
R A D A  P O W I A T U
r

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Wydział Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Nr sprawy

Rok 2022

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR XLVIII 
Z OBRAD SESJI 

RADY POWIATU W SIERPCU

w dniu 26 maja 2022r.

Rozpoczęto 26 maja 2022r.

Zakończono 26 maja 2022r.



Rada Powiatu Sierpeckiego

Protokół nr XLVIII.2022

Obrady rozpoczęto 26 maja 2022 r.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków. 

Obecni:
1. Marek Chyliński
2. Andrzej Cześnik
3. Zbigniew Kopczyński
4. Małgorzata Korpolińska
5. Jan Laskowski
6. Ewa Nowakowska

^  7. Jarosław Ocicki
8. Sławomir Olejniczak
9. Paweł Pakieła
10. Kamil Różański
11. Wojciech Adam Rychter
12. Sebastian Szczypecki
13. Dariusz Twardowski

Nieobecni:
1. Przemysław Burzyński
2. Juliusz Gorzkoś
3. Sławomir Krystek
4. Mariusz Turalski

Ad. pkt 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza 
obrad.
Pani Małgorzata Korpolińska -  Wiceprzewodniczący Rady otworzyła XLVIII sesję 
Rady Powiatu w Sierpcu.

Stwierdziła ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W obradach 
sesji uczestniczyło 13 radnych /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu/.
Na sekretarza obrad powołała Radnego Pana Kamila Różańskiego.
Przewodniczący Rady przywitał zaproszonych gości uczestniczących w sesji.

Ad. pkt 2. Przyjęcie protokołu Nr XLVI.2021 z dnia 30 marca 2022r. oraz Protokołu 
Nr XLVII z dnia 13 kwietnia 2022r.
Uwag do protokołów nie było.
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Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu Nr XLVI.2021 z dnia 30 marca 2022r.

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (13)
Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Jan 
Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, 
Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (4)
Przemysław Burzyński, Juliusz Gorzkoś, Sławomir Krystek, Mariusz Turalski 
Rada Powiatu w Sierpcu przyjęła Protokół nr XLVI.2021 z dnia 30 marca 2022r.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie Protokołu Nr XLVII z dnia 13 kwietnia 2022r..

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4

Wyniki imienne:
ZA (13)
Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Jan 
Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, 
Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (4)
Przemysław Burzyński, Juliusz Gorzkoś, Sławomir Krystek, Mariusz Turalski
Rada Powiatu w Sierpcu przyjęła Protokół nr XLVII.2021 z dnia 13 kwietnia 2022r.

Ad. pkt 3. Ustalenie porządku obrad.
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr XLVI.2021 z dnia 30 marca 2022r. oraz Protokołu Nr XLVII 
z dnia 13 kwietnia 2022r.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Sierpcu za 202 lr.
7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie za 2021 r. oraz informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostki.
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8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Dziennego Domu „Senior+” 
w Szczutowie za 202 lr. oraz informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostki.
9. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego 
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na lata 2021-2025.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia 
w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na 
raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz 
zobowiązania z tytułu zwrotu poniesionej przez Powiat Sierpecki opłaty za wyżywienie i 
zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo -  leczniczym, 
w zakładzie pielęgnacyjno -  opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części 
gruntu, powierzchni oraz pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej 
w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022 r.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.
/porządek obrad sesji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Ad. pkt 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 
Przewodniczących Klubów.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała o pismach, które wpłynęły do Biura Rady 
między sesjami:
1) Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy „Bezrobocie w powiecie sierpeckim według 
stanu na dzień 31 marca 202lr. /informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu/.
2) Pismo w sprawie budowy oświetlenia w ciągu drogi krajowej nr 10 /pismo stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
3) Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie 
umorzenia postępowania nadzorczego wszczętego uchwałą nr 9.128.2022 Kolegium 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 marca 2022r. /opinia stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
4) Odpowiedź Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu na wniosek złożony przez 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu dotyczący zestawienia statystycznego 
aktywności osób na basenie w roku 2019,2020,2021 oraz w roku 2022./informacja 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.



5) Petycja w sprawie budowy przez inwestora „Cedrob” SA kompleksu przemysłowo -  
przetwórczego drobiu w miejscowości Puszcza Rządowa gm. Rypin przy trasie 560 oraz 
informacja Wójta Gminy Rypin. /Petycja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Wiceprzewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu Przewodniczących Komisji 
i Klubów.

