
PROTOKOŁ  Nr XLII 2018
Sesji Rady Gminy Szczutowo

odbytej w dniu 14 września 2018 roku
w Zajeździe Przystań w Szczutowie

Przewodniczył: Przewodniczący Rady Gminy – Pan Dariusz Pilarski.
Protokołowała: Marta Schodowska – Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy.

Sesję rozpoczęto o godz.                      10:10
Zakończono o godz:                             11:30

    Stan radnych:                                             15
Obecnych:                                                  15

 Procent frekwencji:                                  100

Obecność radnych, sołtysów i zaproszonych gości przedstawiają załączone do protokołu załączniki.

Uchwalony porządek obrad:
Część I 

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 
3. Przyjęcie protokołu  z  XLI  Sesji Rady Gminy.
4. Składanie interpelacji,zapytań i wniosków przez radnych .
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/175/2017 na rok 2018 .
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
    Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.              .
8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy
     Społecznej w Szczutowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i wyrażenia zgody na
     jej bezprzetargowe zbycie.
10.Zapoznanie  z  korektą   wyliczanej  średniorocznej  liczby  etatów  ustalanych  dla  okresów
obowiązywania poszczególnych kwot bazowych za lata 2012-2017 .
11.Wolne wnioski. 
12.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski.

      Część II – uroczysta z okazji zakończenia kadencji 2014-2018 .

13.Przemówienia okolicznościowe oraz wystąpienia radnych i zaproszonych gości.
14.Wręczenie okolicznościowych pamiątek, podziękowań za współpracę z samorządem.

     15. Zakończenie obrad  XLII Sesji Rady Gminy Szczutowo. 

Przebieg:

I część:

Ad.1) Przewodniczący Pan Dariusz Pilarski  dokonał otwarcia XLII sesji Rady Gminy Szczutowo. 
Przywitał przybyłych radnych, sołtysów oraz zaproszonych gości wg listy obecności. Na podstawie 
listy obecności radnych stwierdził, ze obrady XLII sesji są prawomocne. 
Ad.2) Przewodniczący rady  Pan Dariusz Pilarski poinformował, że proponowany porządek obrad 
XLII sesji radni otrzymali wraz z zawiadomieniami na sesję. Zapytał, czy są uwagi do 
zaproponowanego porządku obrad. Uwag nie było, wobec tego stwierdził, że obrady będą 



realizowane na podstawie otrzymanego w zawiadomieniu porządku obrad.
Ad.3) Protokół z XLI Sesji rady Gminy był wyłożony do wglądu w sali, w  której odbywała się 
XLII Sesja w Zajeździe Przystań i w biurze Rady w okresie między sesjami. Radni nie wnieśli 
uwag do protokołu. 
Wobec powyższego Przewodniczący Rady podał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
W głosowaniu uczestniczyło 15 radnych.
„Za” przyjęciem głosowało – 15 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się od głosu” - 0.
Rada jednogłośnie przyjęła protokół XLI Sesji Rady Gminy Szczutowo.
Ad.4) Pan Andrzej Tylus złożył interpelację odnośnie drogi w okolicach Maluszyna – za szybka 
jazda samochodem na nowo położonym  asfalcie. Pan Andrzej Tylus prosi o postawienie białych 
tablicach (od strony Żochowa od Państwa do Państwa Kaszuby oraz od Państwa Inok do Pana 
Piątkowskiego).
Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski odpowiedział, że będzie wnioskował za postawieniem takich
tablic. Wniosek należy złożyć do Powiatu i tam odpowiednia komisja podejmie decyzję. 
Pan Zbigniew Szlomkowski złożył interpelację  odnośnie  drogi Szczutowo- Łukomie, gdzie most 
koło Pana Olewnika jest niedostosowany do ciężaru samochodów, które się tam przemieszczają. 
Masa całkowita samochodów przekracza 40 t.
Pan Wójt Gminy  odpowiedział że należy spełniać odpowiednie kryteria aby dostać dofinansowanie
na takie drogi. Powiat może mieć trudności z otrzymaniem dofinansowania. Jeśli będzie możliwość 
wnioskowania  o środki finansowe Gmina na pewno będzie się starała.
Pan Zbigniew Szlomkowski ponowił pytanie odnośnie tonażu samochodów, które poruszają się po 
moście. Przepusty są bardzo słabe i mogą nie wytrzymać pod takim ciężarem.
 Radny Rady Powiatu Sierpc- Pan Juliusz Gorzkoś poinformował jak odbywa się nabór wniosków 
na drogi, jak przyznawane są punkty.
Pan Wójt Gminy – Andrzej Twardowski poinformował, że wystąpi na piśmie o ustawienie znaków 
ograniczających tonaż. 
Ad.5) Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo. 
odczytał Wiceprzewodniczący  Rady Gminy Pan Zbigniew Szlomkowski. Wobec braku uwag 
Przewodniczący Pan Dariusz Pilarski poddał uchwałę pod głosowanie. 
Na stan 15 radnych,obecnych i uczestniczyło w glosowaniu 15 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się” - 0.
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/205/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie 
Finansowej Gminy Szczutowo.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad.6) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/175/2017 na rok 2018, 
odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Szlomkowski. Wobec braku uwag 
Przewodniczący pan Dariusz Pilarski poddał uchwałę pod głosowanie. 
Na stan 15 radnych,obecnych i uczestniczyło w glosowaniu 15 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się” - 0.
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/206/2018 zmieniającą Uchwałę Budżetową Nr 
XXXIV/175/2017.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad.7) Projekt uchwały  w sprawie udzielenia pomocy pomocy finansowej w formie dotacji celowej 
Powiatowi Sierpeckiemu, odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Szlomkowski. 
Wobec braku uwag Przewodniczący pan Dariusz Pilarski poddał uchwałę pod głosowanie. 
Na stan 15 radnych,obecnych i uczestniczyło w glosowaniu 15 radnych.



