powiatu Sierpeckiego.

Głos zabrał Pan Jarosław Ocicki - Wicestarosta który powiedział, że w budżet powiatu 
został zmniejszony o kwotę 140 000 zł w zakresie oświaty, jednak w porównaniu do 
innych powiatów nie jest to drastyczne zmniejszenie.

Pan Jan Laskowski powiedział, że w Budżecie Powiatu wprowadza się wydatek w 
kwocie 250 000 zł na dotacje mającą na celu utworzenie warsztatów terapii zajęciowej. 
Radny podkreślił, że wiedza radnych Rady Powiatu w tym temacie jest bardzo znikoma i 
dlatego radni powinni otrzymać więcej dokumentów, aby mogli się odnieść. Jednakże 
biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraj u,radny uważa, że dotacja na taką kwotę jest 
niezasadna. Radny uważa, że temat przyznania dotacji na utworzenie WTZ-ów dobrze 
byłoby przenieść na późniejszy termin. Podkreślił że w tej chwili już została znacznie 
zmniejszona dotacja na zadanie związane z oświatą. Następnie w bieżącym roku jest 
planowana dla oświaty podwyżka wynagrodzenia o 6%. Jeżeli ta kwota jest ujęta w 
budżecie to dobrze, jeśli nie to trzeba mieć ten temat również na względzie. Ponadto w 
związku z zaistniałą pandemią, należy mieć na względzie, że basen nie funkcjonuje już 
trzeci miesiąc. Rząd zapowiada nowelizację Budżetu w czerwcu 2020 roku i nie wiadomo 
na czym ta nowelizacja będzie polegała. Jednakże należy mieć to na względzie, że będzie 
szukanie oszczędności. Radny podkreślił, że nie jest przeciwko tworzeniu warsztatów 
terapii zajęciowej na terenie gminy, tylko żeby to zadanie przesunąć w czasie. Dlatego na 
dzień dzisiejszy radny zaproponował, aby poprawić te wydatki w budżecie i wstrzymać się



z ujęcie dotacji na utworzenie WTZ-ów, tym bardziej że przetarg na terenie gminy jest 
nierozstrzygnięty, a więc można jeszcze chwilę poczekać. Podkreślił, że nie wiadomo jak 
się będzie sytuacja kształtowała w kraju w związku z pandemią.

Głos zabrał Pan Jarosław Ocicki - Wicestarosta który powiedział, że wszyscy 
doskonale zdajemy sobie sprawę z zaistniałej sytuacji w kraju. Oznajmił, że obejmując 
funkcję Wicestarosty w 2018 roku miał świadomość , że Zarząd Powiatu musi zmierzyć 
się z niskimi zarobkami we wszystkich jednostkach powiatowych, ponieważ niektórzy nie 
otrzymywali wynagrodzenia zasadniczego w wysokości najniższej krajowej. Sytuacja w 
szpitalu również jest znacznie lepsza w tej chwili. Podkreślił, że ościenne powiaty są 
zmuszone do zamknięcia niektórych oddziałów, a na terenie Powiatu Sierpeckiego nie ma 
takiej sytuacji.

Głos zabrał Pan Dariusz Twardowskim który zapytał Pana Wicestarostę, czy prawdą 
jest, że w szpitalu będzie likwidowane laboratorium? Następnie radny zapytał, czy 
przychodnia ma być wynajmowała prywatnemu podmiotowi?

Głos zabrał Pan Jarosław Ocicki - Wicestarosta który powiedział, że zadane pytania 
przez radnego Twardowskiego są do Pana Dyrektora szpitala. Następnie podkreślił, że 
nigdy jako Wicestarosta wraz z członkami zarządu oraz Starostą nie byli za jakąkolwiek 
prywatyzacją jakiegoś działu w szpitalu, wręcz przeciwnie.

