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Rozpoczęto 24 lutego 2022r. 

Zakończono 24 lutego 2022r.



Rada Powiatu Sierpeckiego
Radni - Sesja, Użytkownicy

Protokół nr XLV.2022

XLV obrad sesji w dniu czwartek, 24 lutego 2022r.
Obrady rozpoczęto czwartek, 24 lutego 2022 o godz. 09:00.

W posiedzeniu wzięło udział 15 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. Jarosław Ocicki
10. Sławomir Olejniczak
11. Paweł Pakieła
12. Kamil Różański
13. Wojciech Adam Rychter
14. Sebastian Szczypecki
15. Dariusz Twardowski

Nieobecni:
1. Juliusz Gorzkoś
2. Mariusz Turalski

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

obrad.
Pan Przemysław Burzyński -  Przewodniczący Rady otworzył XLV sesję Rady Powiatu 
w Sierpcu w trybie online.

Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W obradach sesji 
uczestniczyło 15 radnych /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu/.
Na sekretarza obrad powołał Radną Panią Ewę Nowakowską.

Ad. pkt 2. Przyjęcie protokołu Nr XLIV.2022 z dnia 27 stycznia 2022r. oraz protokołu 
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2022r.

Uwag do protokołu nie było. 
Głosowano w sprawie:



Przyjęcie protokołu Nr XLIV.2021 z dnia 27 stycznia 2022r.

Wyniki głosowania

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne:

ZA (15)

Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 

Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław 

Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, 
Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski

NIEOBECNI (2)
Juliusz Gorzkoś, Mariusz Turalski

Rada Powiatu przyjęła protokół nr XLIV.2021 z dnia 27 stycznia 2022r.

Glosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 
26 stycznia 2022r.

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2 
Wyniki imienne:

ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 

Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław 
Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, 

Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski

NIEOBECNI (2) ®

Juliusz Gorzkoś, Mariusz Turalski

Rada Powiatu przyjęła protokół z posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w Sierpcu z 
dnia 26 stycznia 2022r.

Ad. pkt 3. Ustalenie porządku obrad.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr XLIV.2022 z dnia 27 stycznia 2022r. oraz protokołu 
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2022r.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Zapoznanie się z informacją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
r
Środowiska o wynikach kontroli na terenie powiatu sierpeckiego w roku 2021.
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5. Zapoznanie się z informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa z realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie 
powiatu sierpeckiego.
6. Zapoznanie się z informacją Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sierpeckiego w 2021 r.
7. Zapoznanie się z informacją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania Rocznego programu działania 
Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 202lr.
9. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej -  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 202lr. 
Zestawienie potrzeb oraz oczekiwania w zakresie systemu pieczy zastępczej.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu za 202lr. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Powiatem Lipnowskim regulującego wykonywanie przez Dom dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Skępem usług w zakresie interwencyjnym oraz 
zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo -  wychowawczych na rzecz mieszkańców 
powiatu sierpeckiego.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 
2022 rok.
15. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Powiatu w Sierpcu za 2021r.
16. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
17. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.
tporządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Radny Pan Jarosław Ocicki zapytał, jaka była przyczyna, aby sesja była online? 
Stwierdził, że 1 marca wszystkie restrykcje odchodzą, jutro będzie impreza, gdzie będzie 
siedział jeden obok drugiego. Zapytał, czy nie można było zrobić sesji normalnie 
w Starostwie, gdzie byśmy byli na jednej sali?
Przewodniczący Rady powiedział, że restrykcję schodzą od 1 marca i sesja marcowa, 
chyba, że się coś wydarzy z sytuacją na Ukrainie, która nie pozwoli, ale na pewno sesja 
marcowa będzie w budynku Starostwa na sali konferencyjnej. Uważa, że wszystkim 
brakuje spotkania i rozmów. Na obecną chwilę jest jeszcze rozporządzenie do którego się 
stosujemy.
Radny Pan Jarosław Ocicki zapytał, co ta Ukraina ma wspólnego z sesją, chyba Rosjan 
w Polsce nie będzie?



Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie wiadomo co Rząd wprowadzi i w jakie 
obostrzenia sanitarne zostaną z nami . Na obecną chwilę zgodnie z zapowiedziami od 
1 marca schodzą obostrzenia i sesja marcowa odbędzie się w budynku Starostwa.
Radny Pan Jarosław Ocicki powiedział, że nie ma takich obostrzeń, aby dziś sesja nie 
mogła się odbyć w budynku, ale niech będzie i tak.
Radny Pan Jan Laskowski powiedział, że dziś Rosja napadła na Ukrainę. Zaproponował, 
aby podjąć oświadczenie potępiające agresję.
Przewodniczący Rady uważa, że myśl jak najbardziej słuszna. Dodał, iż poprosi Pana 
Sekretarza, aby zajął się tą sprawą.

