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w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Wydział Biuro Rady i Zarządu Powiatu Rok 2022

Nr sprawy

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR LIV 
Z OBRAD SESJI 

RADY POWIATU W SIERPCU

w dniu 18 listopada 2022r.

Rozpoczęto 18 listopada 2022r. 

Zakończono 18 listopada 2022r.



Rada Powiatu Sierpeckiego

Protokół nr LIV.2022
LIV nadzwyczajne obrady sesji w dniu 18 listopada 2022 r.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków.
Obecni:
1. Przemysław Burzyński
2. Marek Chyliński
3. Andrzej Cześnik
4. Zbigniew Kopczyński
5. Małgorzata Korpolińska
6. Sławomir Krystek
7. Jan Laskowski
8. Ewa Nowakowska
9. Sławomir Olejniczak
10. Paweł Pakieła

£  11. Kamil Różański
12. Wojciech Adam Rychter
13. Sebastian Szczypecki
14. Dariusz Twardowski 
Nieobecni:
1. Juliusz Gorzkoś
2. Jarosław Ocicki
3. Mariusz Turalski

Ad. pkt 1.
Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad. 
Pan Przemysław Burzyński -  Przewodniczący Rady otworzył LIV sesję Rady Powiatu 
w Sierpcu na wniosek Zarządu Powiatu.
Przewodniczący Rady odczytał wniosek Zarządu Powiatu, który stanowi załącznik nr 1 
do niniejszego protokołu.
Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych /lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu/.
Na sekretarza obrad powołał Radnego Pana Sławomira Krystka.
Przewodniczący Rady przywitał zaproszonych gości uczestniczących w sesji. 
Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022r.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022 r.
5. Zamknięcie obrad.
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Ad. pkt 2
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022r.
W obradach uczestniczyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Przewodniczący Rady poinformował, iż stosowne dokumenty otrzymali Radni 
w materiałach na sesję.
Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu Panią Agnieszkę Gorczycę - Dyrektor 
PCPR w Sierpcu.
Dyrektor PCPR poinformowała, iż zmieniła się kwota na mieszkańca WTZ tj 25.896 zł 
wcześniej była to kwota 24.096 zł. Dodała, iż należy to sprawnie procedować, dlatego że 
jest jeszcze procedura współpracy WTZ i gminy, aby te środki zwiększać. Korzystając 
z okazji dokonano innych przesunięć. W związku z powyższym zmniejszono 
dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych o kwotę 8.196 zł, zmniejszono 
dofinansowanie do środków ortopedycznych i pomocniczych o 21.204 zł, zw iększo i^  
likwidację barier technicznych o kwotę 6.000 zł, natomiast zmniejszono bariety 
architektoniczne. Dodatkowo dołożono zadanie pn. likwidacja barier w komunikowaniu, 
zadania związane z zakupem komputerów.
Radny Pan Jan Laskowski poprosił Panią Dyrektor, aby była dołączona tabela 
informująca zmiany i przesunięcia w zadaniach.
Pytań nie było.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022r.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne: ^
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian 
Szczypecki, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski

Rada Powiatu podjęła
UCHWAŁĘ Nr 311.LIV.2022

zmieniającą uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022r. /uchwała stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 3.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
Przewodniczący Rady poinformował, iż stosowne dokumenty otrzymali Radni 
w materiałach na sesję.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Zbigniewa Garwackiego -  Skarbnika Powiatu 
o zabranie głosu.
Glos zabrał Pan Zbigniew Garwacki -  Skarbnik Powiatu przedstawił zmiany, jakie 
zachodzą w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 
2022-2035. Powyższe zmiany przedstawione są w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Pytań nie było.

Glosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
Wyniki głosowania

Q  ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian 
Szczypecki, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski 

Rada Powiatu podjęła:
UCHWAŁĘ Nr 309.LIII.2022

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
^  Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 

protokołu/.

