
Rada Powiatu Sierpeckiego
Radni - Sesja

Protokół Nr XVIII.2020 

z obrad Rady Powiatu w Sierpcu 

w dniu 23 stycznia 2020 roku

XVIII Sesja w dniu czwartek, 23 stycznia 2020
Obrady rozpoczęto czwartek, 23 stycznia 2020 o godz. 09:00, a zakończono o godz. 
09:37 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 16 członków.

Obecni:

1. Przemysław Burzyński
2. Marek Chyliński
3. Andrzej Cześnik
4. Juliusz Gorzk-eś
5. Zbigniew Kopczyński
6. Małgorzata Korpolińska
7. Sławomir Krystek
8. Jan Laskowski
9. Ewa Nowakowska
10. Jarosław Ocicki
11. Sławomir Olejniczak
12. Paweł Pakieła
13. Kamil Różański
14. Wojciech Adam Rychter
15. Sebastian Szczypecki
16. Mariusz Turalski
17. Dariusz Twardowski

Ponadto w obradach uczestniczyli:

1) Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,

2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,

3) Pan Jerzy Suski -  Radca prawny,

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

Przewodniczący Rady -  Pan Przemysław Burzyński otworzył XVIII sesję Rady 
Powiatu w Sierpcu. Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych



uchwał.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał Pana Sławomira 
Olejniczaka.

2. Przyjęcie protokołu Nr XVII z obrad Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 
grudnia 2019 roku.
Pan Prewodniczący poddał pod głosowanie Protokół Nr XVII z obrad Rady Powiatu 
w Sierpcu w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Głosowano w sprawie:______ ________  - •■■■ ■ ■ ■ ■■■■•• - ■ ■■■ ■
Przyjęcie protokołu Nr XVII z obrad Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 30 grudnia 
2019 roku.

Wyniki głosowania_____  - ■ ■ ■ ______■
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (16)
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, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski

NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś

W wyniku głosowania został przyjęty Protokół Nr XVII.2020 roku z dnia 30 grudnia 
2019 roku.

3. Ustalenie porządku obrad.

Pan Przewodniczący powiedział, że proponowany porządek obrad sesji radni 
otrzymali wraz z materiałami na sesję, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.

Zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad?

Uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono zatem do realizacji porządku obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu 
w dniu 23 stycznia 2020 roku.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
przewodniczących Klubów.



Pan Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym do Biura Rady 
i Zarządu Powiatu wpłynęły następujące pisma:

1) Towarzystwa Naukowego Płockiego o wsparcie finansowe /pismo stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

2) Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu będące informacją na temat bezrobocia w 
Powiecie Sierpeckim według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku /pismo stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu!.

3) Odpowiedź na interpelację złożoną przez Pana Chylińskiego dotyczącą 
zatrudnienia Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu Ipismo stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/.

4) Ligi Obrony Kraju w sprawie oferty najmu budynku zlokalizowanego w Sierpcu, 
przy ul. Mikołaja Kopernika 8 Ipismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu/.

5) Odpowiedź na wniosek Pana Sebastiana Szczypeckiego dotyczący budowy drogi 
powiatowej relacji Rempin -  Mochowo oraz budowy chodnika dla pieszych przy 
drodze relacji Rempin -  Gozdowo /pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu/.

Głos zabrał Pan Sławomir Olejniczak - Przewodniczący Komisji Budżetu 
i Promocji Powiatu który poinformował, że w okresie między sesyjnym odbyło się 
jedno posiedzenie Komisji w dniu 22 stycznia 2020 roku, na którym to pozytywnie 
zaopiniowano dwa projekty uchwał:

1) w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego.
2) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w 
zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz ustaw.

Głos zabrał Pan Zbigniew Kopczyński - Przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych który poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się jedno 
posiedzenie Komisji w dniu 22 stycznia 2020 roku na którym to zaopiniowano 
pozytywnie następujące projekty uchwał:

1) w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego.

2) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego oraz ustaw.

Ponadto na niniejszym posiedzeniu dokonano analizy sprawozdania z wysokości 
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki w roku 2019.

Następnie członkowie Komisji wypracowali wniosek formalny w sprawie 
podniesienia wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli dla dyrektorów



placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki. 
Podkreślił, że uważam iż praca pedagogów, dyrektorów placówek oświatowych 
zasługuje na podwyższenie wynagrodzenia. Organ wykonawczy ma możliwość 
premiowania osób, które naprawdę poświęcają się całym sercem, całą swoją osobą 
pracy, co nie jest obligatoryjne tylko fakultatywne. To zależy od tego jakie są efekty 
pracy, a efekty pracy na co dzień widać, że jednak ta praca tych dyrektorów 
placówek oświatowych jest bardzo zadowalająca.

Ponadto został wypracowany wniosek dotyczący stworzenia strategii rozwoju 
edukacji na lata 2020-2024 .

Głos zabrał Pan Andrzej Cześnik - Przewodniczący Komisji Infrastruktury i 
Bezpieczeństwa Publicznego który poinformował, że w okresie międzysesyjnym 
odbyło się jedno posiedzenie Komisji w dniu 22 stycznia 2020 roku na którym to 
zaopiniowano pozytywnie następujące projekty uchwał:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg powiatowych.

