
Protokół Nr VI/07
z obrad VI sesji Rady Powiatu w Sierpcu

w dniu 31 maja 2007r.

Przewodniczył: Pan Waldemar Olejniczak – Przewodniczący Rady Powiatu.
Protokołowała: Magdalena Piotrowska – inspektor.

Sesję rozpoczęto o godzinie 1200 

Na stan 17 radnych ustawowego składu Rady Powiatu na początku obrad w
sesji uczestniczyło 16 radnych, o godzinie 13.30 salę obrad opuścił radny Pan
Teodor Zasadowski.  Na sali  pozostało 15 radnych. O godzinie 13.50 przybył
radny Pan Adam Lipiński. Na sali do końca sesji pozostało 16 radnych zgodnie
z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad.
(załącznik nr 2)    

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Powołanie sekretarza
obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady.
4. Informacja  Przewodniczącego  Rady,  Przewodniczący  Komisji  oraz

oświadczenia Przewodniczących Klubów.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  o  przychodach,

kosztach i wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2006r. 
7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  rzeczowo  –

finansowego SP ZZOZ w Sierpcu za 2006 rok.
8. Podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  SP

ZZOZ w Sierpcu za 2006r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo – finansowego SP

ZZOZ w Sierpcu na 2007r. 
10.Podjęcie  uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr 31/IV/07  Rady Powiatu  w

Sierpcu  z  dnia  9  marca  2007r.  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania
nauczycieli  zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych
prowadzonych przez powiat sierpecki. 

11.Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Bursy Powiatowej
w Sierpcu z/s w Studzieńcu w Internaty. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych w
Studzieńcu. 

13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  szkół
wchodzących  w  skład  Zespołu  Szkół  Rolniczych  w  Studzieńcu  do
prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi oraz wyłączenia



Technikum Nr 2 w Studzieńcu ze struktury Zespołu Szkół Rolniczych w
Studzieńcu. 

14.Podjęcie  uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr 26/IV/07  Rady Powiatu  w
Sierpcu  z  dnia  9  marca  2007r.  w sprawie  przyjęcia  podziału  środków
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,
przyznanych  Powiatowi  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2007 roku.

15.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

16.Podjęcie  uchwały  w sprawie  zwiększenia  dochodów i  wydatków oraz
dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007r. 

17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  bankowego  w
wybranym banku krajowym na sfinansowanie deficytu budżetowego w
2007 roku.

18.Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007r.
19.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
20.Sprawy różne.
21.Zamknięcie obrad.

Ad pkt 1

Pan  Waldemar  Olejniczak  –  Przewodniczący  Rady  Powiatu otworzył
obrady  VI  sesji  Rady  Powiatu  w Sierpcu.  Oznajmił,  iż  na  stan  17  radnych
ustawowego  składu  Rady  w  obradach  uczestniczy  16  radnych,  co  stanowi
quorum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.  Na  sekretarza  obrad
powołano radnego Pana Adama Pijankowskiego.

Ad pkt 2

W  punkcie  przyjęcie  porządku  obrad Pan  Przewodniczący zawnioskował
skreślić punkt 3, który brzmi: przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 12
kwietnia 2007r. ponieważ punkt ten został zdublowany w punkcie 19. 
Ponadto Pan Przewodniczący zaproponował zdjąć z porządku obrad punkt 15
w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Sierpcu z uwagi na
odejście Dyrektora na emeryturę i powołanie drugiego. Wskazane byłoby, aby
nowy Dyrektor zapoznał się ze statutem, złożył swoje wnioski. W zamian za ten
punkt Pan Przewodniczący zaproponował wnieść projekt uchwały zmieniającej
Uchwałę Nr 26/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 marca 2007r. w sprawie
przyjęcia  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych,  przyznanych  Powiatowi  na  realizację  zadań  z  zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007 roku.
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Pan  Sławomir  Fułek  –  Starosta  Sierpecki dodał  do  wypowiedzi  Pana
Przewodniczącego,  że  wpłynął  wniosek do Rady Powiatu  w sprawie  zmiany
podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  w  związku  z  tym,  że  nie  został  złożony  wniosek  o
utworzenie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych na kwotę 60 tyś zł.
Ponadto  jest  bardzo  dużo  wniosków  na  zorganizowanie  turnusów
rehabilitacyjnych i  Zarząd Powiatu  podjął  uchwałę,  że połowę tych środków
czyli 30 tyś zł przesunie na ten cel. 
Ponieważ więcej wniosków do porządku obrad nie było, Pan Przewodniczący
poddał pod głosowanie porządek wraz ze zmianami. 

