


oraz rozumiejac tmdne usytuowanie nieruchomosci wynikajace z konfiguracji terenu
zobowiazal - Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu do wykonania w I polroczu 2011
roku dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem  na wykonanie kolektora
deszczowego, ktory odprowadzilby wody deszczowe z przyleglych pol. Wykonanie
niniejszej inwestycji planowanejest do konca III kwartalu br.
Pan S.Olejniczak dodal, ze zasadnym bedzie wybudowanie kolektora
odprowadzajacego wode w m. Malanowo Stare. Problem splywajacej wody jest
rowniez zwiazany z utrzymaniem drogi.
Pan Starosta nadmienil, ze Pani Wojt Gminy Mochowo rowniez zobowiazala sie,
do wygospodarowania srodkow finansowych (ok. 10.000 - 20.000 zl) na wykonanie
niniejszego zadania w m. Malanowo Stare.

Ad. pkt 9.
Pan Starosta przedstawil pismo Zll)P w Sierpcu dotyczace:

      - posiadanej dokumentacji, ktora moglaby zostac wykorzystana na remonty
      drog,

      - biezacego utrzymania drog tj. podjecia dzialan majacych na celu odmulanie
      i czyszczenie rowow wraz z wycinki krzakow i trawy /Pismo stanowi
      zaiqcznik nr 11 do niniejszego protokolu/.

ZDP w Sierpcu posiada 12 dokumentacji na remonty drog powiatowych. W duzej
czesci na wymienionych w niniejszym pismie drogach zostaly podjete dzialania
majace na celu przeprowadzenie remontow.
W budzecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 zostala zabezpieczona kwota 300.000
zt na zadanie inwestycyjne i przebudowe ciagow pieszych w miescie Sierpc. Po
wstepnych rozmowach z Burmistrzem Miasta Sierpc ta kwota wystarczy tyiko na
przebudowe kanalizacji i wykonanie odwodnienia w ul. Zeromskiego. Zadanie
polegajace na przebudowie chodnika i jezdni w ul. Zeromskiego bedzie realizowane
w latach nastepnych.
Pan Starosta dodal, ze wojtowie gmin Powiatu Sierpeckiego na wspolnym spotkaniu
z Zarzadem Powiatu wypracowali wniosek, aby zostaty podjete dzialania majace na
celu odmulanie i oczyszczanie rowow wraz z wycinka^ krzakow i trawy oraz naprawa^
przepustow. W roku 2010 ZDP w Sierpcu za dorazne wynajecie koparki m.in.
w tymze celu poniosi koszty w wysokosci 75.000 zl.
W budzecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 - ZDP w Sierpcu ma zabezpieczone
500.000 zl na budowe siedziby jednostki. Budowa budynku jednostki moze
przebiegac etapowo i zostac rozlozona np. na 3 lata.
Ponadto Pan A.Obrebski - p.o. Kierownika ZDP w Sierpcu zostal zobowiazany do
przedstawienia kosztorysu budowy siedziby jednostki, aby bylo wiadomo jaki jest
calkowity koszt wykonania niniejszej inwestycji orazjak diugojest wazna wykonana
juz dokumentacja kosztorysowo-projektowa.
Pan Starosta uwaza, ze dobrze byloby sie zastanowic nad zakupem koparki dia
potrzeb ZDP w Sierpcu. Koparka, ktora bylaby na staniejednostki w znaczny sposob
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zmniejszylaby koszty, ktore byly dotad ponoszone w zwiazku z wykonywanymi
robotami.
Pan Starosta zobowiazal Pana A.Obrebskiego - p.o. Kierownika ZDP w Sierpcu
do przygotowania kosztorysu i mozliwosci zakupu nowej koparki dia potrzeb
jednostki.
Ponadto Pan Starosta ustalil z Pania^ Dyrektor Powiatowego Urzedu Pracy w Sierpcu,
ze w ramach prac interwencyjnych zostanie oddelegowana do ZDP w Sierpcu grupa
osob, ktora bedzie miala za zadanie oczyszczenie przydroznych rowow.
Posiedzenie Zarzadu Powiatu opuscit Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki
przekazujac prowadzenie Zarzadu Powiatu Panu Markowi Gasiorowskiemu -
Wicestaroscie Sierpeckiemu.

Ad. pkt10.
Pan Wicestarosta poinformowal, iz Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami wystapil z wnioskiem o podjecie decyzji orzekajacej
o przekazaniu w trwaly Zarzad - Zarzadowi Drog Powiatowych w Sierpcu
nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Powiatu Sierpeckiego bedacych drogami
powiatowymi /Wniosek stanowi zaiqcznik nr 12 do niniejszego protokolu/.
Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszq_ sprawa^ jednoglosnie podjeli
decyzje orzekajaca^ o przekazaniu w trwaly Zarzad - Zarzadowi Drog Powiatowych
w Sierpcu nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Powiatu Sierpeckiego, bedacych
drogami powiatowymi, ktora stanowi zaiqcznik nr 13 do niniejszego protokolu

Ad. pkt 11.
Pan Wicestarosta poinformowal, iz Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki
Nieruchomosciami wystapil z wnioskiem o podjecie postanowienia prostujacego bla^d
pisarski w ostatecznej decyzji Zarzqdu Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2010 roku
orzekajacej o przekazaniu trwalego zarzadu pomiedzy jednostkami organizacyjnymi
tj. ZS Nr 1 w Sieipcu oraz PCPR w Sierpcu /Wniosek stanowi zaiqcznik nr 14
do niniejszego protokolu/.
Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejsza^ sprawa^ jednoglosnie podjeli
postanowienie prostujace blad pisarski w ostatecznej decyzji Zarzadu Powiatu
w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2010 roku orzekajacej o przekazaniu trwalego zarzadu
pomiedzy jednostkami organizacyjnymi tj. ZS Nr 1 w Sierpcu oraz PCPR w Sierpcu
ktore stanowi zaiqcznik nr 15 do niniejszego protokolu.

Ad. pkt12.
Gtos zabral Pan Skarbnik, ktory przedstawil uchwale w sprawie przyjecia planu
finansowego zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych
odrebnymi ustawami.
Rada Powiatu Sierpeckiego w dniu 30 grudnia 2010 roku Uchwale Nr 25/III/10
z dnia 30 grudnia 2010 roku uchwalila budzet powiatu na 2011 rok. Zgodnie
z art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarzad
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