Pan Wojciech Rychter -  Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych poinformował, 
iż w dniu 25 maja 2022r. odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, na której 
zapoznano się z :
- sprawozdaniem finansowym Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 202lr.,

- informacją o funkcjonowaniu Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie za rok 2021,
- sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2021 r. oraz 
informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostki,
- sprawozdaniem z działalności Dziennego Domu „Senior+” w Szczutowie za 202lr. oraz
informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej jednostki, m

- Oceną zasobów pomocy społecznej,
Ponadto zaopiniowano projekty uchwał:
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025,
- zmieniającą Uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu,
- w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania 
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz zobowiązania z tytułu 
zwrotu poniesionej przez Powiat Sierpecki opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie 
dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo -  leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno
-  opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sierpeckiego na lata 2022-2035, ^
- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r. ^  
Komisja Spraw Społecznych bez uwag przyjęła protokół Nr XXVI.2022 z dnia 28 marca 
2022r.

Pan Paweł Pakieła -  Przewodniczący Komisji Budżetu i Promocji Powiatu
poinformował, iż w dniu 25 maja 2022r. odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu 
i Promocji Powiatu na której pozytywnie zaopiniowano trzy projekty uchwał:
- w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania 
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz zobowiązania z tytułu 
zwrotu poniesionej przez Powiat Sierpecki opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie 
dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo -  leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno
-  opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
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- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2022-2035,
- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r. 
Zapoznano się ze sprawozdaniem finansowym Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Sierpcu za 2021 r. oraz przyjęto Protokół Nr XXIX.2022 z posiedzenia Komisji 
Budżetu i Promocji Powiatu z dnia 28 marca 2022r.

Pan Kamil Różański w zastępstwie Pana Sławomira Krystka -  Przewodniczącego 
Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, iż 25 maja 2022r. 
odbyło się XXIX posiedzenie Komisji, na której zapoznano się z informacjami:
- Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu na temat przebiegu zimowego utrzymania dróg 
powiatowych w sezonie 2021/2022,
- w zakresie regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w roku 2022 oraz pozyskiwania 
środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych -  sprawy bieżące oraz 
planowane,
Ponadto Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwały:
- w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni 
oraz pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum 
Ogólnokształcącemu w Sierpcu,

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035,
- zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r. 
Ponadto przyjęto protokół Nr XXVIII.2022 z dnia 28 marca 2022r.

Pan Kamil Różański -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, 
iż w okresie międzysesyjnym Komisja odbyły się dwie kontrole: Zarządu Powiatu 
i w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. Przewodniczący Komisji odczytał 
protokoły, które są dostępne w Biurze Rady.
Ponadto w dniu 25 maja 2022r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na której po 
rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2021 oraz sprawozdania 
finansowego, Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Powiatu w Sierpcu z wnioskiem 
o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Sierpcu za rok 2021.

Pan Zbigniew Kopczyński -  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
poinformował, iż w okresie między sesyjnym nie odbyło się żadne posiedzenie Komisji . 
Dodał, iż wpłynęło pismo ze Stowarzyszenia EKO Skrwa dotyczące inwestycji przy 
drodze krajowej nr 560. Nadmienił, iż obecnie sprawa jest na etapie pozyskania 
dokumentacji dotyczącej tej inwestycji i wszelkich informacji. Uważa, że na kolejnej sesji 
będzie omawiana w/w sprawa.

5



Ad. pkt 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między 
sesjami.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższe sprawozdanie radni otrzymali 
w materiałach na sesję.
Pan Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki przedstawił w/w sprawozdanie, które stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Pan Sławomir Olejniczak -  Wicestarosta Sierpecki nawiązując do sprawozdania do 
punktu w sprawie podpisania umowy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, 
poinformował, iż umowa została podpisana i za przyznane środki finansowe podziękował 
Panu Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. Podziękował również radnemu Panu 
Wojciechowi Rychterowi, ponieważ na etapie składania wniosków, organizacji całej 
sprawy związanej z inwestycją włączył się i brał w tym udział.
Ponadto poinformował, że potwierdzone są już środki na most w wysokości 2.700.000zł 
w m. Bożewo . Podziękował radnemu Panu Janowi Laskowskiemu, który na etapie 
składania wniosków na inwestycję pomagał w pozytywnym załatwieniu wniosku. Dodał 
również, że oferty przetargowe na szafki na Krytej Pływalni będą otwierane w dniu 31 
maja. W
Pytań nie było.

