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PROTOKÓŁ Nr 46.2020 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
w dniu 27 marca 2020r.

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu (zdalnie) uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie 
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki — Skarbnik Powiatu,
2. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Zdrowia i Oświaty.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu 
Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Sierpcu za 2019 r.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu (w systemie Skyp - zdalnie) dokonał Pan 
Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków 
Zarządu Powiatu (stan członków uczestniczących zdalnie w posiedzeniu -  4 ).

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
następujące punkty:
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3a Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora 
Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu,
3b Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci Specjalny 
Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy w Sierpcu,
3c Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, 
w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu,
3d Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, 
w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za, 1 - nieobecny) przyjęli porządek 
posiedzenia Zarządu Powiatu w Sierpcu ze zmianą, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu 
Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Sierpcu za 2019 r.
3a. Podjęcie uchwały w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora 
Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu,
3b. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci Specjalny 
Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy w Sierpcu,
3c. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, 
w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu,
3d. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, 
w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
Głos zabrał Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu.
Pan Skarbnik powiedział, że sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019 wynika 
z przepisów ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z przepisami do 31 marca należy 
sprawozdanie przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
Poinformował, iż:
- plan dochodów na rok 2019 wynosił 70.170.168zł, wykonano 100,9%, czyli 
70.799.848,34zł,
- plan wydatków wynosił 69.648.620zł i wykonano w 97%, czyli 67.505.743,42zł. 
Rozchody, czyli spłaty kredytów było zaplanowane 1.020.000zł, która została spłacona.
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Wynikiem budżetu roku 2019 była nadwyżka w kwocie 3.294.104,92zł. Z tej kwoty
I. 020.000zł zostało przeznaczone na spłatę rat kredytu, a pozostała kwota zostaje do 
dyspozycji w roku 2020.
Pan Skarbnik przedstawił źródła pozyskania środków na inwestycje. Środki pozyskane 
od Marszałka Województwa Mazowieckiego na inwestycję kwotę 1.001.947zł na: 
-przebudowa drogi powiatowej Mochowo -  Gozdowo w ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych (FOGR) -  1 OO.OOOzł,
-przebudowa drogi powiatowej Bonisław -  Kędzierzyn -  863.460 zł, oraz 38.487zł 
w ramach Mazowieckiego Programu Finansowania pracowni informatycznych 
i językowych w Zespole Szkół Nr 1.
Wspomniał o dotacjach z gmin powiatu sierpeckiego na przebudowę dróg powiatowych 
w kwocie 2.746.457zł. Ponadto z budżetu Państwa powiat otrzymał 4.670.940zł na: 
remont mostu -  2.986.85lzł, dotacja w ramach kultury fizycznej do budowy hali -  
410.000zł (ostatnia kwota dotacji). W sumie 2.700.0lOzł w ciągu 3 lat. Ponadto dotacja 
na przebudowę drogi powiatowej ul. Świętokrzyska -  1.239.000zł. Zakup informatyki 
i łączności z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w kwocie 17.684zł, zakup i montaż pulpitu sterującego w centrali alarmowej do systemu 
ostrzegania i alarmowania w powiecie sierpeckim w ramach radiowej sieci zarządzania 
-  17.180 zł. Dotacja w kwocie 220.000zł z Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej, która została przeznaczona na modernizację budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie na przystosowanie pomieszczeń dla pensjonariuszy na 
pierwszym piętrzę w segmencie A. Dodał, iż w sumie za rok 2018 i 2019 było 
310.000zł. Oznajmił, iż łącznie na inwestycje pozyskano 8.039.345zł.
Wydatki inwestycyjne wynosiły 13.723.616zł. Na inwestycje własne wydano
I I. 872.000zł, inwestycje drogowe 8.997.000zł i pozostałe inwestycje 2.874.000zł. Na 
inwestycje w obce środki trwałe przekazane w formie dotacji dla innych podmiotów 
przeznaczono w kwocie 1.851.556zł. Większość tej kwoty jest to dotacja dla szpitala 
w kwocie 1.689.536zł. Dodając kwotę 229.41 lzł spłatę za szpital półrocznych rat 
kredytu to razem szpital otrzymał od powiatu 1.918.948zł. Ponadto przekazano dotacje 
na inwestycje dla Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 20.000zł, Policji 15.000zł na 
inwestycje plus 5.000zł na wydatki bieżące, Samorządu Województwa Mazowieckiego 
na projekt ASI (geodezyjny) 87.070zł, dotacje dla Miasta Sierpc na parking przed 
Specjalnym Ośrodkiem Szkolno -  Wychowawczym w kwocie 19.950zł oraz dotacja dla 
Klasztoru Sióstr Benedyktynek w kwocie 20.000zł. Pan Skarbnik powiedział, że na 
rodziny zastępcze w roku 2019 przeznaczono kwotę 1.472.000zł oraz 500+ kwotę około 
350.000zł finansowana z programu rządowego. Na placówki opiekuńczo -  
wychowawcze 2.068.000zł, z tego na Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie 782.000zł. 
Łączne wydatki w obszarze rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo wychowawcze 
wydano kwotę 3.541.000zł.



