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

w dniu 13 września 2007r.

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

Sesję rozpoczęto o godzinie 10.00 

Na stan 17 radnych ustawowego składu Rady Powiatu w obradach uczestniczyło
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  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2007r.

7. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  zmiany  w  Regulaminie
Działalności  Rady  Społecznej  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

8. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  pozbawienia  kategorii  dróg  powiatowych:
drogi  nr  3746W  Syumanie  +  Milewo  oraz  drogi  nr  3738  Rościszewo  –
Kosemin  –  Żabowo  –  Szumanie,  położonych  na  terenie  powiatu
sierpeckiego.

9. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  podziału  dodatkowych  środków
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,
przyznanych  Powiatowi  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2007r.    

10.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Planu  Rozwoju  Lokalnego  dla
Powiatu Sierpeckiego na lata 2007-2010.

11.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniego  Planu  Promocji
Powiatu Sierpeckiego na lata 2007-2010.



12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniego  Planu  Rozwoju
Turystyki w Powiecie Sierpeckim na lata 2007-2010.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestowania
w  Infrastrukturę  Oświatową  i  Opiekuńczo  –  Wychowawczą  w  Powiecie
Sierpeckim na lata 2007 – 2010.

14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  lokali  użytkowych  stanowiących
własność Powiatu Sierpeckiego.

15.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

16.Podjęcie  Oświadczenia  Rady  Powiatu  w  sprawie  wyrażenia  opinii
dotyczącej odwołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Sierpcu
zgłoszonych przez Radę Powiatu w Sierpcu.

17.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  procedur  uchwalania  budżetu  Powiatu
Sierpeckiego  oraz  rodzaju  i  szczegółowości  materiałów  informacyjnych
towarzyszących projektowi uchwały budżetowej. 

18.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 18/III/06 Rady Powiatu z dnia 28
grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na 2007
rok.

19. Podjęcie  uchwały w sprawie  zwiększenia  dochodów i  wydatków budżetu
powiatu na 2007 rok.

20.Informacja z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2007 roku. 
21.Przyjęcie protokołu sesji Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2007r. 
22.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
23.Sprawy różne.
24.Zamknięcie obrad.   

Ad pkt 1

Pan Waldemar Olejniczak - Przewodniczący Rady Powiatu otworzył obrady
VIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu. Oznajmił, iż na stan 17 radnych ustawowego
składu Rady Powiatu w obradach uczestniczy 16 radnych, co stanowi quorum do
podejmowania  prawomocnych  uchwał.  Na  Sekretarza  obrad  powołano  radnego
Pana Jana Rzeszotarskiego.
Radny  Pan  Adam  Pijankowski zgłosił  wniosek  o  przerwę  w  obradach  sesji
ponieważ otrzymał telefon, że żona ma operację i coś się niedobrego dzieje a w
sesji chciałby uczestniczyć.
Pan Przewodniczący  zaproponował wniosek przegłosować i ogłosić przerwę do
godziny 17.00.



Pan Sławomir Fułek – Starosta  Sierpecki oznajmił,  iż  zgodnie  z  §  16 ust.  3
Statutu Powiatu radny może zgłosić wniosek o przerwaniu obrad sesji.
Wobec tego Pan Przewodniczący złożył formalny wniosek o ogłoszenie przerwy
do godziny 17.00  
Radna  Pani  Leontyna  Zduniak stwierdziła,  że  o  tej  godzinie  nie  może  brać
udziału w obradach sesji a również chciałaby uczestniczyć.  
Pan Przewodniczący poprosił, aby radna zaproponowała inną godzinę. 
Radna Pani Zduniak zaproponowała godzinę 18.00.
Radny Pan Rafał Kluska również ma ważne spotkanie i nie może uczestniczyć w
sesji. 
Pan Przewodniczący zawnioskował przerwę do godziny 18.00 i poddał wniosek
pod głosowanie 

Głosowanie 8 – za
 8 – przeciw
 0 – wstrzymujących się

Zgodnie  ze  Statutem  Powiatu  przy  jednakowej  licznie  głosów  decyduje  głos
Przewodniczącego Rady, który opowiedział się za przerwą w obradach do godziny
18.00.

Ogłoszono przerwę w obradach.
Po  przerwie  Pan  Waldemar  Olejniczak  –  Przewodniczący  Rady wznowił
obrady  VIII  sesji  Rady  Powiatu  i  oznajmił,  iż  w  związku  z  faktem,  iż  grupa
radnych  kwestionowała  formę  ogłoszenia  przerwy  zamknął  obrady  sesji  Rady
Powiatu o godzinie 18.10

Po  zamknięciu  obrad  Pan  Jarosław  Ocicki  –  Wiceprzewodniczący  Rady
Powiatu  w imieniu ¼ grupy radnych złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej
sesji Rady Powiatu  na dzień 14 września 2007r. 
(wniosek stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu).
W związku z powyższym Pan Przewodniczący oznajmił, iż sesja zostanie zwołana
na dzień 14 września 2007r. o godzinie 8.30.

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

Magdalena Piotrowska Jan Rzeszotarski      Waldemar Olejniczak 
 