Głosowanie 16 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się

Ad pkt 3
   
Starosta Pan Sławomir Fułek przedstawił informację z pracy Zarządu Powiatu
między sesjami Rady. 
(informacja stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu)
Pan Przewodniczący otworzył dyskusję nad sprawozdaniem.
Głos zabrali:
Radny  Pan Teodor  Zasadowski, który  spytał,  czy  Zarząd  Powiatu  wyraził
zgodę Kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych na remont dróg innych niż
wymienione przez Starostę w sprawozdaniu.
Pan  Sławomir  Fułek oznajmił,  iż  plan  robót  na  2007r  był  wszystkim
przedstawiany i dzisiaj Starosta nie jest w stanie powiedzieć, które to są drogi. 
Wicestarosta  Pan  Andrzej  Twardowski  dodał,  że  projekty  sukcesywnie
spływają od Zarządu Dróg Powiatowych na Zarząd Powiatu i są realizowane. 
Radny Pan Rafał Kluska spytał,  czy inwestycje drogowe, które pozytywnie
zostały zaopiniowane przez Komisję Infrastruktury są również realizowane.
Starosta  oznajmił,  iż  w  miarę  możliwości  wszystkie  inwestycje  będą  przez
Zarząd Powiatu realizowane. 
Radna  Pani  Hanna  Kurta poruszyła  sprawę  organizacji  pozarządowych.
Starosta  w swoim sprawozdaniu  w sprawach  różnych  zawarł  informację,  że
rozstrzygnięty został  konkurs na organizacje  pozarządowe i  wszystkie środki
zostały rozdzielone. Radnej pytanie wiąże się z tym, że rozmawiała z szefem
szkolnego związku sportowego, który na związek sportowy otrzymał 4,5 tyś zł.
na działalność i te pieniądze się skończyły zanim zostały przydzielone. Wygląda
na  to,  że  w  miesiącu  czerwcu  i  od  września  w  szkołach  nie  ma  imprez
sportowych. 
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Odpowiedzi  na  pytanie  udzielił  Pan Andrzej  Twardowski  –  Wicestarosta,
który poinformował, że została powołana komisja, która rozdzielała środki w
wysokości 30 tyś zł. 
Ponadto glos w tej sprawie zabrał  Wiceprzewodniczący Rady Pan Jarosław
Ocicki, który stwierdził, że było 30 tyś zł do podziału a wniosków było około
40 i  nie można było dzielić tej  kwoty po równo. Kwota była dzielona w ten
sposób, aby każdy był zadowolony. Jest to bardzo mała kwota do podziału i Pan
Ocicki  uważa,  że  w  przyszłym  roku  należy  tę  kwotę  zwiększyć.  Co  do
projektów,  które  nie  zostały  zaakceptowane  zostaną  wystosowane  pisma.
Niektóre projekty były źle napisane ponieważ związki zwracały się z prośbą o
zakup m.in. koszulek, dresów. 
Radna  Pani  Kurta zwróciła  uwagę,  że  jeżeli  chodzi  o  szkolny  związek
sportowy  to  w  powiecie  jest  78  nauczycieli  wf,  którzy  organizują  imprezy
sportowe i nie sądzi, że w ofercie proszono o zakup dresów bo tym zajmują się
szkoły. 
Pan Przewodniczący zaproponował, aby do tego tematu powrócić, jak będzie
uchwalany budżet na przyszły rok i pamiętać o zwiększeniu kwoty.
Radna Pani Leontyna Zduniak już po raz kolejny zwraca się z pytaniem tym
razem  do  Pana  Starosty,  kiedy  będą  sprzątane  ulice  w  mieście  ponieważ
powiatowe  sierpeckie  ulice  są  brudne.  Pół  roku  mija  i  w  tej  sprawie  nie
zrobiono  nic.  Obiecywane  były  różne  posunięcia.  Może  prasa  napisze
cokolwiek na ten temat. 
Starosta Fułek oznajmił, iż ulice są sprzątane. To, że radna ocenia, że ulice są
brudne to jest pani subiektywna ocena. Działania są na bieżąco podejmowane i
ulice są sprzątane. 
Wiceprzewodniczący dodał, że ulica Traugutta jest sprzątana. 
Radna Zduniak stwierdziła, że ulica, którą regularnie chodzi codziennie jest
brudna w  związku z tym podnosi ten temat.
Pan Przewodniczący dodał, że ulice powiatowe nie odbiegają standardem od
całego miasta. 

Ad pkt 4

W  informacjach  Przewodniczącego  Rady,  Przewodniczących  Komisji  oraz
Oświadczeniach Klubów radnych Pan Waldemar Olejniczak poinformował o
następujących sprawach:

1. Wójt  Gminy  Rościszewo  wystosował  pismo  z  prośbą  o  umożliwienie
wykonywania badań USG w ośrodku Panu Sławomirowi Fułkowi.
/Pismo stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu/.

2. Przewodniczący Konwentu Województwa Mazowieckiego zwraca się z
prośbą o dofinansowanie plantatorów i sadowników.
/Pismo stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokołu/
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Pani  Hanna  Kurta  –  Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych
poinformowała,  że  30  maja  br.  obradowała  Komisja  Spraw Społecznych,  na
której  byli  zaproszeni  goście.  Jako  pierwsze  zabrały  głos  pielęgniarki  ze
„Zdrowej  Szkoły”,  które  po  raz  kolejny  przedstawiły  sprawę  odmowy
dofinansowania spółki. Komisja wypracowała wniosek do Zarządu Powiatu o
dofinansowanie  spółki  „Zdrowa Szkoła” w wysokości  1.000 zł.  od września.
Drugi  wniosek  dotyczył  projektu  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na
przekazanie  szkół  wchodzących w skład  ZSR w Studzieńcu do prowadzenia
przez  Ministra  Rolnictwa.  Komisja  gościła  również  przedstawicieli  Zespołu
Szkół  Rolniczy  w  Studzieńcu,  Pana  Dyrektora  Zespołu  Szkół  Nr  1,  Panią
Dyrektor  Bursy.  Chodziło  komisji  o  wyjaśnienie  projektu  uchwały  i
uzasadnienie.  Mimo  dyskusji  narodziło  się  mnóstwo  pytań,  na  które  radni
dzisiaj  otrzymają  odpowiedź.  Na  posiedzeniu  komisji  obecny  był  również
Dyrektor  SP  ZZOZ  w  Sierpcu  Pan  Marek  Kuczmarski,  który  przedstawił
sprawozdania i szczegółowo odpowiadał na postawione pytania.
Starosta  Pan Sławomir  Fułek wypowiedział  się  w kwestii  spółki  „Zdrowa
Szkoła”.  Do  Zarządu  Powiatu  po  raz  trzeci  wpłynęła  sprawa  przydzielenia
dotacji spółce. Pani Prezes przekazała informację, że spółka otrzymała wzrost
wynagrodzeń z tytułu zwiększenia kontraktu w 2007r. o 0,03gr. Pan Starosta
posłużył się informacjami, jakie wydrukował z Internetu. Na początku 2006r.
stawka  na  jedno  dziecko  wynosiła  1,97  zł.  i  stopniowo  rosła.  Obecnie  jest
2,38 zł. Stawka wzrosła prawie 20%. Ponadto z obowiązków opieki szkolnej
został  zdjęty  obowiązek  wykonywania szczepień  ochronnych,  obowiązek  ten
przeszedł  do  lekarza  rodzinnego  i  nie  spowodowało  to  obniżenia  stawki.
Ogólnie  stawka wzrosła  o  30% i  Zarząd Powiatu  uznał  nie  dofinansowywać
spółki „Zdrowa Szkoła”.
Radny  Pan  Jan  Rzeszotarski dodał,  że  może  dofinansowanie  nie  byłoby
wskazane jako dofinansowanie, a może w formie sprzętu, czy leków. Uważa, ze
młodzież opiekę mieć powinna.

