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PROTOKÓŁ Nr 162.2023

Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 20 stycznia 2023 r.

Przewodniczył: Pan Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki.
Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska - podinspektor w Biurze Rady i Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Zarządu, zgodnie
z listą obecności, która stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 09:00,

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:

1. Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.

2. Pan Zbigniew Garwacki - Skarbnik Powiatu.
3. Pan Jerzy Suski - Mecenas.
4. Pan Artur Obrebski - Dyrektor ZDP w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego

samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych za 2022 rok.

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym
z wykorzystania środków PFRON/POWIAT na prowadzenie Warsztatu Terapii
Zajęciowej za IV kwartał 2022r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn-
Dziembakowo- Borkowo-Zgagowo.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych.



7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały
współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uch wary w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni
w Sierpcu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2023.

lO.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.

11, Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2023r.

12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie posiedzenia.

/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt l Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Andrzej Cześnik -
Starosta Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu
Powiatu (stan członków: 5 - obecnych) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta Pan Andrzej Cześnik zaproponował, aby rozszerzyć porządek
posiedzenia o pkt. 2a w brzemieniu: Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod
obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały sprawie wyrażenia zgody na
zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Powiatem Płockim
w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
Powiatowi Sierpeckiemu, a także o pkt. 2b w brzmieniu: Podjęcie uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg
powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego".
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia wraz ze zmianą.



Ad. pkt 2a Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Powiatem Płockim w zakresie powierzenia
zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi
Sierpeckiemu.

Pan Starosta przedstawił wniosek w sprawie wniesienia pod obrady Rady
Powiatu w Sierpcu projektu uchwały sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Powiatem Płockim w zakresie
powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi
Sierpeckiemu./wm"ase£ stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Wyjaśnił, że porozumienie to dotyczyć będzie organizacji publicznego transportu
zbiorowego na linii komunikacyjnej relacji Sierpc- Lelice- Bielsk- Zągoty- Płock
przekraczającej granicę powiatu sierpeckiego oraz powiatu płockiego.
W dniu dzisiejszym została omówiona propozycja, aby ten kurs kończył się na
Winiarach. Pan Starosta dodał, że do końca stycznia należy złożyć wniosek
o dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych, a to musi być
poprzedzone zawarciem porozumienia z Powiatem Płockim. Z kolei Rada Powiatu
Płockiego ma obradować 25 stycznia 2023r.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁA NR 779.162.2023
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem
Sierpeckim a Powiatem Płockim w zakresie powierzenia zadania organizacji
publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu/wc/nvafo stanowi
załącznik nr 4 do mniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 2b Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa
użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu
Sierpeckiego".

Pan Sekretarz wyjaśnił, że powiat sierpecki otrzymał dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na
realizację tego zadania w wysokości 10 000 000 zł, tj. 95% wartości inwestycji.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:



UCHWAŁA NR 780.162.2023

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg
powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego'Vwc/2wa/a stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 3 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-
finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych za 2022 rok.

Dyrektor PCPR Pani Agnieszka Gorczyca przedstawiła członkom zarządu
sprawozdanie rzeczowo-fmansowe samorządu powiatowego o zadaniach
zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych za
2022 rok./załącznik nr 6 do mniejszego protokołu/.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁA NR 781.162.2023

w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu
powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu
Osób Niepełnosprawnych za 2022 rok/uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu/.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 4 Zapoznanie się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym
z wykorzystania środków PFRON/POWIAT na prowadzenie Warsztatu Terapii
Zajęciowej za IV kwartał 2022r.

Pani Agnieszka Gorczyca przedstawiła członkom zarządu sprawozdanie
merytoryczne i finansowe z wykorzystania środków PFRON/POWIAT na
prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej za IV kwartał 2Q22r./załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3742W

n- Dziembakowo- Borkowo- Zgagowo.



Pan Starosta przedstawił złożony przez Dyrektora ZDP w Sierpcu wniosek
w przedmiotowej sprawie, znajdujący się w załączniku nr 9 do niniejszego protokołu.

Pan Wicestarosta powiedział, że chodzi o przebudowę drogi powiatowej
Goleszyn- Dziembakowo- Borkowo- Zgagowo, której łączny koszt opiewa na kwotę
ponad 4 380 000 zł.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁA NR 782.162.2023

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej nr 3742W Goleszyn- Dziembakowo- Borkowo-
Zgagowo/w£/zvra&r stanowi załącznik nr } O do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad, pkt 6 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych.