Pan Skarbnik powiedział, że zadłużenie powiatu na koniec 2019 roku wynosi 
17.400.000zł, co stanowi 24,5%. Oznajmił, że wskaźnik jest budujący i dalej maleje. 
Dodał, iż w roku 2013 w powiecie zadłużenie wynosiło 22.500.000zł. Od roku 2013 
powiat nie zaciągał kredytów, co wiąże się z tym, że zadłużenie systematycznie zostaje 
spłacane.
Pan Skarbnik powiedział, iż w roku ubiegłym do oświaty z budżetu powiatu dołożono 
kwotę 3.316.051 zł. Powiat otrzymał subwencje oświatową w kwocie 19.500.000zł, 
natomiast wydatkowano 23.692.000zł na wszystkie wydatki oświatowe. Dodał, iż 
dochodów z Powiatu było 856.000zł, czyli razem dochody w kwocie 20.376.000zł, 
a wydatków 23.692.000zł. Nadmienił, że do budżetu oświaty, w roku 2018 powiat 
dołożył 3.954.000zł a w roku 2019 -  3.316.051 zł. Główną przyczyna był duży wzrost 
subwencji oświatowej, która została zwiększona o prawie 850.000zł. Oznajmił, iż nie 
ma dobrych informacji co do roku bieżącego, po wykonaniu zestawienia, już do oświaty ^  
zostały dołożone środki w kwocie 4.300.000zł. Stwierdził, że ten rok będzie trudnym 
rokiem w gospodarce.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr282.46.2020
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania 
planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2019 r.
/uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 3a
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału £  
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie unieważnienia konkursu na 
stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu /wniosek 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poprosił o zabranie głosu Pani Bogusławie Lewandowskiej -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia.
Pani Naczelnik powiedziała, że ukazane rozporządzenie Ministerstwa Edukacji 
Narodowej rozwiązało problem z konkursem na dyrektora Poradni Psychologiczno -  
Pedagogicznej, ponieważ zapis § 11 h ust 3 mówi, że organ prowadzący unieważnia 
konkurs na stanowisko dyrektora jednostki, niezakończony przed 26 marca br. 
Wyjaśniła, że do 20 marca br. była zbiórka ofert. Po zakończeniu wpływu ofert na 7 dni 
należy zawiadomić członków komisji o planowanym posiedzeniu. Stwierdziła, że 
z mocy prawa należy unieważnić konkurs i po zakończeniu trudnej dla wszystkich