„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się” - 0.
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/207/2018  w sprawie udzielenia pomocy pomocy 
finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Sierpeckiemu.
Ad.8)Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie, odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Szlomkowski.
Wobec braku uwag Przewodniczący pan Dariusz Pilarski poddał uchwałę pod głosowanie. 
Na stan 15 radnych,obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się” - 0.
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/208/2018  sprawie utworzenia odrębnego obwodu 
głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad.9) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i wyrażenia zgody na 
jej bezprzetargowe zbycie,odczytał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Szlomkowski.
Wobec braku uwag Przewodniczący Pan Dariusz Pilarski poddał uchwałę pod głosowanie. 
Na stan 15 radnych,obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych.
„Za” podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się” - 0.
Rada jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XLII/209/2018  w sprawie przeznaczenia do sprzedaży 
nieruchomości i wyrażenia zgody na jej bezprzetargowe zbycie.
Uchwała stanowi załącznik do protokołu.
Ad.10) Przewodniczący Pan Dariusz Pilarski poinformował, że korektę wyliczanej średniorocznej 
liczby etatów ustalanych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych za lata 2012-
2017 otrzymali radni wraz z materiałami na sesję. 
Wobec braku uwag Przewodniczący Pan Dariusz Pilarski poddał korektę pod głosowanie. 
Na stan 15 radnych,obecnych i uczestniczyło w glosowaniu 15 radnych.
„Za”  głosowało – 15 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się” - 0.
Rada jednogłośnie przyjęła do wiadomości korektę wyliczanej średniorocznej liczby etatów 
ustalanych dla okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych za lata 2012-2017 .
Korekta stanowi załącznik do protokołu.
Ad.11)Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski omówił tematy związane z szacowaniem 
protokołów dotyczących suszy. Przedstawił wysokość rekompensaty za szkody jakie spowodowała 
susza i możliwości uzyskania odszkodowania. Poinformował o spotkaniu, które poprowadzi lekarz 
weterynarii dotyczące zapobiegania choroby AFS trzody chlewnej, które odbędzie się 26 września 
2018 r., w Urzędzie Gminy Szczutowo oraz  podał informacje dotyczące działalności Urzędu w 
sprawie odpadów komunalnych.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Szlomkowski przedstawił również Radzie Gminy 
wniosek Państwa A.i R. Kalinowskich skierowany do Wójta Gminy Pana Andrzeja Twardowskiego 
z prośbą o umożliwienie odkupienia działki nr 233/1.
Wobec braku uwag Przewodniczący Pan Dariusz Pilarski poddał wniosek o oddalenie sprzedaży   
w/w działki. 
Na stan 15 radnych,obecnych i uczestniczyło w głosowaniu 15 radnych.
„Za” oddaleniem wniosku głosowało – 15 radnych.
„Przeciw” - 0.
„Wstrzymało się” - 0.
Rada jednogłośnie podjęła decyzję o oddaleniu wniosku Państwa Kalinowskich i nieprzeznaczeniu 