Ad pkt 5 

Interpelacje i zapytania radnych.
Pan  Przewodniczący  zawnioskował  do  Rady  Powiatu,  aby  wszyscy  radni
przeznaczyli  dietę  na  zorganizowanie  zawodów  sportowych  i  oczekuje  na
inicjatywę radnych.
Radny  Pan  Jan  Laskowski złożył  interpelację  w  następującej  sprawie:  na
ostatnim  posiedzeniu  Komisji  Infrastruktury  i  Bezpieczeństwa  Publicznego
komisja wytypowała dwie drogi  w sprawie wystąpienia  o współfinansowanie
dróg ze środków Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1 mln zł. Są to drogi:
Szumanie – Bielsk i Mochowo – Ligowo. Radny chciałby się dowiedzieć, czy
dwa  wnioski  zostały  przez  Zarząd  Powiatu  skierowane  do  Urzędu
Marszałkowskiego,  czy  Zarząd  podjął  decyzję  o  skierowaniu  tylko  jednego
wniosku.  
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Druga  interpelacja,  jaką  złożył  radny  w  imieniu  Klubu  PSL  i  Zgoda  w
Samorządzie, którą odczytał. 
/Interpelacja stanowi załącznik Nr 6  do niniejszego protokołu/. 
Starosta wyjaśnił, iż do Urzędu Marszałkowskiego zostały złożone dwa wnioski
na drogę Obręb – Kotarczyn i drogę Mochowo – Ligowo. Takie były ustalenia
na posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Wobec  tego  Pan Jan Laskowski  zwrócił  się  do  Przewodniczącego  Komisji
Infrastruktury  i  Bezpieczeństwa  Publicznego,  że  jeżeli  na  komisji  w ramach
negocjacji ustala się drogi a to w ogóle nie jest brane pod uwagę, to jest pytanie
po co istnieje komisja infrastruktury i po co się zbieramy skoro Zarząd Powiatu
nie bierze twego pod uwagę tylko decyduje sam. Dalsze istnienie komisji nie
ma sensu i radny zwrócił się z prośbą, aby było wzięte to pod uwagę. 
Pan  Teodor  Zasadowski  –  Przewodniczący  Komisji  Infrastruktury  i
Bezpieczeństwa Publicznego oznajmił, iż komisja może tylko wnioskować, nie
może nakazać. Wypracowany wniosek komisji został skierowany do Zarządu.
Radny  Pan  Paweł  Kaźmierczak –  stwierdził,  że  jest  członkiem  Zarządu
Powiatu, ale nie przypomina sobie na którym posiedzeniu Zarządu ta sprawa
była przedstawiana. 
Pan Jan Laskowski poprosił o wyjaśnienie tego problemu. 

Ad pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i
wyniku finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2006r.