Głos zabrał pan Sławomir Krystek który odnosząc się do przedstawionych zmian w 
budżecie oznajmił, że przetarg na adaptację budynku w Ostrowach jest procedowany i w 
następnym tygodniu przewidywane jest jego rozstrzygnięcie. Dodał, że na ten moment nie 
ma oficjalnego stanowiska PFRON, który temu przedsięwzięciu daje większość środków. 
Jednakże poszły pewne zobowiązania świat i je trzeba zrealizować. Radny oznajmił, że na 
ten moment nie wiadomo co będzie dalej. Wniosek został złożony w ostatniej chwili, ale 
też jest prawdopodobne, że gmina nie otrzyma dofinansowania z zewnątrz. Z 
nieoficjalnych informacji wiadomo, że te środki będą przyznane jednak różnie może być. 
Podkreślił, że przeznaczenie tych środków w budżecie nie powoduje tego, że będą one 
wydatkowane.

Głos zabrał Pan Jarosław Ocicki - Wicestarosta który powiedział, że to jest ostatnia 
szansa jaką Powiat Sierpecki może mieć odnośnie powstania warsztatów terapii 
zajęciowej. Zapotrzebowanie w tym temacie jest bardzo duże. Dodał, że należy spojrzeć 
na ościenne powiaty, gdzie takie placówki funkcjonują. Jedyną białą plamą jest Sierpc.

Głos zabrał Pan Wojciech Rychter który przysłuchując się dyskusji związanej z 
utworzeniem warsztatów terapii zajęciowej, zapytał czy jeżeli jakaś sytuacja by wynikła, 
że nie zostanie przez PFRON przyznane dofinansowanie do WTZ-ów, to wówczas 
zabezpieczone środki finansowe w budżecie będą mogły być przeniesione na inne zadania. 
Radny podkreślił, że sprawy społeczne są bardzo ważne.

Głos zabrał Pan Krzysztof Sobieski - Skarbnik Powiatu który wyjaśnił, że przyznanie 
dotacji to jeszcze nie jest jej wydatkowanie. Jeśli środki nie zostaną przyznane wówczas 
kwota przeznaczona na utworzenie WTZ zostanie przekazana na inny cel.



Głos zabrał Pan Wojciech Rychter który wyjaśnił, że zanim został złożony wniosek do 
PFRON to kilka razy spotykała się komisja, która sprawdzała dokumenty. Podkreślił, że 
cała dokumentacja i procedury zostały spełnione. Radny powiedział, że należy mieć na 
względzie, iż Mazowiecka Izba do Spraw Osób Niepełnosprawnych 8 maja 2020 roku 
dopiero opiniowała podział środków PFRON. Na tym posiedzeniu również wniosek 
Powiatu Sierpeckiego o Warsztaty Terapii Zajęciowej został pozytywnie zaopiniowany. 
Radny podkreślił, że nawet jeżeli ostatecznie powiat nie otrzyma środków z zewnątrz na 
dofinansowanie niniejszego zadania to pieniądze w tym momencie ujęte na zadanie 
realizacji warsztatów terapii zajęciowej nie przepadną, tylko zostaną przesunięte na inny 
cel.

Pan Jan Laskowski podkreślił, że radni nie są przeciwni tworzeniu Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Radny uważa, że zadanie jest godne realizacji, jednak należy mieć na to 
potwierdzone przyznanie środków z zewnątrz. Jeżeli powiat ma realizować zadanie to 
powinien zostać przekazany komplet dokumentów. Na ten moment nie wiadomo, czy 
budynek WTZ będzie Powiatu, czy gminy, czy powiat będzie jego współwłaścicielem, czy 
dzierżawcą.

Głos zabrał Pan Jarosław Ocicki - Wicestarosta który oznajmił, że dokumentacja 
związana z tworzeniem WTZ - ów jest dostępna i każdy radnym mógł się z nią zapoznać 
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Głos zabrał Pan Zbigniew Kopczyński który wyjaśnił, że środki finansowe ujęte w 
budżecie na realizację zadania związaną z utworzeniem WTZ-ów, nie są w tym momencie 
wydatkowane. Na ten moment nie będą nikomu przekazane. Radny podkreślił, że w 
trakcie wcześniejszych kadencji Rady Powiatu nie było tak trudnej sytuacji związanej z 
wybuchem pandemii jak jest teraz i ówczesne Zarządy Powiatów brały kredyty i były 
wykonywane inwestycje. Radny zapytał, dlaczego jak jest ogólny w kraju kryzys, jest 
faktyczne zagrożenie pandemią a jednak Powiat Sierpecki ma dobrą kondycję finansową, 
to czemu ma nie zostać podjęte działanie mające na celu utworzenie nowej placówki.