Ad. pkt 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Sierpcu za 2021 r.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższe sprawozdanie otrzymali radni 
w materiałach na sesję, które było przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. 
Poprosiła Panią Elżbietę Gozdowską -  Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej 
o zabranie głosu.
Pani Dyrektor przedstawiła sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu.
Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej za rzeczy 
które się dzieją w bibliotece. Zwrócił uwagę na program „Czytam, czuję, reaguję” co 
może powodować, że jest więcej czytelników, a liczba czytelników wynosi 2327.
Pani Dyrektor powiedziała, że ta liczba się nie zmniejsza i to bardzo cieszy. Duża c z ę ^  
to są czynni nauczyciele, którzy się doskonalą i chcą się bardziej kształcić, jak również 
studenci. Uważa, że promocje czytelnictwa należy zacząć od najmłodszych. Podziękowała 
za docenienie pracy.
Pytań nie było.
Wiceprzewodnicząca Rady ogłosiła 10 minut przerwy.

Po przerwie Wiceprzewodnicząca Rady wznowiła obrady i przystąpiła do punkt 7.

Ad. pkt 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie za 2021 r. oraz informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej 
jednostki.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższe sprawozdanie otrzymali radni 
w materiałach na sesję, które było przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych.
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Poprosiła Panią Grażynę Topolewska -  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
0 zabranie głosu.
Pani Dyrektor DPS w Szczutowie przedstawiła w skrócie sprawozdanie, które stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Pan Starosta powiedział, że w prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej żeby nie dołożyć 
środków, musi być odpowiednia liczbę pensjonariuszy, ale jest pewien postęp, bo było ich 
znacznie mniej, a obecnie zwiększa się liczba pensjonariuszy. Podziękował za działania 
jakie są podejmowane w celu promocji DPS.
Pani Dyrektor DPS nadmieniła, iż aktywnie działają na Facceboku, posiadają swoją 
stronę internetową, instruują osoby zainteresowane jak mają postępować. Dodała, że są 
takie sytuacje, kiedy osoba nie ma możliwości przyjazdu, wówczas jedzie samochód
1 przywozi. Stwierdziła, że są działania które mają szerokie spektrum i wychodzą 
naprzeciw i starają się, aby jak najwięcej i możliwie osobom ułatwić przyjazd, a później 
indywidualny plan wsparcia i działania które powodują, że osoba traktuje ten dom, jak 
jego miejsce gdzie mieszka gdzie funkcjonuje i może realizować się w tej części życia, 
która odbywa się w placówce.
Radny Pan Wojciech Rychter podziękował Pani Dyrektor, ponieważ mieszkańcy Sierpca 
zwrócili się do niego o pomoc, ponieważ mieli członka rodziny w Domu Pomocy 
Społecznej w Wyszogrodzie i żeby mógł się przenieść do Szczutowa. Dodał, iż Pani 
Dyrektor wysłała samochód po tę osobę i obecnie zamieszkuje w Szczutowie.
Ponadto powiedział, że kilka lat temu było remontowane drugie piętro i zrobione pokoje. 
Zapytał, ile jest pokoi zamieszkałych i czy mieszkańcy korzystają z pomocy Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie i czy wnioski są składane na specjalistyczne łóżka.
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że obecnie nie ma pełnego obłożenia więc 
w pokojach są po dwie osoby, natomiast w tej części która była adoptowana na potrzeby 
mieszkalne, czyli jest to trzecia kondygnacja i mieszkają osoby w pojedynczych pokojach. 
Jest dziewięć pokoi, przy czym siedem pokoi jest jednoosobowych, a dwa pokoje 
dwuosobowe. Każdy pokój ma łazienkę i uważa, że są to pokoje wyższej jakości. Uważa, 
że to się bardzo dobrze sprawdza, natomiast pokoje trzyosobowe w części parterowej 
z reguły zamieszkują osoby leżące, które wymagają pielęgnacji i rehabilitacji. Dodała, że 
jest jedna łazienka na dwa pokoje i nie jest to zgodne z obecną tendencją. Nadmieniła, iż 
wyjdzie z propozycją, aby te łazienki wyremontować i dostosować do wymogów dla osób 
niepełnosprawnych. Dodała, że jest to działanie na przyszłość, które chciałaby, aby było 
zrealizowane.