Radny Pan Rafał Kluska oznajmił, iż Dyrektor będąc na posiedzeniu Komisji
Spraw Społecznych poinformował, że szpital jest w trudnej sytuacji finansowej
wobec tego radni chcieliby usłyszeć od Pana Dyrektora deklaracji na sesji do
kiedy Pan Dyrektor przygotuje koncepcję dalszego funkcjonowania szpitala.
Pan  Marek  Kuczmarski  –  Dyrektor  SP  ZZOZ w  Sierpcu stwierdził,  że
realnym terminem do przedłożenia koncepcji jest miesiąc lipiec jeżeli chodzi o
Radę  Społeczną.  Pan  Marek  Kuczmarski  jest  12  miesięcy  Dyrektorem i  nie
odbyło  się  jeszcze  żadne  posiedzenie  Rady  Społecznej  ze  względu  na  brak
quorum. Rada Społeczna zgodnie z ustawą o zakładach opieki zdrowotnej jest
organem opiniującym i pomocniczym. To, że składu Rady Społecznej w takim
gronie, żeby było quorum nie można zebrać to nie jest sprawa Dyrektora, ale
nad tym ubolewa. Komplikuje to całkowicie pracę natomiast w miesiącu lipcu
kadencja Rady Społecznej kończy się i Pan Dyrektor liczy na dobrych członków
nowej Rady Społecznej.
Pan Dyrektor wystąpił do Zarządu Powiatu o udzielenie pożyczki na wypłatę
wynagrodzeń dla pracowników.
Radny Pan Rafał Kluska zwrócił się z prośbą do Pana Przewodniczącego, aby
zorganizował  do  końca  sierpnia  sesję  dotyczącą  spraw  związanych  tylko  ze
szpitalem.
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Pan Starosta Fułek dodał,  że tak,  jak wcześniej  wnioskował radny Pan Jan
Rzeszotarski  o  przedstawienie  planu  rozwoju  powiatu,  to  Pan  Starosta
przedstawi go, jak zostaną pewne kwestie wyjaśnione. Taką kwestią jest m.in.
szpital, gdyż planujemy jako Zarząd Powiatu zabezpieczyć w budżecie kwotę 1
mln złotych, która będzie co roku przeznaczana na pomoc w zakupie sprzętu i
rozbudowę szpitala.  Na taką  kwotę,  po  wstępnej  analizie  Skarbnika  Powiatu
będzie  powiat  stać.  Musimy  też  wiedzieć,  jak  się  potoczy  los  szkoły  w
Studzieńcu. Są to istotne dwa problemy z punktu widzenia budowania budżetu
na rok 2008r.  
Radna Pani Krystyna Siwiec spytała Dyrektora, czy ma projekt zmian, które
usprawnią  działanie  jeżeli  chodzi  o  Radę  Społeczną.  Ilu  osobowa byłaby ta
Rada bo ta, która była w tej kadencji miała problemy z quorum. 
Pan  Dyrektor rozmawiał  z  Panem Starostą  na  ten  temat  i  uznali,  że  Rada
Społeczna  powinna  mieć  mniejszy  skład.   Nie  tylko  ilość  jest  ważna,  ale
również dobry regulamin Rady Społecznej. On usprawni działalność Rady, w
przypadku gdyby się okazało, że jest problem ze zwołaniem członków.  
Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Głosowanie 16 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 44/VI/07
Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym SP ZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2006r.

(Uchwała stanowi zał. Nr 7 do niniejszego protokołu).

Ad pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo – finansowego
SP ZZOZ w Sierpcu za 2006 rok.
Dyskusji  nie  było,  Pan  Przewodniczący poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie

Głosowanie 14 – za
   0 – przeciw
   0 – wstrzymujących się  

 2 – osoby nie uczestniczyły w głosowaniu
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Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 45/VI/07
Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo – finansowego SP ZZOZ w
Sierpcu za 2006 rok.

(Uchwała stanowi zał. Nr 8 do niniejszego protokołu).

Ad pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności SP ZZOZ w
Sierpcu za 2006r.
Dyskusji  nie  było,  Pan  Przewodniczący poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie

Głosowanie 16 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 46/VI/07
Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności SP ZZOZ w Sierpcu za
2006r.

(Uchwała stanowi zał. Nr 9 do niniejszego protokołu).

Ad pkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo – finansowego SP ZZOZ
w Sierpcu na 2007r. 