Głos zabrał Pan Jan Laskowski który podkreślił, że w trakcie wcześniejszych kadencji 
nie były zaciągane kredyty.

Głos zabrał Pan Sławomir Olejniczak który uważa, że należy się posłużyć faktami. 
Oznajmił, że wówczas gdy będzie pozytywna decyzja z PFRON-u to wówczas Rada 
Powiatu podejmie stosowną uchwałę o przekazaniu środków finansowych na realizację 
zadania. Wówczas kiedy będzie decyzja z PFRON, powinna zostać podjęta stosowna 
uchwała przez Radę Powiatu w Sierpcu, nie wcześniej.

Głos zabrał pan Marek Chyliński który oznajmił, że pozwolił sobie otworzyć ogłoszenie 
o przetargu w sprawie lokalu, gdzie mają się znajdować WTZ-y. Oznajmił, że Gmina 
Gozdowo ma 30 dni, aby unieważnić postępowanie. Radny oznajmił, że są zabezpieczeni, 
ponieważ przewidują unieważnienie postępowania w przypadku nie otrzymania środków z 
zewnątrz. Wobec powyższego Radny zastanawia się dlaczego Rada Powiatu w tej chwili 
ma przeznaczać środki na tego tyPu zadania.

Głos zabrał pan Kamil Różański który przysługując się dyskusji stwierdził, że skoro za



tydzień mogłaby zostać podjęta w tym temacie uchwała, to dlaczego jej nie podjąć dzisiaj. 
Zazwyczaj planując realizację zadania z udziałem środków zewnętrznych w pierwszej 
kolejności zapewnia się wkład własny, dopiero potem w następnej kolejności składa się 
wniosek i czeka na rozstrzygnięcie.

Głos zabrał Pan Przewodniczący który stwierdził, że trwa dość burzliwa dyskusja 
dotycząca utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej i przeznaczenia na ten cel kwoty 
250 000 zł jako dotacji na realizację zadania. Dodał, że należy mieć nadzieję, iż PFRON 
przyśle ostateczną decyzję o dofinansowaniu. Następnie Pan Przewodniczący zapytał Pana 
Jana Laskowskiego, czy podtrzymuje swój wniosek dotyczący zdjęcia z przedłożonej 
uchwały ujęcia środków finansowych na dotację utworzenia Warsztatów Terapii 
Zajęciowej do momentu otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania z PFRON.

Pan Jan Laskowski oznajmił, że podtrzymuje swój wniosek

Pan Przewodniczący odnosząc się do Statutu Powiatu Sierpeckiego powiedział, że 
wniosek może być złożony przez Klub, bądź grupę co najmniej pięciu radnych.

Pan Jan Laskowski oznajmił, iż wniosek składa w imieniu klubu PSL.

Głos zabrał Pan Jarosław Ocicki - Wicestarosta który zapytał Pana Jerzego Suskiego 
radcę prawnego, czy jeżeli jest na wniosek Zarządu Powiatu zwoływana sesja to czy tylko 
i wyłącznie nie Zarząd Powiatu może dokonywać zmian?