Ad. pkt 4. Zapoznanie się z informacją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska o wynikach kontroli na terenie powiatu sierpeckiego w roku 
2021 .

W obradach sesji brała udział Pani Katarzyna Jasińska -  Kierownik Delegatury WIOŚ 
w Płocku, która przedstawiła informację o wynikach kontroli na terenie powiatu 
sierpeckiego w roku 2021 /informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pan Andrzej Cześnik -  Starosta podziękował za przekazane sprawozdanie oraz 
przekazał dla pracowników WIOŚ najlepsze życzenia. ^
Pytań nie było.

Ad. pkt 5. Zapoznanie się z informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa z realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie 
powiatu sierpeckiego.
W obradach sesji brała udział Pani Teresa Franciszka Skóra -  Kierownik Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Płocku, która przedstawiła informację 
z realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie powiatu 
sierpeckiego /informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta podziękował Pani Kierownik za przedstawienie informacji. Dodał, iż wiedza 
na ten temat jest coraz szersza i powiat sierpecki jest powiatem rolniczym. Uprawy 
roślinne, czy hodowla zwierząt jest w szerokiej skali. Podziękował za wypowiedź 
i uważa, że wszystkie tematy są zgodne z zasadami, regułą dobrego gospodarowania. 
Uważa, że jest zdrowa żywność i można kupować w sklepach produkty, które spotykan^ 
i które trzeba zakupić. Podkreślił, iż powiat sierpecki jest powiatem rolniczym, dba 
o ziemię, produkuje zdrową żywność, a dzięki takiej działalności jaka jest prowadzona 
bezpieczną żywność. Podziękował jeszcze raz i poprosił o przekazanie podziękowań 
pracowników.
Przewodniczący Rady w imieniu Rady Powiatu również podziękował za przekazane 
informacje z realizacji zadań.
Pytań nie było.

Ad. pkt 6. Zapoznanie się z informacją Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu 
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sierpeckiego 
w 2021 r.
W obradach sesji brał udział Pan Jarosław Ciarka -  Komendant Policji w Sierpcu, który 
przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 
sierpeckiego w 2021 r./ informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
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Komendant Policji przedstawił prezentacje, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu.
Radny Pan Jarosław Ocicki powiedział, że na poprzednich sesjach na pytanie, kto złożył 
zawiadomienie na Policję odnośnie osoby Mariusza Turalskiego i Jarosława Ocickiego 
nikt nie odpowiedział, wstydził się czy czegoś się obawiał, tego nie wie.

Cyt: „Zapytał, ponieważ złożone jest na Komendę Powiatową Policji 15 kwietnia 
202lr. i to jest sprawa pilna (kto zatrudnił, komu staż dał), to faktycznie sprawa pilna 
wniosek o udostępnienie danych z danych osobowych Starostwa Powiatowego. Uważa, że 
jeżeli jest to sprawa pilna, to ktoś istotny musiał te zawiadomienie złożyć (stwierdził, że 
domyślamy się wszyscy kto mógł), bo wówczas ani on ani Mariusz nie byli starostami 
i kto inny był. Dodał, że w następnym piśmie jest napisane, oprócz tych staży, podwyżek, 
nagród, dodatków funkcyjnych o wykaz wakatów i stanowisk w oparciu o wyżej 
wymieniony okres (czyli okres kiedy on z Mariuszem byli Starostami) o udzielenie 
informacji, czy nastąpiło podniesienie składników pensji któregokolwiek z pracowników 
Starostwa z pominięciem wniosków personalnych przed odwołaniem Starostów 
Turalskiego i Ocickiego? Jeśli tak, to kogo to dotyczyło, w jakich kwotach i na czyje 
polecenie?