O godzinie 13.30 salę opuścił radny Pan Teodor Zasadowski. Na sali obecnych
jest 15 radnych.
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Radny Pan Jan Laskowski zauważył, że jest dużo przychodów i kosztów na
2007r.  w oddziałach  szpitala.  Radnego  zastanawia,  że  Pan Dyrektor  zakłada
dużo a wynik ujemny jest na oddziale ginekologiczno – położniczym i oddziale
pedriatycznym. Te wyniki w poprzednich latach były niższe. Druga sprawa to
plan  modernizacji  i  remontu  na  2007  rok.  Radny  nie  widzi  w  tym  planie
żadnych propozycji, czy projektów korzystania ze środków na służbę zdrowia.
Czy w tym roku nie były planowane żadne środki z budżetu, a jeśli tak to jakie. 
Pan Marek Kuczmarski co do przychodów i kosztów przyznał szczerze, że w
takiej  działalności  i  takiej  sytuacji  w jakiej  znajduje  się  służba  zdrowia  tak
naprawdę  stworzenie  rzeczywistego  planu  jest  niemożliwe  ponieważ  koszty
wzrastają z miesiąca na miesiąc i nie mamy wpływu na podwyższenie stawek.
Oddział ginekologiczny ma większą stratę ponieważ czym mniejszy kontrakt,
tym większe koszty dla oddziału.       
Pan Dyrektor dla przykładu zrobił sobie zestawienie przychodów i kosztów w
latach 1999 – 2006r.
Pomimo ograniczenia  kosztów przychody maleją z roku na rok.  Kluczem do
rozwiązania  problemu w szpitalu  jest  zwiększenie  przychodów i  pokazuje  to
okres w ubiegłym półroczu kiedy Dyrektorowi udało się zwiększyć kontrakt w
III i IV kwartale ponad 780 tyś zł zwiększyły się przychody. Porównując to do I
kwartału  tego  roku,  średnie  wykonanie  wynosi  17%.  Szpital  może  zarabiać
więcej pieniędzy, ale jest ograniczony przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jeżeli chodzi o plan zakupów i remontów to Pan Dyrektor nie potrafi do tego
planu rzucić tylko i wyłącznie hasła ponieważ byłoby to bardzo nieobiektywne.
Na wszelkiego rodzaju wycenę rzeczową, tworzenie kosztorysu Pan Dyrektor
potrzebuje  gotówki.  Mamy  17  punktów,  które  się  kwalifikują  do  złożenia
wniosków  inwestycyjnych  dlatego  Pan  Dyrektor  będzie  składał  wnioski  na
wszystkie punkty. Kompleksowe remonty szpitali i przychodni najwięcej 71 tyś
zł na które Pan Dyrektor złożył wniosek, który miał być ustawowo rozpatrzony
w  marcu,  a  mamy koniec  maja  i  decyzja  jeszcze  nie  zapadła,  pomimo,  że
Dyrektor  wystąpił  z  prośba  o  interwencję  u  Ministra  Zdrowia  z  prośbą  o
realizację.  To  pozwoliłoby  kontrolować  koszty  w  zakładzie,  koszty  zużycia
materiałów, leków. Pan Kuczmarski liczy na pozyskanie tych środków.   
Radny  Pan  Jan  Rzeszotarski poruszał  już  kwestię  na  Komisji  Spraw
Społecznych, gdzie patrząc na etaty planowane w 2007r. to na koniec 2006r.
jest  o  10  zwiększone.  Na  poprzedniej  sesji  Rady  Powiatu  Pan  Dyrektor
wypowiedział się, że pacjent idzie za lekarzem a tu nagle spada liczba lekarzy i
pacjent nie przyjdzie do personelu niższego tylko do lekarza. Należy coś w tej
kwestii  zrobić,  aby  sytuację  poprawić.  Czym  więcej  dobrych  lekarzy,  tym
więcej pacjentów. 
Pan  Marek  Kuczmarski przyznał,  że  lekarzy  jest  za  mało  szczególnie  na
oddziale internistycznym i Pan Dyrektor osobiście jeździł i namawiał. Dwóch
lekarzy  przyjeżdżało  oglądać  oddział,  ale  Pan  Dyrektor  nie  jest  w  stanie
zaproponować takiej stawki, która nie mieści się w regulaminie wynagradzania. 
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Zapewnił, że w strategii będzie przedstawiona propozycja odnośnie personelu
niższego. Okazało się, że przy akcji strajkowej wynikł jeszcze spór zbiorowy z
2003r.,  o którym Pan Kuczmarski nie wiedział.  Z ośmiu postulatów, trzy nie
zostały  przez  Dyrektora  rozwiązane.  Jeden  z  postulatów  jest  o  zapewnienie
obsady niezbędnej w tym personelu niższego. Pan Dyrektor jest w posiadaniu
pism od związków zawodowych o dodatkowe zatrudnienie personelu niższego. 
Radny Pan Rafał Kluska zauważył, że zobowiązania wymagalne zmniejszyły
się a zadłużenie wzrosło.
Pan Dyrektor przybliżył, jakie są to zobowiązania i od kiedy powstały. 

O godzinie 13.50 na salę obrad przybył radny Pan Adam Lipiński. Na sali jest
16 radnych.

Ponieważ  więcej  głosów w dyskusji  nie  było,  Pan Przewodniczący poddał
projekt uchwały pod głosowanie 

Głosowanie 16 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 47/VI/07
Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie przyjęcia Planu rzeczowo – finansowego SP ZZOZ w Sierpcu na
2007r.

(Uchwała stanowi zał. Nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad pkt 10

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 31/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z
dnia  9  marca  2007r.  w  sprawie  regulaminu  wynagradzania  nauczycieli
zatrudnionych  w  szkołach  i  placówkach  oświatowych  prowadzonych  przez
powiat sierpecki. 
Dyskusji  nie  było,  Pan  Przewodniczący poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie 

Głosowanie 16 – za
  0 – przeciw
  0  - wstrzymujących się
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Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 48/VI/07
Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 maja 2007r.

zmieniającą Uchwałę Nr 31/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 marca
2007r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat sierpecki.

 (Uchwała stanowi zał. Nr 10 do niniejszego protokołu).