Głos zabrał Pan Jerzy Suski - Radca Prawny który powiedział, że art. 233 Ustawy o 
finansach publicznych mówi, że inicjatywa zmiany uchwały budżetowej należy 
wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W orzecznictwie sądów 
administracyjnych i organów nadzoru nie ma zgodności co do tego, czy ten przepis 
oznacza wyłączną możliwość dokonywania zmian przez radę w projekcie uchwały 
zmieniającej budżet, który to projekt jest zgłoszony przez zarząd. Zdecydowana większość 
orzeczeń wyklucza taką możliwość. Orzeczeń dających możliwość dokonania przez Radę 
Powiatu zmian zgłoszonych przez zarząd w projekcie zmian budżetu jest 10. Są to 
orzeczenia sądów administracyjnych, które stwierdziły nieważność takiej uchwały w 
sprawie zmian w budżecie w której zostały dokonane zmiany na wniosek rady. Pan 
Mecenas oznajmił, że również stoi na stanowisku, że wprowadzenie zmian do tej uchwały, 
która jest w tej chwili omawiana w wyniku wniosków zgłoszonych przez radnych, jest to 
bardzo duże prawdopodobieństwo, że zostanie stwierdzona przez organ nadzoru 
nieważność całej uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego podjętej w 
dniu dzisiejszym, jeżeli ta uchwała bez zgody Zarządu Powiatu zostałaby zmieniona. Pan 
Mecenas podkreślił, że istnieje taka możliwość, że zarząd zgłosi autopoprawkę do 
projektu uchwały. Natomiast w tej chwili Rada Powiatu ma możliwość tylko jedną, 
przyjąć projekt uchwały zaproponowany przez Zarząd Powiatu, bądź go nie przyjąć w 
głosowaniu. Wobec powyższego, jeżeli wniosek formalny został zgłoszony przez radnego 
do projektu uchwały wniesionej przez Zarząd to powinien być przegłosowany. Jeżeli 
zostanie przyjęty, to wówczas Zarząd będzie musiał się zastanowić nad tym, czy 
wprowadza autopoprawkę do tej uchwały, czy też nie. Jeżeli Zarząd nie przyjmie wniosku, 
wówczas projekt powinien być głosowany w wersji pierwotnej Zarządu. Następnie Pan 
Mecenas oznajmił, iż Statut Powiatu Sierpeckiego przewiduje, że projekty uchwał skład:



się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady. Wobec powyższego ten przepis 
ma również zastosowanie w sprawie wniosku, co do zmiany projektu uchwały.

Pan Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu podkreślił, że wówczas kiedy z Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego zostaną zdjęte środki finansowe przeznaczone na utworzenie WTZ- 
ów, będzie musiała ulec zmianie również Wieloletnia Prognoza Finansowa. Dodał, że 
jeżeli zostanie ta kwota zdjęta, to wówczas zmniejszy się niedobór budżetu.

Pan Przewodniczący ogłosił 10 minut przerwy,

Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady sesji Rady Powiatu.

Pan Przewodniczący zapytał Pana Jana Laskowskiego, czy Klub radnych PSL 
podtrzymuje swój wniosek.

Pan Jan Laskowski powiedział, że Klub PSL wycofuje swój wniosek.

Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie:

zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2020-2035.

Wyniki_________________________________________________________ głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:__________________________________________________________
ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Jarosław Ocicki, Paweł 
Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz 
Turalski, Dariusz Twardowski, Sławomir Olejniczak 
NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Ewa Nowakowska,

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 132.XX.2020 
zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej na łata 2020-2035
/Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2020 rok.I



Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? Dodał, że w 
obradach uczestniczy Pan Krzysztof Sobiecki, który udzieli wszelkich wyjaśnień na 
zaistniałe pytania.

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie:

zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok.

Wyniki_________________________________________________________ głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:__________________________________________________________
ZA (8)

Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jarosław Ocicki, 
Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, S, Mariusz Turalski,

WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7,

Jan Laskowski, Dariusz Twardowski, Sławomir Olejniczak, Sebastian Szczypecki 
Marek Chyliński, Przemysław Burzyński, Andrzej Cześnik,

NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Ewa Nowakowska,

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

/Uchwała

UCHWAŁĘ Nr 133.XX.2020 
zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia 
Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok.

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

5. Zakończenie obrad sesji Rady.

Pan Przewodniczący poinformował, iż porządek obrad został wyczerpany, 
w związku z powyższym zamyka XIX sesję VI kadencji Rady Powiatu w Sierpcu.