Poprosił Komendanta, aby wszystkich oświecić, jeżeli nie to może wysłać do niego 
na adres Biura Rady taką wiadomość, kto był taki mądry. Jego zdaniem Komenda Policji 
ani nawet chyba ten na górze, nie ma żadnego wglądu do tego i nie może badać kto komu 
podniósł pensję, dodatek funkcyjny, czy zatrudnił stażystę. Uważa, że każdy patrzy inaczej 
na to. Zapytał, co dalej z tym się dzieje, bo nie ma odpowiedzi. Ponadto zapytał, czy 
dostał Pan Komendant zawiadomienie od Przewodniczącego Rady, ponieważ prosił 
Przewodniczącego Rady na poprzedniej sesji, żeby zareagował na to, że jest możliwość 
popełnienia przestępstwa. Nadmienił, iż ma pismo, które jest sygnowane do Pana 
Przewodniczącego Przemysława Burzyńskiego z dnia 20 października 202lr. Cztery 
strony podaniowe są uzasadnienia, a w nagłówku jest napis „nękanie Pana Roberta 
Makówkę Dyrektora szpitala. Nękanie polega na najczęściej celowym uporczywym 
długotrwałym działaniu skierowanym przeciwko danej osobie, którego celem jest 
upokorzenie i dezorganizacja jej życia”. Stwierdził, że jest to pismo od Dyrektora. 
Następnie 23 września 2021r. wpłynęło pismo, w którym jest trzydzieści podpisów lekarzy 
i jest napisane w tym piśmie: w związku z kolejnymi naganami i nękaniem 
umożliwiającym sprawne wykonywanie funkcji dyrektora SPZZOZ w Sierpcu Robertowi 
Makówce przez Starostę i Zarząd Powiatu w Sierpcu, lekarska kadra kierownicza 
oddziałów i personel lekarski wnioskuje, iż w przypadku odwołania Dyrektora Roberta 
Makówki ze stanowiska złożymy natychmiastowe wypowiedzenie umów cywilno -  
prawnych i umów o pracę i zaprzestanie pracy w SPZZOZ. Stwierdził, że jest napisane, 
że został nękany Pan Dyrektor przez Pana Starostę i Zarząd Powiatu. Prosił Pana 
Przewodniczącego Przemysława Burzyńskiego, żeby tym się zainteresował bo zostały 
naruszone dobra i możliwość popełnienia przestępstwa, żeby pewne służby zawiadomił. 
Uważa, że jeżeli można zawiadomić o jakiś stażach i podniesieniu dodatku funkcyjnego, 
nagrody czy pensji, to tutaj jest bardziej istotna sprawa i powinna Komisja Skarg czy 
Komisja Rewizyjna się tym zająć, już nie wspomina czy Prokuratura czy Policja. 
Podziękował Komendantowi za wysłuchanie”.
Pan Starosta podziękował Panu Komendantowi za wyczerpujące przedstawienie 
informacji. Cieszy się, że Komenda Policji w Sierpcu ma największą wykrywalno 
przestępczości w garnizonie warszawskim. To zaufanie ponad 60%, to też jest coś bard



wymownego. Podziękował wszystkim funkcjonariuszom Policji łącznie 
z Zastępcą komendanta. Zdaje sobie sprawę, że obowiązków przybywa o czym 
wspomniano z sytuacją związaną z covidem, ale również jest w stałym kontakcie 
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych odnośnie spraw związanych z granicą wschodnią. 
Zabezpieczeniem granicy na linii granicznej z Białorusią, czy obecnie w sytuacji inwazji 
Rosji na Ukrainę. Uważa, że również będą przemieszczenia związane z wyjazdami 
funkcjonariuszy. Poinformował, iż jest korespondencja z Wojewodą odnoszącą się do 
zakwaterowania osób, które będą migrować z Ukrainy. Dodał, iż stara się wraz z Panią 
Kierownik Joanną Pakiełą w tym kierunku być przygotowany. Jeszcze raz podziękował 
pozdrawiając wszystkie funkcjonariuszki i funkcjonariuszy oraz pracowników 
administracji Komendy.
Pan Komendant Policji powiedział, że w sprawach wojny, która jest za wschodnią 
granicą, będą się w tym zakresie kontaktować z Referatem Zarządzania Kryzysowego od 
Pana Starosty. Dodał, iż czeka również na wideokonferencje z Komendantem 
Wojewódzkim, który również wyda polecenia od Komendy Głównej jak również z 
Ministerstwa. Stwierdził, że będzie to trudny czas dla Policji, gdyż działają cały czas w 
systemie gotowości alarmowej. Jest to związane od chwili kiedy jest problem na granicy 
Białoruskiej i obecnie granica Ukraińska. Podejrzewa, że policjanci z Sierpca być m o ^  
będą wyjeżdżać. Podziękował jeszcze raz.
Radny Pan Jarosław Ocicki powiedział, że Pan Komendant nie odniósł i ma rozumieć, 
że otrzyma odpowiedź od Pana Komendanta na piśmie. Stwierdził, że pożegnał się Pan 
Komendant nie mówiąc nawet słowa.
Pan Komendant Policji powiedział, aby Radny zwrócił się pismem, na które będzie mógł 
w ramach kompetencji odpowiedzieć. Dodał, iż dane musi posprawdzać i nie chciałby 
przekłamać.
Pytań nie było.