Salę obrad opuścił Radny pan Jarosław Ocicki - stan radnych 12.

Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że miała być podpisana umowa na Ośrodek 
Szkolno Wychowawczy. Zapytał, czy nie warto się pokusić jeżeli jest taka sytuacja, żeby 
w Domu Pomocy Społecznej te środki wykorzystać na remont łazienek na parterze tam 
gdzie najbardziej są osoby chore, które wymagają szczególnej opieki.
Wicestarosta nawiązał do wypowiedzi Pani Dyrektor. Powiedział, że jest to miłe i jest to 
coś fajnego, jak Pani Dyrektor to przedstawiła, bo Ci mieszkańcy czują się jak u siebie 
i jak we własnym domu. Nawiązał do innej placówki, która jest w Szczutowie, 
a mianowicie Dom Dziecka. Dodał, iż z Panem Starostą bywają dosyć często i rozmawiają
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o dzieciach, o wychowankach którzy osiągnęli wiek i poszli do szkoły albo do innej 
placówki, odeszli, a mimo to wracają, odwiedzają i mówią, że był to ich dom.
Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że oczekuje na odpowiedź czy mieszkańcy 
DPS korzystają z PCPR z tej pomocy za którą jest możliwość zakupienia 
specjalistycznych łóżek, czy wózków, czy innych rzeczy.
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że korzystali z dofinansowania z PFRON na łóżka 
specjalistyczne. Mieszkańcy mają zlecenie od lekarza POZ. Ostatnio pozyskano również 
łóżko w ramach darowizny. Stwierdziła, że różne są formy pozyskiwania sprzętu, ale 
starają się, aby to było finansowo jak najbardziej korzystnie. Był moment gdzie 
korzystano z dopłat z PCPR w ramach środków z PRFON na dofinansowanie zakupu 
pieluchomajtek. Powiedziała, że starają się aby ten sprzęt był specjalistyczny i bardziej 
pomocny dla chorych w codziennych czynnościach ich bytowania.
Ponadto powiedział, że w roku 2020 Dom Pomocy Społecznej był kontrolowany przez 
Urząd Wojewódzki i między innymi wśród zaleceń otrzymali wytyczne dotyczące 
remontu łazienek w kwestii dostosowania do osób niepełnosprawnych i jest to zadanie, 
które należy wykonać w ramach zaleceń Wojewody. Dodała, że jest czas pięć lat i uważa, 
że sukcesywnie można byłoby coś robić. Nadmieniła, iż cztery łazienki W  
wyremontowane z pozyskanych środków PFRON i funduszu covidowego, które otrzymała 
z Ministerstwa za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego.
Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że kilka lat temu miał sytuację w szpitalu na 
oddziale rehabilitacyjnym w Sierpcu. Panie pielęgniarki zwróciły się do niego o 
załatwienie sprzętu, ponieważ bolą ich kręgosłupy od dźwigania. Oznajmił, iż w krótki 
czasie udało się pozyskać podnośnik, który został przekazany do szpitala. Myśli, że taki 
podnośnik można pozyskać z refundacji PFRON. Uważa, że wystarczy złożyć wniosek do 
PCPR. Stwierdził, że należy pomyśleć również o pracownikach, ponieważ osoby leżące są 
w różnym stanie i muszą je dźwigać i wykonywać różne czynności. Poprosił Panią 
Dyrektor, aby takie wnioski składać.
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że obecnie posiadają trzy podnośniki, które 
funkcjonują i są wykorzystywane maksymalnie. Oprócz podnośnika jest tez wózek 
kąpielowy, na którym można osobę przewieźć i wykąpać. Powiedziała, że może zakupi 
taki podnośnik który byłby urządzeniem rezerwowym. Nadmieniła, że marzą się szynf^ 
które instalowane są w pokojach, dzięki którym jest łatwiejsze przenoszenie chorego 