4



sytuacji związanej z epidemią konronawirusa, będzie ponownie powtórzona procedura 
konkursowa.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr283.46.2020
w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 3b
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie ustalenia zawodów, w których 
kształci: Specjalny Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy w Sierpcu, Zespół Szkół Nr 1 im. 
gen. Jose de San Martin w Sierpcu, Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Głos zabrała Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia. 
Pani Naczelnik OZ powiedziała, iż kierunki we wnioskowanych szkołach są takie same 
jak w roku ubiegłym. Dodała, że jest duża zmiana w ustawie prawo oświatowe 
i zatwierdzanie kierunków, ponieważ obecnie Wojewódzka Rada Rynku pracy 
zatwierdza raz na pięć lat wszystkie kierunki w okresie przejściowym do roku 
2021/2022, te kierunki które obecnie funkcjonują nie podlegają opiniowaniu przez 
Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Nadmieniła, że Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 chciał 
wprowadzić jeden nowy kierunek, który był pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową 
Radę Rynku Pracy tj. kierunek murarz- tynkarz. Wyjaśniła, że 19 marca miało odbyć się 
posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które zostało odwołane. W związku 
z powyższym brak jest pozytywnej opinii i pozostaje się przy istniejących kierunkach 
w roku bieżącym. Dodała, że jeżeli nastąpi zmiana, wówczas przygotuje uchwałę 
zmieniającą.
Pan Andrzej Cześnik stwierdził, iż powyższy temat był przedmiotem rozważań na 
posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy. Uważa, że jest to szkoła branżowa 
i należałoby w wyżej wymienionym kierunku kształcić uczniów.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 284.46.2020
w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci Specjalny Ośrodek Szkolno -  
Wychowawczy w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 3c
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr285.46.2020
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci 
Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 3d
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że w Zespole Szkół Nr 2 nie powstały nowe kierunki ^  
kształcenia. Dodała, iż w roku ubiegłym nastąpiła zmiana nazewnictwa kierunku 
wędliniarz na przetwórca mięsa, który został zaopiniowany przez Wojewódzką Radę 
Rynku Pracy.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 285.46.2020
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci 
Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
W sprawach różnych członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się m. in.:

1. Pismem Burmistrza Miasta Działdowa w sprawie wsparcia działań zmierzających do 
pozyskania środków z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020 -  
Ochrona Zabytków ramach złożonego odwołania /pismo stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poinformował, iż ta sprawa była omawiana wcześniej.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że inicjatywa jest szczytna i słuszna, ponieważ obóz 
zagłady KL Soldau tam istniał. Dodał, że to był jeden z pierwszych obozów, gdzie ginęli 
ludzie.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że zasadnym byłoby wyrazić stanowisko 
z poparciem tej inicjatywy.
Pytań nie było.
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2. Interpelacją Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w sprawie dotacji dla 
SPZZOZ w Sierpcu na walkę z koronawirusem (COVID-19) /interpelacja stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, iż miał rozpocząć zbiórkę środków finansowych od firm na 
zakup respiratora, które znacznie zdrożały. Ponadto poinformował, iż część imprez, 
która była zaplanowana na obecny okres, zostanie przeniesiona na inny termin, a więc 
środki będą wydatkowane. Pan Starosta powiedział, iż część niezbędnych rzeczy powiat 
otrzymał od prywatnych podmiotów. Uważa, że kwota 2.100.000zł wspomniana 
w interpelacji, jest zabezpieczona na zakup tomografu. Dodał, iż na obecną chwilę koszt 
zakupu respiratora jest w granicach 100.000 zł do 120.000zł.
Pan Skarbnik powiedział, iż te dotacje, które są zaplanowane można przekazywać na 
zakup środków trwałych, mając na uwadze powyższą interpelację, Pan Skarbnik 
powiedział, iż w związku ze złożoną interpelacją zadał pytanie RIO, czy na sprzęt 
nieinwestycyjny, powiat może przeznaczać środki z dotacji. Oznajmił, iż otrzymał 
odpowiedź, że w ramach dotacji na sprzęt, można przeznaczać środki finansowe w 
związku z ogłoszoną epidemią. Dodał, iż obecnie w budżecie powiatu środki są 
przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Jeżeli będzie decyzja, że na wydatki bieżące w 
postaci płynów dezynfekujących, maseczek, ubrań itd., to musiałaby być zwołana sesja i 
część kwoty powinna być przeniesiona na poszczególne paragrafy wydatków bieżących. 
Dodał, że jest przyzwolenie, aby dotować wydatki na epidemię koronawirusa. Szpital 
powinien wystąpić do Zarządu Powiatu z propozycją na zakup odpowiedniego sprzętu, 
jaki chce zakupić. Wówczas należy podpisać stosowną umowę i przystąpić do realizacji 
zakupu. Ponadto Pan Skarbnik powiedział, że obecnie jest kwota 2.100.000zł i środki, 
które pozostają dla szpitala z tytułu spłaty kredytu. W roku bieżącym jest to kwota 
ponad 460.000zł. Jeżeli szpital zapłacił ratę kredytu za trzy miesiące, to należy 
proporcjonalnie podzielić kwotę. Uważa, że są to duże środki, które będą przeznaczone 
dla szpitala.
Pan Kamil Różański uważa, że nawiązując do interpelacji oraz do wypowiedzi Pana 
Skarbnika należy zapytać, czego szpital najbardziej potrzebuje. Myśli, że Pan Dyrektor 
powinien przedstawić zapotrzebowanie i z czym ma największe problemy, z jakim 
sprzętem. Wówczas można podjąć odpowiednią decyzję co zakupić.
Pan Skarbnik nadmienił, iż powinien Pan Dyrektor SPZZOZ złożyć wniosek do umowy 
dotacji o sprecyzowanie zakresu zakupu.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że należy dokładnie sprecyzować, co należy zakupić. 
Dodał, iż szpital w Sierpcu dysponuje trzema respiratorami. Uważa, że należy 
porozmawiać z dyrektorem, czy jest potrzebny kolejny respirator.
Pan Starosta powiedział, że są trzy respiratory kilkuletnie. Stwierdził, że na pewno jest 
potrzebny chociaż jeden respirator, jak również brak jest respiratora pediatrycznego na 
oddział dziecięcy. Oznajmił, iż maseczki i płyny zostały pozyskane od osób prywatnych, 
które zostaną przekazane do szpitala.



