
PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

W SIERPCU
Sierpc, dnia 21.10.2022 r.

BRZ.0002.11.2022

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), § 12 ust. 1 i § 13 ust. 1 Statutu 
Powiatu Sierpeckiego, zwołuję obrady LIII sesję Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 
28 października 2022r. (tj. piątek) o godzinie 10:00 na sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Przyjęcie Protokołu nr LII.2022 z dnia 23 września 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. Przyjęcie Raportu za rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 z postępów w realizacji 
celów strategicznych Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 
2020/2024.
7. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2021/2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 
Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi 
jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego na rok 2023”.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych 
Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w 2022r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu 
Sierpeckiego do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Powiatowi Lipnowskiemu organizacji 
publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej P7 Tłuchowo -  Lipno -  
Skępe.
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 2022 rok. f) /
14. W n io sk i i ośw iadczenia radnych. PRZEWODNICZĄCY R^DY
15. Sprawy różne. __ ' 'J L. /

16. Zam knięcie obrad. C ' w ^ s ł a ^ ^ ń s k i

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach 
organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1526).


