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kwalifikacyjnej - zasadnym byloby odstapienie od dokonania wyboru Kierownika
Krytej Plywaini w Sierpcu.
Zaprezentowane przez kandydatow na stanowisko Kierownika KP w Sierpcu-
koncepcje funkcjonowania mieszcza^ sie w wizjach Zarzadu Powiatu zwiazanych z
prowadzeniem i rozwojemjednostki. Jednakze z uwagi na obecna^sytuacje fmansowe
i techniczna, - KP w Sierpcu wymaga podjecia dzialan majacych na celu
przeprowadzenie   biezacych   napraw,   ktore   doprowadza^  do   sprawnego
funkcj onowania j ednostki.
Jednoczesnie majac na uwadze stan fmansow oraz stabilizacj? funkcjonowania
j ednostki - Zarzad Powiatu postanowil objac szczegolnym nadzorem niniejszq_
jednostke.
Procedura konkursowa na Kierownika Krytej Plywaini w Sierpcu   zostanie
wznowiona w II poh-oczu 2011 roku. Do tego czasu zostana^ uregulowane biezace,
niecierpiace zwioki naprawy, ktore w znaczny sposob doprowadza^ do lepszego
funkcjonowania j ednostki. Jednakze nalezy nadmienic, ze obecny zty stan techniczny
KP w Sierpcu jest wynikiem zaniedban z wielu lat zwiazanych z prowadzeniem
jednostki przez poprzednich Kierownikow, co w chwili obecnej niesie za soba^
wysokie naldady finansowe uniemozliwiajacjakikolwiek rozwoj jednostki.

Czlonkowie Zarzadu przychylili sie do propozycji odstapienia od wylonienia
Kierownika Krytej Plywaini w Sierpcu do momentu uregulowania spraw
technicznych zwiazanych z dalszym funkcj onowaniem jednostki i   wszczecia
procedury konkursowej w II polroczu 2011 roku.

Ad. pkt 4.
Gtos zabral Pan Skarbnik, ktory przedstawil projekt uchwaly Rady Powiatu
w Sierpcu dotyczacy dokonania zmian w Budzecie Powiatu Sierpeckiego
na rok 2011.
Zachodzi koniecznosc dokonania zmian w Budzecie Powiatu na rok 2011 z uwagi na
fakt, iz Powiat Sierpecki:

    1) otrzymal dotacje celowq, na dofinansowanie przebudowy drog powiatowych
    z Gmin: Szczutowo w kwocie 200 000 zl i Zawidz w kwocie 300 000 zl,
    2) otrzymal srodki z Programu Operacyjnego Kapital Ludzki na dofinansowanie
    zadani pn. @ Zajecia pozalekcyjne zjezyka angielskiego i informatyki"
    3) ubiega sie o pozyskanie srodkow pn. ,,Przebudowa mostu JNJ:20 w ciagi drogi
    powiatowej Nr 3559W Szumanie -Bielsk", co jest zwiazane z zabezpieczeniem
    srodkow wlasnych w tym projekcie.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly
jednoglosnie podjeli

                         UCHWAL^ NR 47/10/11
  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaty
  zmieniajacej Uchwate Budzetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2011



             /Uchwala stanowi zaiacznik nr 2 do niniejszego protokolu/.
 Ad. pkt 5.
 Pan Skarbnik przedstawil projekt uchwaly Rady Powiatu w Sierpcu zmieniajacy
 Wieloletnia^ Prognoze Finansowa^ Powiatu Sierpeckiego na lata 2011-2023.
 W momencie dokonania zmian w Budzecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
 wzrosna^ dochody budzetu powiatu o 667.782 zl, a wydatki o kwote 2.467.782 zl,
 co w konsekwencji zwiekszy deficyt budzetu powiatu z 4.000.000 zl do 5.800.000 zl.
 Po dokonanych zmianach ulegna. radykalnej zmianie wielkosci budzetu, jak rowniez
 i wskazniki obshigi zadluzenia. Wobec powyzszego w stosunku do planowanych
 dochodow nalezy dokonac zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011
 -2023.

 Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly
jednoglosnie podjeli

                           UCHWAL^NR31/7/11
          w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu

            uchwaly zmieniajacej Wieloletnia Prognoze Finansowa Powiatu
                      Sierpeckiego na lata 2011-2023

             /Uchwala stanowi zaiacznik nr 3 do niniejszego protokolu/.

 Ad. pkt 6. Sprawy rozne.
 W sprawach roznych Pan Starosta przedstawil:

       1) Uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii
       o prawidlowosci planowanej kwoty diugu /Pismo stanowi zaiacznik nr 4 do
       niniejszego protokolu/.
       2) Uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii
       o mozliwosci sfmansowania planowanego deficytu budzetowego okreslonego
       w uchwale budzetowej /Pismo stanowi zaiacznik nr 5 do niniejszego
       protokolu/.

 Pan Starosta powiedzial, ze nalezy Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu
 zobowiazac do opracowania planu majacego na celu wszczecie   postepowan
 geodezyjno-prawnych zmierzaja^cych do ustanowienia prawa wlasnosci gruntow
 nieruchomosci, ktore sa^ wlasnosciq_ Skarbu Panstwa - na faktyczne wladztwo Powiatu
 Sierpeckiego jako zarzadcy drogi.
 Nalezy podjac dzialania maja^ce na celu sukcesywne regulowanie niniejszych spraw,
 gdyz brak stosownego uregulowania wlasnosci gruntow, blokuje mozliwosci
 wnioskowania o pozyskanie srodkow zewnetrznych na remonty drog.
 Ponadto Pan Starosta zasygnalizowal, ze Zarzad Powiatu must zajac sie sprawa
 budynku mieszcz^cego sie przy ul. Piastowskiej 24b po bylym ,,Casynie" Wojewoda
 Mazowiecki wydal zarza^dzenie, w ktorym to wyraza zgode na sprzedaz z zasobu
 Skarbu Panstwa niniejszej nieruchomosci gruntowej za cene obnizonq_ o 50%
 wartosci. Natomiast Powiat Sierpecki chcialby, aby nastapila sprzedaz nieruchomosci
 z 80% bonifikata. Niniejsza nieruchomosc zostalaby przeznaczona na potrzeby



Powiatowego Centmm Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Nabycie nieruchomosci przez Powiat Sierpecki na wamnkach Wojewody
Mazowieckiego wiazaloby si? z wysokim ryzykiem, ze wzgledu na fakt istnienia
potencjalnych roszczen o zwrot tej nieruchomosci. Po uzyskaniu tytuhl wlasnosci
- Powiat zmuszony bylby zgodnie z ustawa^ o gospodarce niemchomosciami
zawiadomic spadkobiercow bytych wlascicieli o przyslngujacym im uprawnieniu do
zadania zwrotu nieruchomosci w zwiazku z zamiarem jej uzycia na eel inny niz ten
ktory byl okreslony w akcie notarialnym, ktorym to aktem nieruchomosc zostata
nabyta   pod   spotdzielcze   budownictwo   mieszkaniowe.   Zwaloryzowane
odszkodowanie, ktore zgodnie z ustawq_ o gospodarce nieruchomosciami zobowiazani
beda, zwrocic spadkobiercy byfych wtascicieli z duzym prawdopodobieiistwem moze
okazac si^ wielokrotnie nizsze od kwoty 150.965 zl zakupu nieruchomosci, co narazi
Powiat Sierpecki na straty i zarzuty niegospodamosci.
Powyzsza sprawa zostanie przedstawiona przez Wydziat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosci ami na kolejnym Zarzadzie Powiatu.
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       Zarzgdu Powiatu w Sierpcu
na posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2011 roku
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Nazwisko i imi^

Jan Laskowski

Marek Gasiorowski

Stawomir Olejniczak

Wojciech Rychter

Krystyna Siwiec

Funkcja

Starosta

Wicestarosta

Cztonek

Cztonek

Cztonek

       Zarzad Powiatu zostal zwotany w trybie @ 58 ust. 3 Statutu Powiatu Sierpeckiego
co, nie stanowi podstawy do potrqcenia diety zgodnie z @ 1 uchwaly Nr l]8/Xl/II/08 Rady
Powiatu w Sierpcu z dnia 25 kwieinia 2008 roku