Ad. pkt 7. Zapoznanie się z informacją Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
W obradach sesji brał udział Pan Marcin Strześniewski -  Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, który przedstawił informację o stanie 
bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej ^
/informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta podziękował za przekazanie ważnych informacji. Powiedział, iż w ostatnim 
czasie doświadczono wichur i nawałnic. Jeszcze raz podziękował Państwowej Straży 
Pożarnej, jak również Ochotniczym Strażom Pożarnym. Dodał, iż wyjazdów było ponad 
130, zerwanych dachów ponad 30, budynki gospodarcze 2, jak również bardzo dużo 
powalonych drzew. Dodał, iż środki na zakup ciężkiego samochodu są zawarte 
w budżecie. Jeszcze raz podziękował wszystkim, zastępcy, druhom, strażakom oraz 
pracowników administracyjnych.
Przewodniczący Rady również podziękował, życzył spokoju i jak najmniej wyjazdów do 
zdarzeń.
Pytań nie było.
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Ad. pkt 8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania Rocznego programu 
działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2021 r.
W obradach sesji brała udział Pani Maja Strześniewska -  Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sierpcu oraz Pani Justyna Morawska -  Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sierpcu.
Pani Dyrektor PUP przedstawiła najważniejsze informacje ze sprawozdania, które 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Pan Sławomir Olejniczak podziękował, powiedział, że analizując sprawozdanie, zwrócił 
uwagę na pewne cyfry. Jak wynika ze sprawozdania w roku 2021 wydano łącznie 7200 
decyzji. Przeliczając na miesiąc tj. około 600 decyzji miesięcznie, natomiast przeliczając 
na dzień około 30 decyzji. Jego zdaniem jest to duża ilość, dużo wykonano pracy. 
Zaznaczył, że analizując działalność pozostałych jednostek, w Starostwie podobna 
sytuacja jest w Wydziale Architektury czy Komunikacji, czy innych jednostkach, gdzie 
wydawanie decyzji liczy się w tysiącach. Uważa, że jednostki w Starostwie pracy mają 
dużo.
Pan Starosta podkreślił, iż pracy jak już podkreślił Wicestarosta jest bardzo dużo, 
a jednocześnie przez pracę zabezpiecza się niezbędne formy, które są dla tych którzy pracy 

^  nie mają, czyli bezrobotnych. Ponadto powiedział, iż pracowano na rzecz covid, czyli 
wszystkie środki finansowe, które otrzymywali przedsiębiorcy. Zapytał Panią Dyrektor 
PUP jaka to była kwota?
Pani Dyrektor PUP odpowiedział, że w roku 2021 była to kwota ponad 4.000.000zł, 
natomiast w roku 2020 była kwota powyżej 17.000.000 zł. Było to tylko wsparcie covid 
bez reszty budżetu. Podkreśliła, że łączny budżet środków w Urzędzie Pracy w 202lr. 
wynosił 26.883.000zł. Dodała, że cyfry oddają rzeczywistość z którą się zmagają.
Pan Starosta podziękował oraz prosił pozdrowić wszystkich pracowników. 
Przewodniczący Rady podziękował za ciężką merytoryczną pracę.
Pytań nie było.

Ad. pkt 9. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy 
Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej -  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu 2021 r. Zestawienie potrzeb oraz oczekiwania w zakresie systemu pieczy 

^  zastępczej.
W obradach sesji brała udział Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sierpcu, która przedstawiła najistotniejsze sprawy ze sprawozdania, które stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Pytań nie było.

Ad. pkt 10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 202lr. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej.
W obradach sesji brała udział Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sierpcu, która przedstawiła najistotniejsze sprawy ze sprawozdania, 
które stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że chodzi o wniosek który był złożony w roku 
ubiegłym na temat asystenta osób niepełnosprawnych i opiekuna osób niepełnosprawnych. 
Zapytał, czy Pani Dyrektor mogłaby w tym temacie się wypowiedzieć? i
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Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że w ubiegłym tygodniu Starostwie byli w Warszawie 
podpisać umowę. PCPR otrzymał środki na opiekę wytchnieniową na program, który 
będzie realizowany od marca oraz na program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. 
Dodała, że na obecną chwilę można składać wnioski. Wydane jest zarządzenie w jaki 
sposób będzie to realizowane. Nadmieniła, iż program został napisany na tzw. próbę. 
Zaplanowano mało uczestników, bo nie wiadomo jak przyjmie się w środowisku. 
Dochodzą informacje, że ludzie się dopytują i są zainteresowani więc wnioski można 
składać. Wszystko będzie udostępnione na BIP PCPR, natomiast w formie drukowanej są 
dostępne w siedzibie jednostki.
Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor za pracę całego zespołu PCPR. Dodał, iż na 
uroczystości w dniu 25 lutego br. będzie również promowanie rodzin zastępczych, aby je 
pozyskać.
Pytań nie było.

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Powiatem Lipnowskim regulującego wykonywanie przez Dom dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Skępem usług w zakresie interwencyjnym 
oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo -  wychowawczych na rze^  
mieszkańców powiatu sierpeckiego.
W obradach sesji brała udział Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sierpcu.
Pytań nie było.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem 
Lipnowskim regulującego wykonywanie przez Dom dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży w Skępem usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb 
bytowych i opiekuńczo -  wychowawczych na rzecz mieszkańców powiatu sierpeckiego.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne: ^
ZA (12)
Przemysław Burzyński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, 
Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł 
Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (5)
Marek Chyliński, Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Kamil Różański, Mariusz Turalski 

Rada Powiatu podjęła
UCHWAŁĘ Nr 261.XLV.2022

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lipnowskim 
regulującego wykonywanie przez Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet 
w ciąży w Skępem usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb 
bytowych i opiekuńczo -  wychowawczych na rzecz mieszkańców powiatu 
sierpeckiego /uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwałenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
Pan Przewodniczący poinformował, iż projekt uchwały otrzymali radni w materiałach, 
który był przedmiotem posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu.
Głos zabrał Pan Zbigniew Garwacki -  Skarbnik Powiatu omówił zmiany w uchwałach 
budżetowych, które są przedstawione w uzasadnieniu do uchwał.
Pytań nie było.

