
PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

W SIERPCU

BRZ.0002.2.2022

Sierpc, dnia 23.03.2022

Na podstawie art. 15 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 528 z późn. zm), § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1 Statutu 
Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLVI sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 
30 marca 2022r. (tj.środa) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad sesji Nr XLV.2022 w dniu 24 lutego 2022r.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Powiatowej Stacji Sanitarno -  Epidemiologicznej 
w Sierpcu za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej 
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach za 202 lr.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej w Sierpcu.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji w latach 2020-2021 „Programu 
opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023.
11. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu 
Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi 
jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego na rok 2021”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata 
pomieszczeń hali sportowej na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi 
Szkół Nr 1 w Sierpcu.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022r.



15. Zapoznanie się z informacją o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi 
Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Sprawy różne.
18. 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 2022r. 
poz.528 z późn. zm.).