do sprzedaży działki nr 233/1 w Szczutowie.
Ad.12) Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zostały udzielone przez Wójta Gminy Pana
Andrzeja Twardowskiego wcześniej przy składaniu interpelacji, zapytań i wniosków przez radnych.
II część
Ad.13) Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski podziękował Radzie Gminy za 4 lata kadencji oraz 
omówił ważniejsze zadania, które udało się wykonać w obecnej kadencji.
Radny Rady Powiatu Sierpc Pan Juliusz Gorzkoś podał ogólne informacje o powiecie. Podziękował
radnym, sołtysom za współpracę.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Dariusz Pilarski podziękował całej Radzie za 4- latnią kadencję, 
sołtysom, dyrektorom szkół i zaproszonym gościom. 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Szlomkowski również podziękował radnym, 
sołtysom i zaproszonym gościom.
Ad.14) Wójt Gminy- Pan  Andrzej Twarodwski, Przewodniczący Rady Gminy- Pan Dariusz 
Pilarski, Radny Rady Powiatu- Pan Juliusz Gorzkoś oraz Skarbnik Gminy – Pani Hanna 
Domagalska wręczyli okolicznościowe pamiątki oraz podziękowali Radnym Gminy za współpracę 
z samorządem w minionej kadencji.
Ad.15) Przewodniczący  Rady Gminy Dariusz Pilarski zakończył obrady XLII sesji Rady Gminy 
Szczutowo.

Protokołowała:

Marta Schodowska
Przewodniczący Rady 

mgr Dariusz Pilarski   



Or.0012.1.5.2018.MS

PROTOKÓŁ   Nr 30/2018

wspólnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa, 
Budżetu i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 14 września 2018 r.

Przewodniczyli: Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej – Pan Marek Kowalski oraz 
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i Ochrony Środowiska – Pan Adam Maśka.
Udział w posiedzeniu przedstawia załączona do protokołu lista obecności.
Protokołowała: Marta Schodowska – Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy.

Porządek posiedzenia:

I. Zaopiniowanie materiałów na XLII sesję Rady Gminy :

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo.
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Nr XXXIV/175/2017 na rok 2018 .
3. Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi               
    Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.
4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy
    Społecznej w Szczutowie.
5. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i wyrażenia zgody na       
    jej bezprzetargowe zbycie.
6.  Sprawy różne.    

     
Przebieg:

Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Adam Maśka – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Budżetu i 
Ochrony Środowiska. Przywitał przybyłych na posiedzenie oraz przedstawił porządek posiedzenia.
Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.
Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia.

Ad.1) Projekt uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo 
przedstawiła Pani Skarbnik – Hanna Domagalska. Zaopiniowano pozytywnie zmiany w planie  
budżetu zgodnie z projektem uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 20.684.994,03 zł, 
przychody po zmianie wynoszą 2.840.419 zł, rozchody po zmianie budżetu wynoszą 2.283.884 zł. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad.2) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Nr XXXIV/175/2017 na rok 2018 
przedstawiła Pani Hanna Domagalska- Skarbnik Gminy.
Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 214.906,97 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 624.826,97 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 328.200 zł.
Pan Janusz Brodziński zapytał kiedy będą realizowane przydomowe oczyszczalnie?
Wójt Gminy Pan Andrzej Twardowski odpowiedział że I etap już będzie się odbywał, natomiast  
reszta będzie wiadoma po przetargu. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad.3)Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi                



Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych, pomoc dotyczy przebudowy dróg powiatowych. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad.4) Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy
Społecznej w Szczutowie- Sekretarz Gminy Pan Bogdan Kaczorowski wyjaśnił, jeśli daną  
placówkę  jaką jest Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie zamieszkuje więcej niż 15 osób należy 
otworzyć odrębny obwód głosowania.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad.5) Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i wyrażenia zgody na 
jej bezprzetargowe zbycie. Pan Sekretarz wyjaśnił, że nieruchomość położona jest w Gójsku, nr 
działki 301/10 i stanowi własność Gminy Szczutowo. Zakupu chcą dokonać właściciele działki nr 
308 położonej w Gójsku gminie Szczutowo w celu poprawy warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległej. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad.6) Sekretarz Gminy – Pan Bogdan Kaczorowski przedstawił wniosek  Państwa A.i R. 
Kalinowskich skierowany do Wójta Gminy Pana Andrzeja Twardowskiego z prośbą o umożliwienie
odkupienia działki nr 233/1(parking przy pawilonie). Pan Tomasz paprocki zabrał głos, aby 
absolutnie nie sprzedawano parkingu.Komisja jednogłośnie pojęła decyzję o oddaleniu tego 
wniosku.
Sekretarz Gminy zaproponował aby na sesji przegłosować wniosek Państwa Kalinowskich.
Przewodniczący dokonali zamknięcia posiedzenia komisji.

Protokołowała:                                                                                        Przewodniczący  Komisji:

Marta Schodowska



Or.0012.2.3.2018.MS 

PROTOKÓŁ   Nr 24/2018

posiedzenie Komisji Oświaty, Wychowania , Zdrowia i Porządku Publicznego
Rady Gminy Szczutowo odbytego w dniu 13 września 2018 r.