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

Wyniki glosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
#  ZA (12)

Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (5)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Mariusz 
Turalski

Rada Powiatu podjęła:
UCHWAŁĘ Nr 262.XLV.2022

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
Pan Skarbnik przedstawił opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące regulacji 
budżetowych, które stanowią załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Pytań i uwag nie było.

Głosowano w sprawie;
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022r.

Wyniki glosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne: 
ZA (11)
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Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir 
Olejniczak, Wojciech Adam Rychter, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Paweł Pakieła 
NIEOBECNI (5)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Mariusz 
Turalski
Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 263.XLV.2022
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
/uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu 
w Sierpcu na 2022 rok.
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały Radni otrzymali w materiałach. 
Pytań i uwag nie było.
Głosowano w sprawie: ^
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2022 
rok.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (12)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (5)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Mariusz 
Turalski ^
Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 264.XLV.2022
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2022 rok /uchwała 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 15. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Powiatu w Sierpcu za 2021 r.
Pytań nie było.
Przewodniczący Rady poinformował, iż stosowne materiały Radni otrzymali na sesję. 
Przytoczył najważniejsze dane ze sprawozdania, które stanowi załącznik nr 16 do 
niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.
Głosowano w sprawie:
Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Powiatu w Sierpcu za 202 lr..

Wyniki głosowania
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ZA: 12, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (12)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (5)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Mariusz 
Turalski.

Rada Powiatu przyjęła Sprawozdania z działalności Rady Powiatu w Sierpcu za 202lr.

Ad. pkt 15a Podjęcie oświadczenia w sprawie poparcia starań narodu ukraińskiego 
do samostanowienia.
Przewodniczący Rady poinformował, iż w związku z sugestią Pana Jana Laskowskiego -  
Przewodniczącego Klubu PSL w sprawie sytuacji, która jest na wschodniej granicy, 

0  zaproponowano, aby Rada Powiatu w Sierpcu podjęła stosowne oświadczenie. Dodał, iż 
propozycja oświadczenia została przygotowana i przesłana na e-maila.
Przewodniczący Rady poinformował, iż na podstawie art 16 pkt 3 wnosi o zmianę 
porządku obrad w formie poszerzenia porządku o pkt 15a Podjęcie oświadczenia 
w sprawie poparcia starań narodu ukraińskiego do samostanowienia.
Przewodniczący Rady odczytał projekt oświadczenia. Zaproponował przegłosowanie 
wniosku.
Głosowano w sprawie:
Wniosek o poszerzenie porządku obrad sesji pkt 15a oświadczenie w sprawie poparcia 
starań narodu ukraińskiego do samostanowienia.
Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
0 ZA (12)

Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (5)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Mariusz 
Turalski

Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Powiatu jednogłośnie rozszerzyła porządek 
obrad sesji o pkt 15a Podjęcie oświadczenia w sprawie poparcia starań narodu 
ukraińskiego do samostanowienia.
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Ad. pkt 15a Podjęcie oświadczenia w sprawie poparcia starań narodu ukraińskiego 
do samostanowienia.

Pytań nie było.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie oświadczenia w sprawie poparcia starań narodu ukraińskiego do 
samostanowienia.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (12)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławorri^ 
Olejniczak, Paweł Pakieła, Wojciech Adam Rychter, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (5)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Mariusz 
Turalski