Pan Starosta oznajmił, iż Dyrektor ZDP w Sierpcu wystąpił z wnioskiem
0 wyrażenie opinii dotyczącej zaliczenia dróg o przebiegu według lokalizacji do
kategorii dróg gminnych: nieruchomość oznaczoną jako działka w obrębie Górtaty
oraz nieruchomości oznaczonych jako działki w obrębie Borowo, Kownatka
1 PolikJwniosek sianowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁA NR 783.162.2023

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych/uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały
współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

Pan Starosta przedstawił wniosek złożony przez Kierownika Krytej Pływalni
w Sierpcu w przedmiotowej sprawie, który znajduje się w załączniku nr 13 do
niniejszego protokołu.

Pan Sekretarz wyjaśnił, iż jest to sprawa, która regularnie powraca i jest
procedowana przez Zarząd Powiatu.



Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4-za; l-nieobecny)
podjęli:

UCHWAŁA NR 784.162.2023

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata części nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni
w Sierpcu/wc/jwa/a stanowi załącznik nrao niniejszego protokołuj.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 8 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej
Pływalni w Sierpcu.

Pan Sekretarz wyjaśnił, iż zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami
zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo
odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Po zapoznaniu się z dokumentami członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie
(4-za; 1-nieobecny) podjęli:

UCHWAŁA NR 785.162.2023

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części
nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni
w Sierpcu/uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 9 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2023.

Naczelnik Pani Bogusława Łewandowska przedstawiła plan
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2023.



Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4-za; l-nieobecny)
podjęli:

UCHWAŁA NR 786.162.2023

w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Sierpecki na rok 2023 J'uchwala stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 10 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.

Skarbnik Pan Zbigniew Garwacki przedstawił zmiany, jakie zaszły
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035, które
znajdują się w załączniku do uchwały.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁA NR 787.162.2023

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

4łPowiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035Q23/uchwała stanowi załącznik nr^do
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 11 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w
Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2023r.

Skarbnik Pan Zbigniew Garwacki przedstawił zmiany, jakie zaszły
w Budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2023r., które znajdują się w załączniku
do uchwały.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁA NR 788.162.2023

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2Q23r.l uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt 12 Sprawy różne.
1. Zapoznanie się z kwotą dotacji w roku 2023 oraz statystyczną liczbą uczniów.

Pani Bogusława Lewandowska przedstawiła kwotę/dotacji w roku 2023 oraz
^3

statystyczną liczbę uczniów, co stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu.

Wyjaśniła, że informacja ta umieszczana jest na strome BIP Starostwa Powiatowego

zgodnie z art. 46 ust. l ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. W okresie do

ostatniego dnia miesiąca pierwszej aktualizacji kwoty dotacji, w myśl art. 45

ww. ustawy w zakresie kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej

dla jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia się kwotę przewidzianą w części

oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki w roku bazowym, czyli 2022.

Pytań i uwag nie było.

2. Zapoznanie się z odpowiedzią Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w sprawie

interpelacji Radnej Rady Miejskiej w Sierpcu.

Członkowie zarządu zapoznali się z odpowiedzią Dyrektora SPZZOZ
w Sierpcu w sprawie interpelacji Radnej Rady Miejskiej w Sierpcu, co stanowi
załącznik ńrao niniejszego protokołu.

Następnie głos zabrał Pan Wicestarosta, który oznajmił, iż jest po rozmowie
ze Starostą Powiatu Płockiego i wszystkie ustalenia odnośnie transportu zbiorowego
są aktualne. Stosowne dokumenty zostały przekazane już do Naczelnik Wydziału
Komunikacji, która zajmuje się tą sprawą. Jeszcze w dniu dzisiejszym stosowne
dokumenty zostaną zawiezione do Płocka, aby Rada Powiatu Płockiego mogła podjąć
uchwałę.