Przewodniczył: Przewodniczący Komisji- Pan Andrzej Tylus.
Protokołowała: Podinspektor ds. obsługi Rady- Marta Schodowska.
Obecność na posiedzeniu przedstawia załączona do protokołu lista obecności.

Porządek posiedzenia:

I. Zaopiniowanie materiałów na XLII sesję : 

1. Projekt uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo.
2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Nr XXXIV/175/2017 na rok 2018 .
3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
    Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.                                    
4. Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy
    Społecznej w Szczutowie.
5. Projekt  uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i wyrażenia zgody na
     jej bezprzetargowe zbycie.
6. Zapoznanie z korektą wyliczanej średniorocznej liczby etatów ustalanych dla okresów 
   obowiązywania poszczególnych kwot bazowych za lata 2012-2017.  
7. Sprawy różne.    

Przebieg:

Otwarcie posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Tylus. Przywitał przybyłych 
na posiedzenie oraz przedstawił porządek posiedzenia.
Uwag do porządku posiedzenia nie zgłoszono.

Ad.1)  Projekt uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo 
przedstawiła Pani Skarbnik – Hanna Domagalska. Dokonano zmian z 3 powodów:
– wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenach 
Agnieszkowo – Łazy - Gójsk, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupia, budowa 
oczyszczalni przydomowych w miejscowościach Mościska, Cisse, Agnieszkowo, Słupia, Białasy”.
– rezygnacja z zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW.
– wolne środki zwiększono o 350.000.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad.2)Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Budżetową Nr XXXIV/175/2017 na rok 2018 
przedstawiła Pani Hanna Domagalska- Skarbnik Gminy.
Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 214.906,97 zł.
Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 624.826,97 zł.
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 328.200 zł.
Pan Dariusz Pilarski zadał pytanie : jaki jest termin realizacji programu rozwoju małej 
infrastruktury sportowo -rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – otwarte strefy 



aktywności (OSA) w Gójsku? 
Pani Skarbnik Gminy – Hanna Domagalska  odpowiedziała -do 15 października 2018 r.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad.3)Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi 
Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych, pomoc dotyczy przebudowy dróg powiatowych.
Pani Skarbnik Hanna Domagalska, wyjaśniła, że musi być podjęta uchwała aby pomocy Powiatowi 
Sierpeckiemu  udzielić.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad.4)  Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy
Społecznej w Szczutowie- komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad.5)Projekt  uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i wyrażenia zgody na 
jej bezprzetargowe zbycie. Pan Sekretarz Bogdan  Kaczorowski wyjaśnił, że nieruchomość 
położona jest w Gójsku, nr działki 301/10 i stanowi własność Gminy Szczutowo. Zakupu chcą 
dokonać właściciele działki nr 308 położonej w Gójsku gminie Szczutowo w celu poprawy 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. 
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Ad.6) Komisja zapoznała się  z korektą wyliczanej średniorocznej liczby etatów ustalanych dla 
okresów obowiązywania poszczególnych kwot bazowych za lata 2012-2017 i pozytywnie 
zaopiniowała.
Ad.7)W sprawach różnych Pan Andrzej Tylus życzył powodzenia w zbliżających się wyborach.
Pan Sekretarz Bogdan Kaczorowski przedstawił wiosek Państwa Kalinowskich z prośbą o 
umożliwienie odkupienia działki nr 233/1(parking przy pawilonie). Komisja jednogłośnie 
zaopiniowała decyzję o oddaleniu tego wniosku.
Pani Barbara Domin zapytała odnośnie suszy. Pan Sekretarz omówił procedury składania wniosków
i wysokości rekompensaty dla rolników.
Przewodniczący dokonał zamkniecie posiedzenia.

Protokołowała:                                                                                         Przewodniczący Komisji:

Marta Schodowska
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RADA      GMINY     SZCZUTOWO

PROTOKOŁ Nr XLII/2018
XLII Sesji Rady Gminy Szczutowo
odbytej w dniu 14 września 2018 r.

Protokół zawiera :

1. Uchwałę Nr 205/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo.
2. Uchwałę Nr 206/2018 zmieniającą Uchwałę Budżetową Nr XXXIV/175/2017 na rok 2018 .
3. Uchwałę Nr 207/2018  w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej
    Powiatowi Sierpeckiemu na realizację zadań inwestycyjnych.              .
4. Uchwałę Nr 208/2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy
     Społecznej w Szczutowie.
5. Uchwałę Nr 209/2018 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości i wyrażenia zgody
na jej bezprzetargowe zbycie.
6.  Korektę  wyliczanej  średniorocznej  liczby  etatów  ustalanych  dla  okresów  obowiązywania
poszczególnych kwot bazowych za lata 2012-2017 .