z pokoju do łazienki. Pani Dyrektor wspomniała również o windzie, która też jest 
bolączką, ponieważ zaczęła się psuć, a która jest niezbędna w tym domu. Uważa, że winda 
zewnętrzna byłaby najlepszym rozwiązaniem, a jest możliwość pozyskania w oparciu 
o środki PFRON z Mazowieckiego Centrum Pomocy Rodzinie od Marszałka w ramach 
50/50. Dodała, iż koszt takiej inwestycji wyniósłby w granicach 500.000zł. Nadmieniła, 
iż tą inwestycję ma oszacowaną i ma przygotowane oferty inwestycyjne, które można 
realizować.
Radny Pan Wojciech Rychter powiedział, że do 30 listopada jest składanie wniosków do 
Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Uważa, że pół roku jest to czas na 
zastanowienie i przygotowanie dokumentacji, żeby można w przyszłym roku z tego 
skorzystać.
Radny Pan Paweł Pakieła powiedział, że w sprawozdaniu można przeczytać, że średni 
miesięczny koszt utrzymania jednej osoby wzrósł o 13%. Nadmienił, iż na koniec
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poprzedniego roku były 63 osoby, zapytał jakie może być maksymalne obłożenie, żeby 
były spełnione wszystkie wymogi.
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że jeśli chodzi o statutową liczbę mieszkańców, to 
kontrola która miała miejsce z Urzędu Wojewódzkiego 2020r. została przeprowadzona 
w związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców. W roku 2020 statutowa ilość 
mieszkańców wynosiła 70 osób, natomiast dla 75 pensjonariuszy DPS był w stanie 
świadczyć usługi. Kierownictwo Urzędu Wojewódzkiego zwracało uwagę, że jest ponad 
stan mieszkańców. W związku z uruchomieniem pokoi na poddaszu, gdzie znajdują się 
pokoje mieszkalne, zwiększono liczbę mieszkańców do 86 i to było maksymalne 
obłożenie, bo wówczas była taka potrzeba. Obecnie zgodnie ze statutem maksymalne 
obłożenie jest 86 osób. Pani Dyrektor powiedział, że obecnie jest taka tendencja, aby nie 
było pokoi trzy osobowych, bo nie jest to atrakcyjne, ani z punktu widzenia zamieszkania 
tych osób, ponieważ to rodzi jakieś konflikty i to są trudne sytuacje z którymi trzeba się 
zmierzyć i starać się załatwić. Dodała, iż z ostatnich obliczeń wynika, że 75 osób jeżeli by 
było, byliby w stanie sami się finansować. Dodała, że koszty rosną i jest coraz gorzej z 
utrzymaniem budynku. Nadmieniał, iż ogrzewają trzy jednostki i jest to duża 
powierzchnia do ogrzania. Wspomniała, że w roku bieżącym zostało przyjętych pięć osób, 
przy czym kilka osób zmarło.
Radna Pani Ewa Nowakowska powiedziała, że bardzo dużo informacji zostało 
przekazanych dziś jak również na Komisjach. Zapytała, jaki jest przedział wiekowy 
mieszkańców, w jakim wieku jest najmłodszy mieszkaniec a w jakim najstarszy?
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że najmłodszy mieszkaniec ma 26 lat, natomiast 
najstarsza mieszkanka 98 lat. Wiek od 78 do 98 lat to są przeważnie kobiety, natomiast jest 
40 mężczyzn i głównie wieku do 65 lat.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Dziennego 
Domu „Senior+” w Szczutowie za 2021r. oraz informacją o sytuacji organizacyjnej 
i finansowej jednostki /sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/ 
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższe sprawozdanie otrzymali radni 
w materiałach na sesję, które było przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. 
Pytań nie było.