2) w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów 
podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego.

3) w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego oraz ustaw.

Głos zabrał Pan Marek Chyliński - Przewodniczący Komisji Komisji Skarg 
Wniosków i Petycji który poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło się 
jedno posiedzenie Komisji w dniu 14 stycznia 2020 roku na którym to 
wypracowano projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz ustaw.

Głos zabrał Pan Dariusz Twardowski -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
który poinformował, że została przeprowadzona kontrola działalności zarządu 
Powiatu w Sierpcu na podstawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 37.VI.2019 Rady Powiatu z dnia 25 marca 2019 roku. 
Przedmiotem kontroli było wykonanie uchwał przez Zarząd Powiatu w Sierpcu w 
okresie od 1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Kontrola odbyła się w 
dniu 10 stycznia 2020 roku w siedzibie Zarządu Powiatu Sierpcu . Zarząd Powiatu 
w Sierpcu został wybrany Uchwałą 4.1.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 
listopada 2018 roku w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Sierpcu. Na 
mocy Uchwały Nr 1.1.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 22 listopada 2018 roku 
upoważnieni do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 
w imieniu powiatu są Pan Mariusz Turalski Starosta Sierpecki i Pan Jarosław Ocicki -  
Wicestarosta Sierpecki. W przypadku nieobecności Starosty bądź Wicestarosty 
do składania oświadczeń woli upoważniony został Pan Kamil Różański W okresie od 
1 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Zarząd Powiatu odbył



11 posiedzeń, na których podjął 79 uchwał. Tematyka posiedzeń Zarządu obejmowała 
zagadnienia wynikające z przyjętego planu.pracy Zarządu oraz sprawy wynikające z 
bieżącego funkcjonowania administracji powiatowej. Dla realizacji ustawowych 
zadań powiatu -  Zarząd występował do Rady z inicjatywą uchwałodawczą, 
przygotowując projekty stosownych uchwał oraz realizował przyjęte przez Radę 
Powiatu uchwały, których był adresatem i realizatorem kierunków rozwoju powiatu 
nakreślonych przez Radę. Podjęte na Zarządach Powiatu uchwały są zarejestrowane 
w rejestrze uchwał i przekazywane do merytorycznych służb powiatu, które 
podejmują właściwe działania w kierunku całkowitej ich realizacji. Ponadto wydziały 
Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu sukcesy wnie przekazują informacje o 
sposobie realizacji poszczególnych uchwał. Identyczna procedura obowiązuje przy 
realizacji uchwał Rady Powiatu. W okresie od 1 września 2019 do 31 grudnia 2019 r. 
Zarządowi przekazano do realizacji 39 uchwał Rady Powiatu z ogólnej liczby 45 
podjętych uchwał. W dokumentacji Biura Rady i Zarządu Powiatu znajduje się 
potwierdzenie, iż wszystkie uchwały Rady Powiatu zostały przekazane do 
Wojewody Mazowieckiego, a dotyczące spraw finansowych dodatkowo do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Płocku. Ponadto uchwały Rady będące 
aktami prawa miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. Uchwały i postanowienia Rady przekazano do 
realizacji poszczególnym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz merytorycznym 
wydziałom Starostwa, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu, do wiadomości mieszkańców powiatu. W BIP 
zamieszczono także protokoły z sesji Rady i posiedzeń Zarządu Powiatu. Powyższe 
wypełnia obowiązek dostępu do informacji publicznej o działaniach władz. 
Podstawowymi dokumentami wyznaczającymi pracę Zarządu Powiatu były Budżet 
Powiatu i Plan pracy Zarządu Powiatu. W oparciu o uchwalony Budżetu Powiatu, 
Zarząd realizował zapisane w nim zagadnienia inwestycyjne - przeprowadzał 
postępowania przetargowe, zlecał opracowanie projektów technicznych
i wykonawczych oraz realizował zadania bieżące w poszczególnych obszarach 
administracji powiatowej, dysponując budżetem w ramach obowiązujących 
przepisów i upoważnień Rady. Zarząd aktywnie współpracował z przedstawicielami 
administracji rządowej i samorządowej różnego szczebla, szczególnie zaś 
z samorządami gmin tworzących Powiat Sierpecki oraz z instytucjami, organizacjami 
w tym pozarządowymi gwarantującym jak największą efektywność wspólnie 
podejmowanych oraz realizowanych działań na rzecz mieszkańców 
i wszechstronnego rozwoju Powiatu. Stwierdzono że Zarząd Powiatu w Sierpcu 
realizuje powierzone zadania oraz, że wykonano zalecenia pokontrolne wykazane 
w protokole z kontroli Zarządu Powiatu w Sierpcu przeprowadzonej w dniu 13 
września 2019 roku. Z przyjętego Planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 
2019 na odbytych od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku 
posiedzeniach Zarządu nie został zrealizowany następujący punkt tj. Informacja o 
aktualnej sytuacji finansowej SPZZOZ w Sierpcu z uwzględnieniem stopnia 
zaawansowania inwestycji, źródeł finansowania i perspektyw rozwoju (przewidywany 
termin realizacji -  grudzień). Wobec powyższego zobowiązano Zarząd Powiatu w 
Sierpcu do realizacji w/w punktu przewidzianego w planie pracy Zarządu Powiatu



w Sierpcu.