Nadmienił także, że w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie rady technicznej
przy SPZZOZ w Sierpcu. W spotkaniu udział wzięli udział inspektorzy i wykonawcy.
Była to okazja do omówienia postępów pracy, a także do przedstawienia
ewentualnych problemów. Najważniejsza sprawa to budowa izby przyjęć. Do końca
lutego mają zostać zakończone sprawy budowlane. Natomiast marzec będzie czasem
sporządzania protokołów i odbiorów, a także wprowadzania wyposażenia, aby ta izba
przyjęć mogła zacząć już funkcjonować.
Dodał, że dobudowa rehabilitacji również idzie zgodnie z planem. W najbliższym
czasie mają być prowadzone działania związane z dachem, a później z częścią
rezonansu. Panowie wykonawcy mają przedłożyć swój harmonogram i opisać
przebieg prac na dzień dzisiejszy.



Pan Wicestarosta poinformował także, że podjęli starania związane
ze zlokalizowaniem strzelnicy. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło konkurs,
dzięki któremu można pozyskać środki w kwocie 300 000 zł. Według wstępnych
ustaleń strzelnica miałaby się znajdować w CKZ. W dniu dzisiejszym ma się odbyć
spotkanie z Dyrektorem Panem Tyndorfem oraz Dyrektorem Panem Wojciechem
Kęsickim, aby omówić konkretne kwestie.

Pan Marek Chyliński zapytał, jaki wkład finansowy powiatu?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że wymagany jest obowiązkowy wkład

finansowy j ednostki samorządu terytorialnego w wysokości minimum 20%
całkowitego kosztu realizacji zadania.
Oznajmił, że odbyło się także posiedzenie Rady Społecznej przy SPZZOZ w Sierpcu.
Rozmowy dotyczyły aktualnych problemów szpitala. Osobiście jest zadowolony ze
spotkania, ponieważ rozmowy były merytoryczne, bez napiętej sytuacji.

Obecny na posiedzeniu Dyrektor Pan Artur Obrębski poruszył kwestię
związaną z przebudową mostów. Powiedział, że w tym roku mamy jedną
dokumentację mostową. Natomiast nie mamy żadnej dokumentacji na 2024 rok.
W związku z tym zwrócił się z pytaniem do członków zarządu co ma w tej sytuacji
zrobić. Wyjaśnił, że co roku robione są przeglądy mostowe, podczas których ocenia
się ich stan. Na chwilę obecną najgorsze mosty pod względem technicznym znajdują
się w gm. Zawidz, ewentualnie w gm. Mochowo. Wybór przebudowy mostu musi
nastąpić w porozumieniu z Wójtami, ponieważ gminy partycypują w kosztach
inwestycji. Przygotowanie dokumentacji mostowej to koszt w graniach 200 000 zł.
Uważa, że na chwilę obecną ważne są rozmowy z Wójtami, którzy ewentualnie
mieliby zabezpieczone środki w budżecie na przebudowę mostu na terenie swojej
gminy. Wstępnie rozmawiał z Wójtem Gminy Sierpc, który nie jest zainteresowany
taką inwestycją.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.
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Dariusz Twardo

Marek Chyliński



LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2023r.
Zał. Nr ....„.(1.— do protokołu

z posadzenia Zarzt du Powiatu
Mr 'lyw-OLUlL.!, o/jUU{
III *»IH«»t<».tlłłZ Urw HIliHMHH..,̂

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Andrzej Cześnik Starosta

2. Sławomir Olejniczak Wicestarosta

3. Sławomir Krystek Członek

4. Marek Chyliński Członek

5. Dariusz Twardowski Członek
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ZARZĄD POWIATU Żal. Nr .....6f. ....... do protokołu

W SIERPCU zposiidzftnla Żaru <u Powiatu Sierpc, dnia 18 stycznia 2023

BRZ.0022.3.2023

Działając na podstawie § 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. z 2019 r. póz. 499), zapraszam na 162 posiedzenie Zarządu Powiatu,
które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023 r. o godz. .3.-.9P, ...... w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyj ecie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego

samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków
Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych za 2022 rok.

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym
z wykorzystania środków PFRON/POWIAT na prowadzenie Warsztatu Terapii
Zajęciowej za IV kwartał 2022r.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3 742W Goleszyn-
Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do
kategorii dróg gminnych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały
współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata części nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni
w Sierpcu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2023.

lO.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.



11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
proj ektu uchwały zmieniaj ącej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2023r.

12.Sprawy różne.
13-Zamknięcie posiedzenia.