Ad. pkt 9. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż powyższą informację otrzymali radni 
w materiałach na sesję, które było przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. 
Poprosiła Panią Agnieszkę Gorczycę -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
o zabranie głosu.
Dyrektor PCPR przedstawiła informację, która stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu.
Pytań nie było.

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na lata 2021-2025.
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Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach na sesję, który był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. 
Dyrektor PCPR powiedziała, że na ostatniej sesji Rady Powiatu, radni zdecydowali na 
utworzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu. W związku z tym, że funkcjonuje program pn. w sprawie uchwalenia 
powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na lata 2021-2025, nie było zapisu dotyczącego ośrodka interwencji 
kryzysowej i działań z tym związanych. Dodał, iż uzupełnia ten program o nowe zadania, 
które zostały przypisane.
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego programu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 
2021-2025.

Wyniki głosowania 1̂
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
ZA (11)
Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Jan 
Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Wojciech Adam 
Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski

NIEOBECNI (6)
Przemysław Burzyński, Juliusz Gorzkoś, Sławomir Krystek, Jarosław Ocicki, Kamil 
Różański, Mariusz Turalski 
Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 273.XLVIII.2022
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałan^ 
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 
2021-2025 /uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu 
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach na sesję, które było przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych. 
Dyrektor PCPR powiedziała, że doszło nowe zadanie pn. prowadzenie ośrodka 
interwencji kryzysowej.
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
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Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

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

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

Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 274.XLVIII.2022
zmieniającą Uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu Iuchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków 
umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, 
rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy 
zastępczej oraz zobowiązania z tytułu zwrotu poniesionej przez Powiat Sierpecki 
opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie 
opiekuńczo -  leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno -  opiekuńczym lub w zakładzie 
rehabilitacji leczniczej.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach na sesję, który był przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 
i Komisji Budżetu i Promocji Powiatu.
Dyrektor PCPR powiedziała, że ostatnia uchwała, która obejmowała zakres działalności 
pochodzi z 2014r. i należy ją zaktualizować zgodnie z przepisami prawa. Dodała, iż do tej 
uchwały został dopisany drugi człon tej uchwały „oraz zobowiązania z tytułu zwrotu 
poniesionej przez Powiat Sierpecki opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka 
umieszczonego w zakładzie opiekuńczo -  leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno -  
opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej”. Wyjaśniła, iż jest to pierwsza taka 
sytuacja od 20 lat, gdzie Zakład Opiekuńczo -  Leczniczy w Kraszewie wystąpił z prośbą 
o zapłacenie za zakwaterowanie i wyżywienie dziecka umieszczonego w tym zakładzie. 
Nadmieniła, iż sprawa jest procedowana i na podstawie pisma Powiat nie będzie płacił. 
Poprosiła o wystawienie noty obciążającej Powiat, żeby można zweryfikować, czy Powiat 
jest zobowiązany, ponieważ są jeszcze inne możliwości pozyskania środków np. 
ściągnięcie z rodziców odpłatności.
Pytań nie było.



Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości 
lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz zobowiązania 
z tytułu zwrotu poniesionej przez Powiat Sierpecki opłaty za wyżywienie 
i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo -  leczniczym, 
w zakładzie pielęgnacyjno -  opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.

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

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

Rada Powiatu podjęła:
UCHWAŁĘ Nr 275.XLVIII.2022

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, 
łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub 
odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz 
zobowiązania z tytułu zwrotu poniesionej przez Powiat Sierpecki opłaty za 
wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo -  
leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno -  opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji 
leczniczej /uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

Ponadto Pan Starosta w imieniu własnym i Pani Dyrektor PCPR zaprosił na piknik 
z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 3 czerwca 2022r. o godz. 14:00 na 
osiedlu Zatorze.

Ad. pkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy 
niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczeń w budynku szkoły na 
nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu. 
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach na sesję, które było przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego.
Pytań nie było.
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Glosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części 
gruntu, powierzchni oraz pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej 
w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.

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

Wyniki imienne:
ZA (12)
Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Jan 
Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański,

•  Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (5)
Przemysław Burzyński, Juliusz Gorzkoś, Sławomir Krystek, Jarosław Ocicki, Mariusz 
Turalski

Rada Powiatu podjęła:
UCHWAŁĘ Nr 276.XLVIII.2022

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, 
powierzchni oraz pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej 
w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik 
nr 16 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035. 
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach na sesję, który był przedmiotem posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu 
w Sierpcu.
Pan Zbigniew Garwacki -  Skarbnik Powiatu przedstawił zmiany jakie zachodzą 
w WPF Powiatu Sierpeckiego Na lata 2022-2035 oraz zmiany w budżecie na rok 2022r. 
Powyższe zmiany są przedstawione w uzasadnieniu do uchwał.
Pytań nie było.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2022-2035.

Wyniki głosowania
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ZA: 11, PRZECIW: O, WSTRZYMUJĘ SIĘ: O, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 6

Wyniki imienne:
Z A  (11)
Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Jan 
Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, 
Wojciech Adam Rychter, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (6)
Przemysław Burzyński, Juliusz Gorzkoś, Sławomir Krystek, Jarosław Ocicki, Sebastian 
Szczypecki, Mariusz Turalski

Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ Nr 277.XLVIII.2022
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 17 da 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała, iż projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach na sesję, który był przedmiotem posiedzenia Komisji Stałych Rady Powiatu 
w Sierpcu.
Pytań nie było.