Rada Powiatu przyjęła:
OŚWIADCZENIE

w sprawie poparcia starań narodu ukraińskiego do samostanowienia Ioświadczenie 
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 16. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
Przewodniczący rady poinformował, iż w okresie między sesjami do Biura Rady i Zarządu 
wpłynęły następujące pisma: ^
1. Odpowiedź Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu na wniosek Radnego 
Pana Wojciecha Rychtera w sprawie ul. Żeromskiego /pismo stanowi załącznik nr 18 do 
niniejszego protokołu/.
2. Odpowiedź Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu na pismo w sprawie zgodnego z prawem 
wydatkowania środków przeznaczonych na dodatkowe świadczenia pieniężne 
tzw. „dodatek covidowy”.//?Awo stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.
3. Odpowiedź Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu na wniosek Radnego 
Pana Jana Laskowskiego w zakresie realizacji inwestycji drogowych w latach 
2019-2021 /pismo stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.
4. Sprawozdanie za rok 2021 z Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Sierpcu, 
(w związku z panującą epidemią Pani Dyrektor Bożena Umińska poprosiła o przekazanie 
sprawozdania w późniejszym terminie. W związku z powyższym Sprawozdanie zostanie 
przedstawione na kolejnej sesji).
Pan Paweł Pakieła -  Przewodniczący Komisji Budżetu i Promocji Powiatu
poinformował, iż w okresie między sesjami odbyło się jedno posiedzenie Komisji Budżetu
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i Promocji Powiatu w dniu 23 lutego br., na którym pozytywnie zaopiniowano projekty 
uchwał: zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035, zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r. Przyjęto Sprawozdanie z działalności Komisji 
Budżetu i Promocji Powiatu za rok 2021 oraz przyjęto Planu pracy Komisji Budżetu 
i Promocji Powiatu na rok 2022.
Pan Wojciech Rychter -  Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, 
iż w dniu 23 lutego 2022r. odbyło się XXV posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, 
która zapoznała się z:
- Sprawozdaniem z wykonania Rocznego programu działania Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sierpcu za 202lr.,
- Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
-  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 202lr. oraz zestawienie potrzeb 
oraz oczekiwania w zakresie systemu pieczy zastępczej.
- sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 
202lr. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
Pozytywnie zaopiniowała:

^  - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem
Lipnowskim regulującego wykonywanie przez Dom dla matek z małoletnimi dziećmi 
i kobiet w ciąży w Skępem usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb 
bytowych i opiekuńczo -  wychowawczych na rzecz mieszkańców powiatu sierpeckiego.
- projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
- projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022r.
Przyjęła sprawozdania z działalności Komisji Spraw Społecznych od 1 stycznia 2021 do 
31 grudnia 202 lr. oraz przyjęła Planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2022r.
Pan Sławomir Krystek -  Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa 
Publicznego poinformował, iż w okresie między sesjami odbyło się jedno posiedzenie 
w dniu 23 lutego 2022r., na którym zaopiniowano projekty uchwał:

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

- projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022r.
Ponadto przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa 
Publicznego za rok 2021 oraz przyjęto plan pracy Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego na rok 2022. Dodał, iż do Komisji wpłynęła również 
informacja dotycząca pozytywnego rozpatrzenia wniosku Radnego Pana Zbigniewa 
Kopczyńskiego w sprawie zmiany oznakowania poziomego i parkingu w pasie drogi 
powiatowej ul. Świętokrzyskiej. Oznajmił, iż po pozytywnej Komisji, która została 
powołana do rozpatrzenia zagadnienia złożonej z przedstawicieli Starostwa 
Powiatowego, Komendy Powiatowej Policji i przedstawiciela Zarządu Dróg 
Powiatowych pozytywnie zaopiniowano projekt likwidacji dwóch miejsc postojowych w/ 
w miejscu. Termin realizacji tego przedsięwzięcia został określony na 30 czerwca 2022r.

Ad. pkt 17. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między 
sesjami.