Ad pkt 11

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zamiaru  przekształcenia  Bursy  Powiatowej  w
Sierpcu z/s w Studzieńcu w Internaty. 
Starosta  Pan  Sławomir  Fułek oznajmił,  iż  nawiązano  współpracę  z
Ministerstwem  Rolnictwa,  które  jest  zainteresowane  przejmowaniem  szkół
rolniczych.  W  tej  chwili  przejęło  17  takich  szkół,  a  docelowo  jest
zainteresowane przejęciem 80 takich szkół. W związku z tym, że Ministerstwo
Rolnictwa  jest  odpowiedzialne  i  deklaruje  chęć  remontu  szkoły  rolniczej  w
Studzieńcu  a  jest  tam  sporo  do  remontu  m.in.  dokończenie  pawilonu
dydaktycznego, który stoi w stanie surowym od 8 lat. W zeszłym roku kosztorys
opiewał na kwotę 600 tyś zł a w chwili obecnej przy wzroście cen materiałów
budowlanych  jest to kwota około 1 mln zł. Kolejna sprawa kotłowni, która jest
niezwykle kosztowna, gdzie zużywa się około 500 ton węgla, następnie brak
hali sportowej. Jest to jedna szkoła na terenie powiatu sierpeckiego, która nie
ma hali  sportowej.  Kolejna  sprawa  to  jest  nie  dofinansowanie  gospodarstwa
pomocniczego.  Tych  spraw jest  bardzo  wiele.  Pan  Starosta  z  zadowoleniem
przyjął informację, że Ministerstwo Rolnictwa jest zainteresowane przejęciem
szkoły rolniczej  w Studzieńcu.  W rozmowach w sprawie przekazania  szkoły
uczestniczyła  Pani  Aleksandra  Obrębska  i  przekazanie  szkoły  w Studzieńcu
spowoduje to,  że placówka będzie finansowana w całości przez Ministerstwo
Rolnictwa. Musimy zacząć od sprawy Bursy Powiatowej. Pan Starosta ustalił z
Panem Skarbnikiem, że finansowanie internatów i bursy nie różni się, jest taka
sama  stawka  ustalona,  która  jest  przekazywana  na  mieszkańca  bursy.  Po
rozmowach w Kuratorium Oświaty, również Kuratorium stoi na stanowisku, że
lepsze z punktu widzenia nadzoru pedagogicznego są internaty. Kolejna sprawa
to, że Ministerstwo Rolnictwa jest zainteresowane przejęciem tylko wydziałów
rolniczych a w szkole są dwie klasy o innych profilach. Trzeba będzie na bazie
Zespołu  Szkół  Rolniczych  w  Studzieńcu  utworzyć  Technikum  Nr  1  i
Technikum Nr 2. Kolejna sprawa dotyczy wydzielenia ziemi, która znajduje się
przy  szkole.  Zostało  około  45  hektarów.  Te  uchwały,  które  są  dzisiaj
przygotowane są próbą uporządkowania sytuacji,  aby można było w krótkim
czasie  przeprowadzić   szczegółowe  rozmowy  z  Ministerstwem  Rolnictwa  i
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podpisać akt notarialny żeby można było szkołę rolniczą w Studzieńcu z dniem
1 stycznia przekazać Ministerstwu Rolnictwa.            
Radny Pan Jan Rzeszotarski  uważa, że było wielkim błędem powoływanie
bursy. To, co jest  dobre należy podtrzymywać niż wchodzić w coś nowego i
nieznanego. Tak, jak mówił Pan Starosta o kotłowni, to radny nie wie, czy był
składany wniosek, aby otrzymać środki z Funduszu Ochrony Środowiska. Co
do  gruntów  na  pewno  musi  być  plan  zagospodarowania  przestrzennego  i
architektura tego otoczenia. Decyzja na pewno należy do Dyrekcji szkoły. 
Radna Pani Krystyna Siwiec stwierdziła,  że grupa radnych była przeciwko
tworzeniu bursy bo byliśmy postawieni w takiej samej sytuacji, jak wczoraj, że
to tak musi być i ludzie zostali potraktowani jako przedmioty. Radna czuje się
zmanipulowana.  Nie  odbyła  się  żadna komisja  w tej  sprawie  oprócz komisji
spraw społecznych.  Nikt  z  radnych  nie  wie,  czy  obecny  Dyrektor  z  którym
Zarząd Powiatu rozmawiał, złoży na piśmie jakieś gwarancje, czy może się z
tego wycofa. Radna się pyta, dlaczego do tej pory tylko 18 szkół zdecydowało
się  na  przekazanie  szkół  do  Ministerstwa  Rolnictwa.  Kiedy  będziemy
przekształcać bursę musimy mieć również na względzie pracowników, bo radna
pytała Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, czy przejmie cały majątek wraz
z pracownikami, czy pozostawi ludzi, którzy tam się znaleźli wskutek błędnej
decyzji Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji. Gdyby wszyscy radni przyjrzeli
się tej sprawie mieliby szansę podjąć w miarę obiektywną decyzję. 
Pan  Starosta  Fułek  w  kwestii  uzupełnienia  wyjaśnił,  że  z  Panią  Dyrektor
Butajło  rozmawiano  wielokrotnie  na  ten  temat  i  wspólnie  doszliśmy  do
wniosku, że rozwiązanie problemów szkoły w Studzieńcu w ramach możliwości
budżetu powiatu jest bardzo trudne. Co do pracowników bursy to Pan Starosta
podjął  zobowiązanie,  że  wszyscy  pracownicy  bursy,  czy  szkoły  rolniczej  w
Studzieńcu  nie  stracą  pracy.  Pan  Fułek  proponował,  aby  Komisja  Spraw
Społecznych  wytypowała  dwóch  członków  komisji  w  celu  wyjazdu  do
Ministerstwa Rolnictwa i uczestnictwa w negocjacjach.
Radna Pani Hanna Kurta uważa, że brakuje takiego „za” i  „przeciw”. Tak
naprawdę  sprawa  dotyczy  nie  jednej  placówki,  a  trzech  placówek.  Dobrze
byłoby, aby radni znali „za” i „przeciw” wszystkich. Radna zastanawia się, co
będzie, jeżeli Ministerstwo Rolnictwa przejmie te szkołę, a nie będzie naboru,
czy ona wtedy będzie. 
Starosta oznajmił, iż ta sprawa była również dyskutowana i  jeżeli nie będzie
naboru wówczas całe mienie wróci do powiatu. Jeżeli  jest wola Ministerstwa
Rolnictwa, wola szkoły i Rady Pedagogicznej tej szkoły to dlaczego my mamy
robić  z  tego  problem.  Uważa,  że  rozmowy należy  podjąć  i  czy  dojdzie  do
sfinalizowania sprawy, to jeszcze na tym etapie Pan Starosta nie jest w stanie
odpowiedzieć. Do końca czerwca większość ustaleń powinna zapaść dlatego, że
jeżeli nie podpiszemy aktu notarialnego, to możemy dopiero przekazać szkołę w
2009r.
Radny  Pan  Jan  Rzeszotarski  oznajmił,  iż  na  posiedzeniu  komisji  Spraw
Społecznych kwestia sporna była co do gruntów bo skoro warunkiem jest, aby
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była  to  szkoła  rolnicza,  czy  nie  musi  być  jakaś  powierzchnia  gruntów  do
działania tej szkoły. 
Pan  Sławomir  Fułek co  do  gruntów  powiedział,  że  jeszcze  to  nie  jest
uregulowane. Wszystkie argumenty będą brane pod uwagę nim dojdzie się do
sensownego porozumienia. 
Radny Pan Jan Laskowski zwrócił się do Pana Przewodniczącego, że jeżeli
rada ma o poważnych sprawach dyskutować, to ten temat powinien być trochę
szybciej  wzięty  pod  obrady  Rady  Powiatu  i  komisje  powinny  to
przeanalizować.  Radny  dowiaduje  się  o  tym temacie  dopiero  na  sesji.  Pan
Laskowski  zastanawia  się,  czy  Radzie  Pedagogicznej  będąc  pod  nowym
organem będzie  lepiej,  bo żeby nie  było sytuacji,  że  za pół  roku przyjdzie  i
powie, że lepiej było w powiecie niż w Ministerstwie Rolnictwa. To nie jest
problem z przekazaniem szkoły, tylko jak będziemy przekazywać co lepsze, to z
czym  zostaniem.  Pytanie  zasadnicze,  jakie  się  nasuwa,  to  co  będzie  z
przyszłością  powiatu.  Na tej  sesji  nie  mamy rozwiązań  alternatywnych.  Nikt
radnym nie przedstawił, czy na bazie tej szkoły można stworzyć inną, mówi się
tylko o oddaniu i pozbyciu się kosztów, ale jaką mamy pewność, że za dwa lata
wraz ze zmianą rządzących nastąpi takie same podejście jak w tej chwili. Radny
zaapelował,  aby  opracować  to  na  komisjach  i  dopiero  dyskutować  na  sesji.
Radny zaproponował, że dopóki nie rozstrzygniemy pewnych spraw w sposób
jednoznaczny,  to  wstrzymajmy się  i  przedyskutujmy.  Wymaga  to  dłuższego
zastanowienia i koncepcja popracowania nad tym. 
Pani  Hanna  Kurta  –  Przewodnicząca  Komisji  Spraw  Społecznych
oznajmiła,  iż  komisja  pozytywnie  zaopiniowała  przekształcenie  bursy.
Ponieważ  więcej  głosów w dyskusji  nie  było,  Pan Przewodniczący poddał
projekt uchwały pod głosowanie 