Ad. pkt 4.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022 r.
Przewodniczący Rady poinformował, iż stosowne dokumenty otrzymali Radni 
w materiałach na sesję.
Głos zabrał Pan Andrzej Cześnik -  Starosta Powiatu.
Pan Starosta poprosił, aby do uchwały zmieniającej budżet na rok 2022 wprowadzić 
autopoprawkę. Dodał, iż źle została wpisana nazwa techniczna inwestycji pn. Rozbudowa 
budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego w Sierpcu.
Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący Rady poprosił Pana Skarbnika o przedstawienia zmian, które są 
przedstawione w uzasadnieniu do uchwały.
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Radny Pan Jan Laskowski poprosił o zabranie głosu po dyskusji i głosowaniu odnośnie 
budżetu na 2023 rok.
Przewodniczący Rady wyraził zgodę na zabranie głosu.
Radny Pan Wojciech Rychter odniósł się do działu 852 pomoc społeczna. Nadmienił, że 
jest to Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie któremu zmniejszono dochód o kwotę 
290.000 zł. Zapytał, ilu mieszkańców zamieszkuje obecnie Dom Pomocy Społecznej i za 
jaki okres jest zmniejszenie kwoty?
Pan Skarbnik odpowiedział, że jest to korekta planu rocznego. Pani Dyrektor chciała 
zrobić korektę w poprzednim miesiącu, z uwagi na to, że obłożenie w DPS nie było 
powyżej średniej, gdzie dochody bilansowały wydatki. W związku z powyższym Powiat 
musi z własnych zasobów wspomóc DPS. Po rozmowie z księgową wydatki pozostają na 
tym samym poziomie i poprosił, aby korekty zostały dokonane obiektywnie. Uważa, że 
utrzymywanie fikcyjnych dochodów nie ma sensu, ponieważ na koniec roku należy 
urealnić dochody i w sprawozdaniu do RIO wszystkie szczegóły należy wyjaśnić, 
dlaczego nie zostały wykonane. Nadmienił, iż obłożenie w DPS powinno być w granicach 
70 osób, a kształtuje się w granicach 62 czy 65 osób.
Pan Starosta uważa, że liczba osób przebywających w DPS powinna być wyższa, 
a oscyluje w granicach 65 osób. Dodał, że Pani Dyrektor rozmawia z następnymi osobai 
aby przyszły do DPS. Uważa, że jeżeli byłyby systemowe rozwiązania i 
pensjonariuszem szło dofinansowanie, to byłoby dużo łatwiej. Nadmienił, iż na terenie 
powiatu sierpeckiego powstają różnego rodzaju inicjatywy związane z seniorami i łatwiej 
tym osobom jest funkcjonować w ciągu dnia i wracać do domu. Uważa, że są różne 
rozwiązania, a sytuacja ogólnie w Domach Pomocy Społecznej jest trudna i nie omija 
naszego DPS-u. Pani Dyrektor stara się różne rzeczy robić, jak również reklamować DPS 
w postaci ulotek czy reklam. Nadmienił, iż pojawiają się pomysły ze strony rządowej, że 
DPS-y będą mogły świadczyć usługi po leczeniu pacjentów w szpitalu. Dodał, że jest to 
pomysł na przyszłość i nie ma jeszcze rozporządzenia w tym temacie, ale prowadzone są 
rozmowy na szczeblu rządowym.
Radny Pan Wojciech Rychter uważa, że dopóki środki zewnętrzne są na finansowanie 
DPS-ów, nie będą zaznaczone konkretnie na pomoc społeczną, opiekę senioralną, to 
będzie problem, który będzie się nawarstwiał z tego względu, że koszty pobytu w DPS 
rosną, a ze „starego portfela” zostało kilka osób. Podkreślił, że koszt pobytu jedne

ipensjonariusza jest w granicach 5.000 zł, to nie każdego jest stać, a samorządy ratują s 
opieką zastępczą dla tych osób starszych. Uważa, że jeżeli odgórnie nie przyjdą środki 
zwiększone i zaznaczone, że są to środki na opiekę osób starszych, to całych czas będą się 
samorządy zastanawiać skąd mają wziąć środki, żeby tym osobom pomóc.
Pan Starosta uważa, że dobrym rozwiązaniem byłoby o czym mówił Radny Pan 
Wojciech Rychter, ale czy tak będzie nie wiadomo. Stwierdził, że Rząd Zjednoczonej 
Prawicy, Marszałek starają się, aby w pewnych sytuacjach pomagać. Uważa, że drobne 
kwoty, ale jednak wpływają. Dodał, iż Powiat otrzymuje środki na podratowanie budżetu, 
które systematycznie wpływają. Pierwsza rata wpłynęła w październiku, kolejna będzie 
w listopadzie i ostatnia będzie w grudniu. Dodał, że jest to kwota ponad 6 min. zł, ale to 
znaczy, że należy ją wydatkować w nieracjonalny sposób, bo to musi być konkretnie 
omówione z radnymi.
Radny Pan Jan Laskowski uważa, że jedyne wyjście w DPS-ie aby sytuacja się 
zmieniła, to należy rozmawiać ze znajomymi, żeby utworzyli „furtkę” na komercyjne 
usługi opiekuńcze. Stwierdził, że warunki w DPS w Szczutowie są bardzo dobre,
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ponieważ jest dobudowana i zmodernizowana górna część budynku i wówczas można 
zwiększyć obłożenie. Nadmienił, iż była próba utworzenia, ale wówczas rządzący nie 
chcieli się zgodzić na komercyjną opiekę osób, których na to stać. Uważa, że warunki są 
bardzo dobre i są możliwości lokalowe, ale musi wejść przepis, aby pozwalał na 
prowadzenie komercyjnych usług opiekuńczych w DPS-ie . Uważa, że poprawiłaby się 
sytuacja, ponieważ są to duże pieniądze od osób, które na to stać i mogą zapłacić.
Pan Starosta powiedział, że w projekcie rządowym, w rozmowach z Wojewodą jest coś 
takiego przewidywane, jak również dalsze leczenie pacjenta po szpitalu.
Więcej pytań nie było.