5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

/Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Głos zabrał Pan Starosta który poinformował, że w okresie sprawozdawczym 
odbyły się dwa posiedzenia Zarządu Powiatu, na których między innymi 
rozpatrywane były sprawy związane z wykonywaniem zadań wynikających z 
bieżącej działalności Zarządu Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających 
quorum, niezbędne do podejmowania uchwał i rozstrzygnięć. W czasie obrad XVII 
sesji w dniu 30 grudnia 2019r. podjęto dziesięć uchwał. Wszystkie uchwały zostały 
objęte zakresem nadzoru Wojewody Mazowieckiego, a także przekazane do 
właściwych komórek organizacyjnych Urzędu, zainteresowanych jednostek 
organizacyjnych - w celu realizacji oraz opublikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Ponadto dwie uchwały zostały 
przesłane do Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego - celem 
publikacji. Do głównych tematów którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu 
należały sprawy budżetu,organizacji pozarządowych, oświaty, nieruchomości, opieki 
społecznej. Ponadto Zarząd Powiatu przyjął sprawozdanie z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 
2019. Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 
w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku, organ prowadzący szkołę będący 
jednostką samorządu terytorialnego, przeprowadza analizę poniesionych w 
poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w 
odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 ust. 3 
oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego. Powyższe sprawozdanie Zarząd Powiatu przedłożył Radzie 
Powiatu w Sierpcu, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół 
Zamiejscowy w Płocku, dyrektorom szkół i placówek oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Sierpecki oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki, Następnie przyjęto oświadczenie w sprawie zamiaru utworzenia Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w budynku po byłej szkole podstawowej w Ostrowach na terenie 
gminy Gozdowo powiat Sierpc.
Głos zabrał Pan Jan Laskowski który podziękował, za zaproszenie na otwarcie 
ulicy Świętokrzyskiej. Dodał, że nie mógł uczestniczyć ze względów zawodowych, 
ponieważ było to akurat w godzinach pracy. Radny powiedział, że internecie 
widział zdjęcia z otwarcia mostu w Żabowie. Zapytał, czy to było oficjalne otwarcie 
tego mostu?
Pan Starosta wyjaśnił, że to nie było oficjalne otwarciu mostu. Z uwagi na 
zbliżające, się spotkanie noworoczne chciano pokazać mieszkańcom niniejszą



inwestycję.
Pytań i uwag nie było.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za 
zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Pan Przewodniczący powiedział, że niniejszy projekt uchwały radni otrzymali w 
materiałach, który również był przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury i 
Bezpieczeństwa Publicznego. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w niniejszym 
punkcie?

Pytań i uwag nie było.

^  Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie: _____ ■■■ '■ • ■ ■ - _____ ■ ■
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego dróg powiatowych.

Wyniki głosowania___________________ __________  ■ ■ ■ ■■ ■ .
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: ______■ - ■ •
ZA (16)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 

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

Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 122.XVIII.2020
zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa

drogowego dróg powiatowych
/Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

,7. Analiza sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach



oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2019.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejsze sprawozdanie Radni otrzymali w 
materiałah, które było również przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw 
Społecznych. Zapytał, czy są uwagi do niniejszego sprawozdania?

Pytań i uwag nie było.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz 
zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu 
Sierpeckiego.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
materiałach, który również był przedmiotem posiedzeń Komisji stałych. Zapytał, czy 
ktoś chciałby zabrać głos w niniejszym punkcie?

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie: ______  ■ ______
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego.

Wyniki głosowania _____ _
ZA: 16, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne: _______  ■ ■■ ■ "" ■ _____ :________ _
ZA (16)
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, Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 123.XVIII.2020 
w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet 

oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady
Powiatu Sierpeckiego

/Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.



9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie 
publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz ustaw. 
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
materiałach, który został wypracowany przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji. 
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w niniejszym punkcie?

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie: _____ —
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w 
zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz ustaw.

Wyniki głosowania ______  • • ______  ■
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:
ZA (15)
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, Mariusz Turalski, Dariusz. Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Ocicki 
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś

UCHWAŁĘ Nr 124.XVIII.2020

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie 
zmiany przepisów prawa miejscowego oraz ustaw

/Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

10. Wnioski i oświadczenia radnych.
Pytań i uwag nie było

11. Sprawy różne.



W sprawach różnych nie omawiano żadnych tematów.

12. Zamknięcie obrad.

Pan Przewodniczący poinformował, iż porządek obrad został wyczerpany, 
w związku z powyższym zamyka XVIII sesję VI kadencji Rady Powiatu w Sierpcu.

Przewodniczący 
Rada Powiatu Sierpeckiego

Przy goto wał(a): Dominika Pawłowska
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