Głosowanie 15 – za
  0 – przeciw
  1 – wstrzymujący się

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 49/VI/07
Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie przekształcenia Bursy Powiatowej w Sierpcu z/s w Studzieńcu w
Internaty.

(Uchwała stanowi zał. Nr 11 do protokołu)
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Ad pkt 12 i 13

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przekształcenia  Zespołu  Szkół  Rolniczych  w
Studzieńcu. 
Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  szkół
wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu do prowadzenia
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wyłączenia Technikum Nr 2 w
Studzieńcu ze struktury Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu. 

Pan Starosta Fułek jeszcze raz zachęca radnych do prac w negocjacjach bo
podpisanie  aktu  notarialnego  jest  ostatecznym  aktem  przekazania  szkoły  i
nastąpi  po  przedstawieniu  porozumienia  i  podjęciu  uchwały  przez  Radę
Powiatu. 
W tej kwestii  wypowiedziała się  Pani Elżbieta Butajło – Dyrektor Zespołu
Szkół  Rolniczych  w  Studzieńcu,  która  oznajmiła,  iż  Rada  Pedagogiczna
podjęła uchwałę i  skierowała ją na ręce Zarządu Powiatu o podjęciu działań
zmierzających do przekazania  szkoły do Ministra  Rolnictwa i  Rozwoju  Wsi.
Pani  Dyrektor  nie  ukrywa,  że  nie  jest  jej  obojętny  los  młodzieży.  Powiat
Sierpecki  jest  powiatem  rolniczym  i  raz  te  kierunki  cieszą  się  większym
zainteresowaniem raz mniejszym, ale na naszym terenie takich szkół  nie ma.
Jeżeli  nie  zadbamy  o  kształcenie  młodzieży  w tych  kierunkach  to  niedługo
zaczną  uciekać  do  powiatów  ościennych.  Należy  pomyśleć  o  tym,  aby
odbudować  bazę  kształcenia  praktycznego.  Każdy  uczeń  praktycznie  może
nauczyć się,  jak wykonywać ten  zawód.  Łatwo jest  kształcić  z  przedmiotów
ogólnokształcących,  ale  nauczyć  dobrze  zawodu  trzeba  mieć  bazę  dobrze
wyposażoną.  Jak  do  tej  pory  powiat  nie  przeznaczył  ani  jednej  złotówki  na
szkołę. Były to środki rodziców, albo działania szkoły z subwencji oświatowej.
Otworzyły  się  możliwości  dla  rolników  związane  z  pozyskaniem  środków
zewnętrznych.  Część  młodzieży,  ich  rodziców  zaczęła  myśleć,  że  warto
kształcić w tych zawodach po to chociażby, żeby zdobyć te pieniądze. Dlatego
należy  zadbać  o  to,  aby  młodzież  w powiecie  sierpeckim mogła  się  w tym
zawodzie kształcić. Jeżeli natomiast chodzi o bursę to szkoła nie miała żadnego
wpływu  na  to,  że  bursa  powstała.  Nas  nie  pytano  o  zdanie,  nie  byliśmy
poproszeni  na  żadne  posiedzenie  komisji.  Powiedziano,  że  przepisy  prawa
oświatowego  nie  pozwalają  na  prowadzenie  internatów  w  takim  wydaniu.
Dostaliśmy  gotową  uchwałę.  Okazuje  się,  że  wcale  tak  nie  jest,  algorytm
naliczania subwencji oświatowej internatów i bursy jest taki sam. Pani Dyrektor
nie wie jaki był cel wówczas powołania bursy, jednak uważamy, że przepływ
informacji  dotyczących  spraw  wychowawczych  w  internacie  czy  bursie  jest
zupełnie inny. Jeżeli chodzi o internat pracownicy internatu są członkami Rady
Pedagogicznej  szkoły,  współtworzą  szkołę.  Jeżeli  chodzi  o  bursę  jest  to
oddzielna placówka, przepływ informacji jest zupełnie inny. Uczeń też potrafi
to odróżnić. To nie jest tak, że inicjatywę podjął tylko powiat. Pan Starosta był
zaproszony  do  Studzieńca  na  posiedzenie  Rady  Pedagogicznej  i  wszystkie
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pomysły rodziły się w szkole. Pani Dyrektor nie ukrywa, że też jest pełna obaw
ponieważ nie wie, jak wygląda praca ministerstwa w nowym wydaniu.
Radny  Pan  Adam  Lipiński stwierdził,  że  jeżeli  powiat  nie  stać  na
przeznaczenie  środków  na  szkołę,  aby  lepiej  się  działo  i  jest  wola  Rady
Pedagogicznej  i  Dyrekcji  to  uważa,  że  należy  spróbować.  Zaproponował
wyznaczyć zespół, który będzie negocjował z Ministerstwem Rolnictwa. 
Pan  Starosta  Fułek wniósł  poprawkę  do  uchwały  w  §  4  który  brzmi:
Upoważnia  się  Zarząd  Powiatu  do  prowadzenia  działań  zmierzających  do
zawarcia  porozumienia,  o  którym  mowa  w  §  3  po  dopisaniu  zwrotu  „po
przedłożeniu projektu porozumienia Radzie Powiatu i akceptacji”.  
Pan  Przewodniczący poddał  projekt  uchwały  w  sprawie  przekształcenia
Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu pod głosowanie