Głosowano w sprawie;
Autopoprawka do uchwały zmieniającej budżet na 2022r. dotycząca zmiany nazwy 
zadania.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

0  Wyniki imienne:
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian 
Szczypecki, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski 

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022 r. wraz z autopoprawką.

Wyniki głosowania
0  ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian 
Szczypecki, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (3)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski 

Rada Powiatu podjęła:
UCHWAŁĘ Nr 310.LIII.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r. 
wraz z autopoprawką uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
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Głos zabrał Radny Pan Jan Laskowski podziękował wszystkim Radnym za 
porozumienie z przewoźnikiem w sprawie dodatkowych usług transportowych.

Ponadto odniósł się do planowanego budżetu na 2023 r. Powiedział, że w szpitalu grozi 
wysoka strata na koniec roku i może nie zamknąć się w wysokości amortyzacji, która 
będzie podlegała zwrotowi ze środków Starostwa. Zapytał, czy na dzień dzisiejszy jest 
rozeznanie, jaka jest wielkość straty? Pan Skarbnik przygotowywał budżet na rok 2023. 
Zapytał, czy zostały poczynione działania, żeby zrobić rezerwę na pokrycie tych strat? 
Stwierdził, że jeżeli strata przekroczy kwotę ponad 2.600.000 zł wynikającą z amortyzacji, 
to wszystko co ponadto to będzie trzeba pokryć z budżetu Powiatu. Zapytał, czy 
w rezerwie Powiatu będą takie środki, żeby tą stratę pokryć, bo to może być duża kwota, 
a w miesiącu kwietniu czy maju jak przejdą wszystkie sprawozdania, żeby nie było 
problemu z uzupełnieniem kwoty i żeby Powiat nie musiał zaciągać kredytu.
Pan Starosta powiedział, że jest to pytanie do Pana Skarbnika i uważa, że te sprawy 
należałoby omówić przy obecności Dyrektora szpitala, bo największe rozeznanie w tym 
temacie ma dyrektor. Planowana strata na koniec 2022 roku miała być 2 min. zł. W lipcu 
pojawiła się nadzieja, że szpital wyjdzie na prosto, a stała się sytuacja z podwyżkami 
w miesiącu lipcu, które spowodowały perturbacje. Za lipiec Dyrektor wypłacił należno^ 
wszystkim pracownikom, za sierpień, za wrzesień i pojawiły się problemy w paździemi 
wynikające również z niższych kwot przekazywanych przez NFZ na konta bankowe. 
Nadmienił, iż mają pomysły, aby z tej sytuacji wyjść. Cały czas prowadzone są rozmowy, 
jak również poproszono Dyrektora, aby wszystko wyliczył i przedstawił. Poproszono 
o spostrzeżenia i umieszczenie cyfr, jak funkcjonowały oddziały przez kilka ostatnich lat 
od rok 2018 do roku 2021. Uważa, że cyfry to jedno, a praca szpitala dla społeczeństwa to 
drugie. Tylko jedno z drugim się wiąże, bo finanse są ważne. Rozmowy w tym temacie 
się toczą i myśli, że przyszły tydzień pewne wskazania przyniesie. Dodał, iż robią próby 
aby wyjść obronną ręką z tej trudnej sytuacji, która również odnosi się do całego kraju. 
Chcą zrobić tak, aby żadnych oddziałów nie zamykać.
Radny Pan Jan Laskowski powiedział, że jego pytanie szło w tym kierunku, czy Powiat 
mając przybliżone kalkulacje wielkości strat bo będzie trzeba pokryć w roku następnym. 
Czy myśli o zabezpieczeniu środków finansowych ?
Pan Starosta odpowiedział, że dodatkowe środki budżet Powiatu posiada. Dodał, 
w budżecie na rok przyszły Powiat stawia na inwestycje, które mają powodować rozwój 
nie tylko Powiatu ale i całej społeczności.
Pan Mecenas w nawiązaniu do pytania Radnego Pana Jana Laskowskiego, poinformował 
że z dniem 14 października 202 lr. nastąpiła zmiana w art 29 ust 2, który do tego czasu 
brzmiał: „podmiot tworzący jest obowiązany w terminie 9 miesięcy od upływu terminu do 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego, pokryć stratę netto za rok obrotowy tego 
zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1”. Natomiast 14 
października 2021 r. weszła zmiana tego przepisu, który brzmi: „podmiot tworzący może 
pokryć stratę netto za rok obrotowy SPZZOZ w kwocie jaka nie może być pokryta 
zgodnie z ust 1, jednak nie wyższej niż suma straty netto i kosztów amortyzacji. 
Obowiązek pokrywania straty przez samorząd został zastąpiony możliwością pokrywania 
tej straty co nie znaczy, że samorząd może pozostawić tą sprawę dalszemu biegowi.
Radny Pan Jan Laskowski powiedział, że dalej ustawa mówi, że jeżeli szpital straci 
możliwości finansowe, to Zarząd powinien podjąć decyzję czy go finansować, czy 
postawić w stan upadłości.
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Pan Mecenas powiedział, że jest to prawda i przesłanki do licytacji. Pytanie było czy 
w budżecie jest przewidziana rezerwa na wypadek obligatoryjnego pokrywania strat. 
Informuje, że nie ma takiego obowiązku, a jest możliwość, co nie oznacza, że Powiat 
może zaprzestać przejmowania się sytuacją finansową szpitala, bo nie musi pokrywać tych 
strat.
Pan Starosta podkreślił, że szpital jest nadal publiczny, nie jest spółką.