Pan Sławomir Krystek powiedział, że podstawą działań i decyzji jest pismo 
sprecyzowane przez dyrektora szpitala, co konkretnie potrzebuje, aby zabezpieczyć 
i mieć zabezpieczone w pełni potrzeby szpitala.
Pan Starosta po rozmowie z Panem Dyrektorem szpitala potwierdził zakup respiratora. 
Ponadto ogólnie na obecną chwilę szpital jest zabezpieczony. Jeżeli skala epidemii by 
się zwiększyła, będzie problem z maseczkami Ffp2 i Ffp3. Dodał, iż umówiony jest na 
rozmowę z Panem Dyrektorem, w związku z tym będzie więcej informacji co i na kiedy 
jest potrzeba. Ponadto poinformował, iż Marszałek Województwa Mazowieckiego 
przekazał środki finansowe w kwocie 150.000.000zł dla Mazowsza. Ponadto wysłano 
pismo do Wojewody Mazowieckiego o wsparcie finansowe.
Pan Kamil Różański uważa, że zakup dwóch respiratorów, jednego dla dorosłych osób 
drugiego dla dzieci byłby wskazany.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że w czasie epidemii, każda inicjatywa jest słuszna ^  
i szczytna.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że jeśli chodzi o zakupy inwestycyjne, można 
wykonywać, natomiast przesunięcie środków z jednego paragrafu na drugi , wiąże się ze 
zwołaniem sesji Rady Powiatu. Dodał, iż sytuacja jest pod kontrolą, szpital jest w miarę 
zabezpieczony. Stwierdził, że z decyzji Zarządu i ze środków przeznaczonych dla 
szpitala zostaną zakupione dwa respiratory.
Pan Kamil Różański zaproponował, aby wystąpić do gmin w sprawie partycypacji 
w kosztach zakupu.
Pan Skarbnik powiedział, że jest to bardzo dobry pomysł o wystąpienie do Wójtów 
Gmin o wsparcie finansowe. Dodał, iż w gminach musiałyby się odbyć sesje.
Pan Starosta powiedział, iż udzieli stosownej odpowiedzi na powyższą interpelację.
Więcej pytań i uwag nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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LISTA OBECNOŚCI ,j
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU

W SIERPCU hC JDlP

na posiedzeniu w dniu 27 marca 2020r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

i 1- Mariusz Turalski Starosta t / .  ,

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta /^ e o ó e ć r u y j

3. Cześnik Andrzej Członek 6
4. Krystek Sławomir Członek

' ' /

/̂ >
5. Różański Kamil Członek



Sierpc, dnia 24.03.2020 r.
BRZ.0022.7.2020 stolo,

Działając na podstawie § 76 ust 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 46 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 27 marca 2020 r. o godz. 10:00 (zdalnie).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu 
Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Sierpcu za 2019 r.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.