Przy goto wał(a): Dominika Pawłowska

Przewodniczący 
Rada Powiatu Sierpeckiego

PRZEWODNICZĄCY RAD

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl



LISTA OBECNOŚCI
R A D N Y C H

RADY POWIATU W SIERPCU 

na obradach XX nadzwyczajnej sesji w dniu 15 maja 2020 roku

Lp. N A ZW ISK O  I IM IĘ , Podfńs

1. Burzyński Przemysław
f

/  /  /

2. Chyliński Marek Piotr 1

3. Cześnik Andrzej Sławomir

4 Gorzkoś Juliusz
X  * r~

'n C e o b e c s ry f

5. Kopczyński Zbigniew
j & t -  “

6. Korpolińska Małgorzata

7. Krystek Sławom ir Grzegorz

8. Laskowski Jan

9. Nowakowska Ewa Danuta

10. Ocicki Jarosław Andrzej

11. Olejniczak Sławom ir Paweł

12. Pakieła Paweł

13. Różański Kamil Jan
0 /qjL ■

14. Rychter Wojciech Adam 4 C ?
__________/ / _____________

15. Szczypecki Sebastian ML
16. Turalski Mariusz

17. Twardowski Dariusz Mieczysław



Powiatowy Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Wojciech Rychter zwraca się z 
apelem do Samorządów z terenu Powiatu Sierpeckiego oraz do wszystkich 
mieszkańców o wsparcie finansowe dla Centrum Niezależnego Życia „SAJGON” w 
Ciechocinku.
Od 2006 roku kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych co roku uczestniczyło w 
obozach rehabilitacyjnych organizowanych przez Centrum. Szkolili wolontariuszy ze 
szkół średnich z powiatu sierpeckiego (pozyskiwali dla wszystkich uczestników 
środki na obozy i szkolenia). Ukierunkowali kilkoro z nich w decyzjach życiowych, 
dzięki czemu mamy profesjonalnych psychologów, opiekunów osób 
niepełnosprawnych oraz fizykoterapeutów. Bez wątpienia są oni wspaniałymi 
fachowcami. „Sajgon” jest jednym z niewielu miejsc, gdzie podopieczni otrzymują 
wsparcie oraz całodzienną pomoc . Mamy również zapewnienie ze strony Centrum, 
że po opanowaniu pandemii COVID-19 niepełnosprawni mieszkańcy z powiatu 
sierpeckiego pojadą na obóz rehabilitacyjny do Ciechocinka. Pomóżmy naszym 
przyjaciołom! Pomóżmy im stanąć na nogi! Pamiętajmy, że prawdziwych przyjaciół 
poznaje się biedzie! 
https://zrzutka.pl/j5rxhn

https://zrzutka.pl/j5rxhn


PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

W SIERPCU Sierpc, dnia 12 maja 2020 roku

BRZ.0002.3.2020

Na podstawie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.511 z późn. zm) § 12 ust. 1 
Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XX sesji Rady Powiatu w Sierpcu 
na dzień 15 maja 2020 roku tj. piątek o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Jose de San Martin w Sierpcu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza 

obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.

5. Zamknięcie obrad.

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm).



ZARZĄD POWIATU 
W SIERPCU

BRZ.0022.11.2020

BIURO RADY | ZARZĄDU
POWIATU W SIERPCU c- . • , ,  • ono aSierpc, dnia 11 maja 2020 r.
Data wpływu X̂)!l£)

............... “M
PAN
PRZEMYSŁAW BURZYŃSKI 
PRZEWODNICZĄCY RADY 
POWIATU W SIERPCU

Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz 
§ 13 ust. 4 Statutu Powiatu Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Nr 22.IV.2018 z dnia 
28 grudnia 2019r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 499) -  wnosi o zwołanie nadzwyczajnej 
sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 15 maja 2020r. na godz. 9:00 z następującym 
porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2020 r.

5. Zamknięcie obrad.

U Z A S A D N I E N I E
W związku z niezbędnymi zmianami, których należy dokonać w uchwale 

budżetowej Powiatu Sierpeckiego na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2020-2035 ze szczególnym uwzględnieniem zmian w obszarze dróg 
powiatowych oraz świadczeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

4 )  Niepełnosprawnych na rzecz mieszkańców powiatu zasadne jest zwołanie sesji 
nadzwyczajnej.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski

2) Jarosław Ocicki

3) Andrzej Cześnik

4) Sławomir Krystek

5) Kamil Różański

-  Przewodniczący

-  członek

-  członek

-  członek

-  członek