Ad. pkt 5.
Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady po wyczerpaniu porządku zamknął LIV obrady sesji Rady 
Powiatu w Sierpcu.

Protokołowała

D^rrafa Sekulska
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BRZ.0022.37.2022

ZARZĄD POWIATU 

W SIERPCU

PAN

PRZEMYSŁAW BURZYŃSKI 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

POWIATU W SIERPCU

Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz § 13 ust. 4 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego uchwalonego Uchwałą Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2019r. (t.j.Dz. Urz. Woj. 
Maz. poz. 499) -  wnosi o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 
18 listopada 2022 r. na godz. 9:00 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku.

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.

4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022 r.

5. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na zbliżający się koniec roku zachodzi potrzeba dokonania zmiany 
w podziale środków PFRON celem ich wydatkowania. Ponadto, w związku 
z przekazaniem środków finansowych z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy 
Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Sierpcu oraz koniecznością dostosowania sald wydatków inwestycyjnych 
drogowych w kontekście przyszłych zadań na ;?st z w o ł anje se s jj

nadzwyczajnej.

U Z A S A D N I E N I E

3) Marek Chyliński

4) Sławomir Krystek

5) Dariusz Twardowski

Zarząd:

1) Andrzej Cześnik

2) Sławomir Olejniczak

-  Przewodniczący

-  Członek

-  Członek

-  Członek

-  Członek



LISTA OBECNOŚCI ..... *> protokołu
z obrad Sesji Rady Powiatu

NA LIV SESJI Nr | li/ zdn. At.M. ją 1/-

RADY POWIATU W SIERPCU 

w dniu 18 listopada 2022r.

Lp. NAZWISKO I IMIĘ Podpis
(_________ —f l--------------

1. Burzyński Przemysław ______J L -
d i t ___ ________________

2. Chyliński Marek Piotr

3. Cześnik Andrzej Sławomir
__

4 Gorzkoś Juliusz

5. Kopczyński Zbigniew

6. Korpolińska Małgorzata
^ P f

7. Krystek Sławomir Grzegorz t
_____ /P P E E

8. Laskowski Jan ~ U  
' ""JJ/ *_____ a________^ ___________

9. Nowakowska Ewa Danuta

10. Ocicki Jarosław Andrzej /lAX€lA o n E y
11. Olejniczak Sławomir Paweł

W E
12. Pakieła Paweł

ą  '

13. Różański Kamil Jan

14. Rychter Wojciech Adam f m
15. Szczypecki Sebastian Ł
16. Turalski Mariusz

/u ledoecn jLA /
17. Twardowski Dariusz Mieczysław __ cE r

Si
CÓL.n



PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

W SIERPCU
Sierpc, dnia 16.11.2022 r.

BRZ.0002.12.2022

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1 Statutu 
Powiatu Sierpeckiego, zwołuję LIV obrady nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 
w Sierpcu na dzień 18 listopada 2022r. (tj. piątek) o godzinie 9:00 na sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych 
Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022 r.
5. 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 2022 r. poz. 1526).

w 2022r.