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

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

Wyniki imienne:
Z A  (11)

Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińska, Jan 
Laskowski, Ewa Nowakowska, Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, 
Wojciech Adam Rychter, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (6)
Przemysław Burzyński, Juliusz Gorzkoś, Sławomir Krystek, Jarosław Ocicki, Sebastian 
Szczypecki, Mariusz Turalski

Rada Powiatu podjęła:
UCHWAŁĘ Nr 278.XLVHI.2022

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2022 r. /uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
Pan Starosta poinformował, iż w roku 2020 została zakończona budowa dźwigu 
osobowego (winda) za kwotę 730.000zł, parking 800.000zł, rezonans magnetyczny 
łącznie z budynkiem 5.000.000zł. Aktualnie z Programu Inwestycji Strategicznych tzw. 
„Polski Ład” realizowana jest budowa Izby Przyjęć Covid wraz z centrum rehabilitacji 
na która otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 16.150.000zł. Wyjaśnił, iż ta inwestycja 
żeby mogła być realizowana należało ze strony Powiatu wyasygnować kwotę około 
3.000.000zł. Dodał, iż to wszystko już się dzieje.

Ministerstwo Zdrowia: rozbudowa instalacji tlenowej o zbiornik wraz z podstawą 
betonową. Wojewoda Mazowiecki przeznaczył kwotę 2.525.768zł, która musi być 
zrealizowana do końca listopada. Realizacja dotyczy wymiany instalacji tlenowej na 
trzech oddziałach SPZZOZ w Sierpcu za kwotę ponad 1.500.000zł, modernizacji tlenowni 
SPZZOZ oraz zakupu sprzętu za kwotę ponad 500.000zł. Podkreślił, że przekazana kwota 
wynosi łącznie ok. 30.000.00,00 zł.
Pan Wicestarosta powiedział, iż prace przy szpitalu trwają. Odbywają się systematycznie 
narady techniczne na których omawiane są wszystkie sprawy które są konieczne, 
potrzebne i są uzgadniane terminy realizacji poszczególnych robót budowlanych . Dodał, 
iż posiedzenie kolejnej rady technicznej odbędzie się 6 czerwca br.
Radny Pan Zbigniew Kopczyński odniósł się do zaproszeń dla radnych. Uważa, że są 
telefony i można wysłać informacje na telefon. Stwierdził, że należy odejść od wysyłania 
zaproszeń w wersji papierowej.

Ad. pkt 17. Sprawy różne.
Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w imieniu całej Rady Powiatu w Sierpcu 
pogratulowała radnej Pani Ewie Nowakowskiej otrzymanego tytułu „Zasłużony dla 
Miasta Sierpc”.
Pan Starosta złożył życzenia z okazji Dnia Mamy.

Ad. pkt 18. Zamknięcie obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad, Wiceprzewodnicząca Rady zamknęła XLVIII obrady 
sesji Rady Powiatu w Sierpcu.



LISTA OBECNOŚCI 

NA XLVIII SESJI 

RADY POWIATU W SIERPCU

Zal. Nr do protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu



Zał, NrPRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

W SIERPCU

BRZ.0002.6.2022

l do protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu

Nr z dn. i ł f e j ,  ■
Sierpc, dnia 19.05.2022r.

Na podstawie art. 15 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn.zm.), § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1 Statutu 
Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady XLVIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 
26 maja 2022r. (tj. czwartek) o godzinie 12:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr XLVI.2021 z dnia 30 marca 2022r. oraz Protokołu Nr XLVII 
z dnia 13 kwietnia 2022r.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i oświadczenia 

t Przewodniczących Klubów.
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Sierpcu za 202 lr.
7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie za 2021 r. oraz informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej 
jednostki.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Dziennego Domu „ S e n io r+ ” 

w Szczutowie za 2021r. oraz informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej 
jednostki.
9. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Powiatowego 
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie na lata 2021-2025.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowemu 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia 
w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia 
na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz 
zobowiązania z tytułu zwrotu poniesionej przez Powiat Sierpecki opłaty za wyżywienie 
i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo -  leczniczym, 
w zakładzie pielęgnacyjno -  opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
części gruntu, powierzchni oraz pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości 
oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.



14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2022 r.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Sprawy różne.
18. 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.528 z późn. zm.).