Przewodniczący Rady poinformował, iż niniejsze sprawozdanie otrzymali Radni 
w materiałach na sesję.
Pan Starosta przedstawił sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 
protokołu.
Radny Pan Wojciech Rychter zapytał o zmiany organizacyjne DPS, czego to dotyczy.
Pan Starosta odpowiedział, że była rozmowa na temat ewentualnie statutowego obniżenia 
ilości pensjonariuszy w DPS. Stwierdził, iż uznano, że nie ma co robić daleko idących 
kroków, ponieważ może się okazać, że sytuacja jeżeli chodzi o epidemię związaną z covid 
19 ustąpi i sytuacja w związku z zakwaterowaniem w Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie może się zmienić , pensjonariuszy przybędzie i nie ma sensu zmniejszać. 
Pani Dyrektor stara się pozyskać pensjonariuszy, a w chwili obecnej przebywa 62 osoby. 
Radny Pan Wojciech Rychter zapytał, kiedy zostanie zakończona inwestycja związana 
z budową parkingu przy szpitalu? Dodał, iż wcześniej rozmawiał i jak się okazuje to ma 
być parking płatny. Głównie chodzi o mieszkańców osiedla ul. Słowackiego, ponieważ 
jest tam parking i w związku z pracami jakie trwają przy budowie parkingu, mieszkańcy 
mają problem z zaparkowaniem swoich samochodów. Jeżeli będzie parking płatny przy 
szpitalu, to mieszkańcy tego osiedla będą mieli duży problem. Uważa, że mieszkańcy będą 
szukać jakiegoś rozwiązania, ponieważ za własne środki, środki Spółdzielń 
Mieszkaniowej i Urzędu Miasta Sierpc parking został zbudowany i będzie problem 
z parkowaniem. Jeżeli będzie szlaban to ludzie będą wjeżdżali na parking gdzie będą 
wolne miejsca, które będą nie płatne.
Pan Starosta powiedział, że w tym momencie występują utrudnienia i podziela zdanie, że 
pacjenci czy pracownicy szpitala szukają miejsc, aby swój pojazd zaparkować 
i pozostawić na okres kiedy pełnią dyżur, czy korzystają z usług medycznych w szpitalu. 
Stwierdził, że należy się uzbroić w cierpliwość. Uważa, że w niedługim czasie z rozmów 
z inwestorem i z Dyrektorem wie jedno, że prace będą zakończone dosyć szybko. Dodał, 
iż wraz z Wicestarostą często odwiedzają teren budowy i prace postępują w bardzo 
dynamiczny sposób. W części parkingu już jest położona kostka i zaczęły się prace 
w drugiej części parkingu tam gdzie swoje auta będą mogli zostawiać pracownicy szpitala. 
Nie chce mówić o konkretnej dacie, ale może to nastąpi na koniec marca. Ponadto 
powiedział, że patrząc na rozwiązania krajowe to z reguły przy każdym szpitalu pobiera 
się symboliczną kwotę, aby szpital wspomagać. Jak będzie w Sierpcu przy szpitalu jeszc^ń 
nie wiadomo, będą prowadzone rozmowy. Nadmienił, że to jest duży parking i nie będzie 
problemu, żeby te samochody można byłoby zostawić. Rozumie obawy, że jeżeli będzie 
płatny to ludzie będą szukać miejsca i parkować zabierając miejsca mieszkańcom 
i Spółdzielni. Uważa, że spróbuje ten problem rozwiązać tak, żeby było dobrze. 
Stwierdził, że interesem powiatu jest dobro szpitala i dobro zawarte w księgach 
finansowych szpitala. Uważa, że znajdzie się jakieś wyjście i dojdzie się do zrozumienia 
i konsensusu. Wszystkim chodzi o dobro szpitale, ale nie chce również narażać o konflikt 
ze Spółdzielnią i żeby zabierać mieszkańcom miejsca parkingowe. Robi się po to, aby 
miejsca parkingowe były po stronie szpitala. Nie wie jakie będą rozwiązania, ponieważ 
w tym temacie nie było jeszcze rozmów. Wie, że ma to być parking oświetlony łącznie ze 
szlabanami. Uważa, że jeżeli prowadzi się inwestycję to pod kątem nowoczesnej 
infrastruktury, która ma spełnić swoją odpowiednią rolę.
Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że próbuje mieszkańcom tłumaczyć, że ze 
względu na utrudnienia należy to zrozumieć i ludzie to rozumieją. Dodał, że jest obawa, że 
jeżeli będzie parking przy szpitalu płatny to dla mieszkańców będzie to utrudnienie, bo
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będą tam wjeżdżać. Nadmienił, iż wjazd na parking jest od wewnątrz osiedla i bardzo 
dużo osób wjeżdża pod zakaz od strony ul. Słowackiego. Dodał, iż dziś o godz. 7:00 było 
już bardzo dużo samochodów, ale wiadomo że trwa inwestycja, a pracownicy szpitala 
muszą gdzieś zaparkować samochody, ale mieszkańcy się obawiają, że nie będą mogli 
zaparkować.
Pan Starosta podziękował Radnemu, że tłumaczy mieszkańcom całą sytuację i dziękuje 
za zrozumienie mieszkańcom osiedla. Powiedział, że w tym momencie jest trudna 
sytuacja, bo samochody należy zaparkować i brak jest tych miejsc z powodu prac. Uważa, 
że należy uzbroić się w cierpliwość. Nadmienił, iż przy każdym funkcjonującym parkingu 
patrząc w pobliżu są rozwiązania, że jakąś opłatę się pobiera. Uważa, że należy usiąść 
i przedyskutować ten temat.
Pan Wicestarosta powiedział, że może pomogłoby ustawienie tablic, że są to parkingi 
tylko dla mieszkańców osiedla, żeby inni nie wjeżdżali.
Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że jest tablica informacyjna, że parking jest 
dla mieszkańców budynku Słowackiego 21, 23 i 25. Jest też kierunek ustawiania 
samochodów, jest zakaz wjazdu od strony ulicy, jest wjazd na parking od strony osiedla. 
Stwierdził, że jest to wszystko zrobione, a ludzie uwagi nie zwracają, ponieważ nie ma 
gdzie postawić, to wjeżdża tam gdzie wolne miejsce. Wszyscy mieszkańcy rozumieją ten 
problem, ponieważ jest wykonywana bardzo duża inwestycja, ale jest i obawa, że parking 
będzie odpłatny. Uważa, że mieszkańcy będą musieli w jakiś sposób zadziałać, żeby mieć 
dla siebie miejsca parkingowe.
Pan Starosta powiedział, że w każdej sytuacji można znaleźć jakieś wyjście. Uważa, że 
należy zobaczyć jakie będzie obłożenie parkingu. Dodał, iż rozwijana jest infrastruktura 
szpitala i poprzez te inwestycje zapewne przybędzie pacjentów. Uważa, że należy 
rozwiązywać problemy, a nie tworzyć.