Głosowanie 15 – za
  0 – przeciw
  1 – wstrzymująca się

Rada Powiatu podjęła 

Uchwałę Nr 50/VI/07
Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.
(Uchwała stanowi zał. Nr 12 do protokołu)

Drugi  projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  szkół
wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu do prowadzenia
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wyłączenia Technikum Nr 2 w
Studzieńcu ze struktury Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu. 

Głosowanie 13 – za
  3 – przeciw
  0 – wstrzymująca się

Rada Powiatu podjęła 
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Uchwałę Nr 51/VI/07
Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu do prowadzenia przez Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wyłączenia Technikum Nr 2 w Studzieńcu
ze struktury Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

(Uchwała stanowi zał. Nr 13 do protokołu)

Ad pkt 14

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 26/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z
dnia  9  marca  2007r.  w  sprawie  przyjęcia  podziału  środków  Państwowego
Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007 roku.
Dyskusji  nie  było,  Pan  Przewodniczący poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie 

Głosowanie 16 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła  

Uchwałę Nr 52/VI/07
Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 maja 2007r.

zmieniającej Uchwałę Nr 26/IV/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 marca
2007r. w sprawie przyjęcia podziału środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007

roku.
(Uchwała stanowi zał. Nr 14 do protokołu)

Ad pkt 15

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Kierownika
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
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Dyskusji  nie  było,  Pan  Przewodniczący poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie 

Głosowanie 16 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła  

Uchwałę Nr 53/VI/07
Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

(Uchwała stanowi zał. Nr 15 do protokołu)

Ad pkt 16

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zwiększenia  dochodów  i  wydatków  oraz
dokonania zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2007r. 
Dyskusji  nie  było,  Pan  Przewodniczący poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie 

Głosowanie 15 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się 

  1 – osoba nie brała udziału w głosowaniu

Rada Powiatu podjęła  

Uchwałę Nr 54/VI/07
Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków oraz dokonania zmian w
planie wydatków budżetu powiatu na 2007r.

(Uchwała stanowi zał. Nr 16 do protokołu)

Ad pkt 17

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  bankowego  w  wybranym
banku krajowym na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007 roku.
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Dyskusji  nie  było,  Pan  Przewodniczący poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie 

Głosowanie 14 – za
  0 – przeciw
  1 – wstrzymujących się

1 – osoba nie brała udziału w głosowaniu 

Rada Powiatu podjęła  

Uchwałę Nr 55/VI/07
Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 31 maja 2007r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego w wybranym banku krajowym
na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2007 roku.

(Uchwała stanowi zał. Nr 17 do protokołu)

Ad pkt 18

Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 12 kwietnia 2007r.
Pytań nie było, protokół został poddany pod głosowanie

Głosowanie 16 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się

Ad pkt 19

Odpowiedzi  na  interpelacje  i  zapytania  radnych  zostały  wyczerpane  we
wcześniejszych punktach. 

Ad pkt 20

Spraw różnych nie było. 
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Ad pkt 21

Pan Przewodniczący zamknął obrady VI sesji Rady Powiatu o godzinie 14.40.

Protokołowała     Sekretarz Obrad Przewodniczący Rady
/-/            /-/ /-/

Magdalena Piotrowska     Adam Pijankowski Waldemar Olejniczak 
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