Ad. pkt 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
Nie było wniosków oświadczeń.

Ad. pkt 19. Sprawy różne.
Przewodniczący Rady poinformował, iż do końca kwietnia 2022r. istnieje obowiązek 
złożenia oświadczenia majątkowego za 202lr. Druki oświadczeń są do pobrania w Biurze 
Rady lub mogą zostać wysłane na e-maila. Można również pobrać ze strony internetowej -  
Rozporządzenia Rady Ministrów Dz. U. z 2017 poz. 2019.
Ponadto powiedział, iż Pan Starosta z Panem Burmistrzem będą wspólnie po 50 % każdy 
inwestować w ul. Żeromskiego. Zapytał Pana Starostę, czy były jakieś dodatkowe 
ustalenia oprócz tych środków wyasygnowanych przez samorząd w wysokości lOO.OOOzł i 
Miasto Sierpc lOO.OOOzł, czyli łącznie projekt 200.000zł.
Pan Starosta powiedział, że nie były ustalane inne środki poza tymi , które są zawarte 
w budżecie. Dodał, iż czekają na projektanta, a kwoty są zabezpieczone. Nie wie jak 
przedstawia się sytuacja w terenie, czy ta ulica pokrywa się z tym co jest, czy należy 
szukać drogi w działkach, które do niej przylegają . Dodał, iż było spotkanie i ten temat 
był poruszany, jak również będą kolejne na których ten temat będzie kontynuowany oraz 
omawiana będzie komunikacja na ulicy Kopernika związana z nabyciem przez Powiat 
budynku przy ul. Kopernika.
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Ad. pkt 20. Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu porządku Przewodniczący zamknął X L V  obrady sesji Rady Powiatu 
w Sierpcu.

Protokołowała

Sekulska

/!
PRZEWODNICZĄCY RfifDY

S Z  ------  W , l
\ ^ l Jrz x y , ry s  l a w  B u r z y ń s k i
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LISTA OBECNOŚCI

NA XLIV SESJI RADY POWIATU W SIERPCU
Zał. N r ........do protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu 

N r . . M ...... z d n . Ł i L P 2^

w dniu 24 lutego 2022r. 

(w trybie online)

Lp. NAZWISKO I IMIĘ Podpis

1. Burzyński Przemysław

2. Chyliński Marek Piotr
\J

o 6 e c ru s j^
3. Cześnik Andrzej Sławomir obcC^LAjjy

4 Gorzkoś Juliusz /w so b e śtw

5. Kopczyński Zbigniew

6. Korpolińska Małgorzata cbeortJoJ
7. Krystek Sławomir Grzegorz

d b e m M y

8. Laskowski Jan
cóeenJj

9. Nowakowska Ewa Danuta
o b e c n i

10. Ocicki Jarosław Andrzej
o b e c /u j/

11. Olejniczak Sławomir Paweł

12. Pakieła Paweł
yf

d b e a u ^ /

13. Różański Kamil Jan

14. Rychter Wojciech Adam
Ó k a M y

15. Szczypecki Sebastian
c 6 e c n X ^

16. Turalski Mariusz

17. Twardowski Dariusz Mieczysław



PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU

w  Sier p c u  żal. Nr J y ....... ć0 protokołu s .erp^  d n .a 17  0 2  2022r.

BRZ.0002.2.2022 z obrad Sesji Rady Powiatu

Nr ..... z dn. •

Na podstawie art. 15 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm), § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1 Statutu 
Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLV sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 
24 lutego 2022r. (tj. czwartek) o godzinie 9:00 -  online.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr XLIV.2021 z dnia 27 stycznia 202lr. oraz protokołu 
z posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 stycznia 2022r.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Zapoznanie się z informacją Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska o wynikach kontroli na terenie powiatu sierpeckiego w roku 2021.
5. Zapoznanie się z informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa z realizacji zadań z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa na terenie 
powiatu sierpeckiego.
6. Zapoznanie się z informacją Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu o stanie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu sierpeckiego w 2021 r.
7. Zapoznanie się z informacją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania Rocznego programu działania 
Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 202 lr.
9. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej -  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 
202lr. Zestawienie potrzeb oraz oczekiwania w zakresie systemu pieczy zastępczej.

110. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu za 202lr. oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
z Powiatem Lipnowskim regulującego wykonywanie przez Dom dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Skępem usług w zakresie interwencyjnym 
oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo -  wychowawczych na rzecz 
mieszkańców powiatu sierpeckiego.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 
2022 rok.



15. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Rady Powiatu w Sierpcu za 202lr.
16. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
17. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie obrad.

ODNICZĄCy RADY

mysław 'ński


