
 Protokół Nr IX/07
z obrad IX sesji Rady Powiatu w Sierpcu

w dniu 14 września 2007r.

Przewodniczył: Pan Waldemar Olejniczak – Przewodniczący Rady Powiatu.
Protokołowała: Magdalena Piotrowska – inspektor.

Sesję rozpoczęto o godzinie 830.

Na  stan  17  radnych  ustawowego  składu  Rady  Powiatu  na  początku  sesji  w
obradach uczestniczyło 16 radnych. O godzinie 8.40 przybyła radna Pani Hanna
Kurta.  Do  końca  sesji  obecnych  było  17  radnych  zgodnie  z  listą  obecności
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad.
(załącznik nr 2)    

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Powołanie sekretarza
obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  Sprawozdania  o  przychodach,

kosztach  i  wyniku  finansowym  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2007 roku.

4. Podjęcie  uchwały w sprawie  przyjęcia  podziału  dodatkowych środków
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,
przyznanych  Powiatowi  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2007 roku.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 18/III/06 Rady Powiatu z dnia
28 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego
na 2007 rok.    

6. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu
powiatu na 2007 rok.

7. Zamknięcie obrad.

Ad pkt 1

Pan  Waldemar  Olejniczak  –  Przewodniczący  Rady  Powiatu otworzył
obrady IX nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu. Oznajmił, iż na stan 17
radnych  ustawowego  składu  Rady w obradach  uczestniczyło  17  radnych,  co
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sekretarza obrad
powołano radną Panią Krystynę Siwiec.



Ad pkt 2

Pan Przewodniczący poddał porządek obrad pod głosowanie

Głosowanie 16 – za
   0 – przeciw
   0 – wstrzymujących się

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i
wyniku  finansowym  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2007 roku.
Dyskusji  nie  było,  Pan  Przewodniczący poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie

Głosowanie 16 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 61/IX/07
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 września 2007r.

w sprawie przyjęcia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki

Zdrowotnej w Sierpcu za I kwartał 2007 roku.
/Uchwała stanowi zał. Nr 3 do niniejszego protokołu/

Ad pkt 4

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  podziału  dodatkowych  środków
Państwowego  Funduszu Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,  przyznanych
Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w
2007 roku.
Pan Przewodniczący spytał, czy są uwagi bądź pytania.
Pytań nie było, Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie 

Głosowanie 16 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się
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Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 62/IX/07
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 września 2007r.

w sprawie przyjęcia podziału dodatkowych środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007

roku.
/Uchwała stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu/

Ad pkt 5

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr 18/III/06 Rady Powiatu z dnia 28
grudnia  2006r.  w sprawie uchwalenia  budżetu powiatu sierpeckiego na 2007
rok.    

O godzinie 8.40 przybyła radna Pani  Hanna Kurta.  Na sali  obecnych jest  17
radnych. 

Dyskusji  nie  było,  Pan Waldemar  Olejniczak poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie 

Głosowanie 17 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 63/IX/07
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 14 września 2007r.

zmieniającej uchwałę Nr 18/III/06 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2006r.
w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na 2007 rok.

/Uchwała stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokołu/

Ad pkt 6

Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zwiększenia  dochodów  i  wydatków  budżetu
powiatu na 2007 rok.
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Pan Przewodniczący otworzył dyskusję.Głos zabrał radny Pan Rafał Kluska,
który zwrócił się z pytaniem do Pana Przewodniczącego, aby przedstawił, jak
Komisja  Budżetu  zaopiniowała  ten  projekt  uchwały  ponieważ  zgodnie  ze
Statutem  projekty  uchwał  powinny  być  zaopiniowane  przez  właściwe
merytorycznie komisje. 
Pan  Przewodniczący przyznał  że  projekty  powinny  być  zaopiniowane,  ale
doskonale wszyscy wiedzą, że nie muszą. Jeżeli są merytoryczne pytania, to jest
obecny na sesji Pan Skarbnik i udzieli odpowiedzi.
Pani  Hanna  Kurta oznajmiła,  iż   na  ostatnim  posiedzeniu  Komisji  Spraw
Społecznych w kwestii  dotyczącej budżetu żaden z radnych nie był w stanie
przebrnąć  tak  dużego  materiału  bez  wyjaśnień.  Członkowie  komisji  nie
ustosunkowali  się  do  projektów  uchwał  ponieważ  brakowało  merytorycznej
dyskusji.  Członkowie czekali  na opinię Komisji Budżetu i Promocji Powiatu,
która to przedyskutuje. 
Pan  Przewodniczący zaznaczył,  że  opinia  Komisji  Budżetu  nie  skutkuje
zmianami budżetu, to jest tylko opinia.
Radny Pan Jan Laskowski poprosił, aby Pan Przewodniczący powiedział, kto
jest Przewodniczącym Komisji Budżetu i Promocji Powiatowym.Pan Waldemar
Olejniczak oznajmił, iż sam pełni tę funkcjęWobec tego Pan Laskowski spytał,
ile było posiedzeń Komisji Budżetu od początku kadencji. 
Pan Przewodniczący oznajmił, iż odbyły się dwa posiedzenia komisji.
Radny Pan Rafał Kluska spytał w sprawie zwiększenia dochodów w rozdziale
75020 – Starostwa Powiatowe Państwo na bieżące wydatki Starostwa. Radny
poprosił  o  szczegółowe  wyjaśnienie  projektu  uchwały  jak  ma  być
rozdysponowana kwota zwiększenia wydatków w Starostwie Powiatu .
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Wyjaśnień  udzielił  Pan Stanisław Pijankowski  –  Skarbnik Powiatu, który
poinformował,  że  Zarząd  Powiatu  proponuje  zwiększenie  wydatków  w
Starostwie Powiatowym o kwotę 244.107 zł z tego wynagrodzenia 61.925 zł
jest to kwota sporządzona na podstawie symulacji na wynagrodzenia po zmianie
struktury  organizacyjnej  powiatu  i  do  końca  ta  kwota  nie  starczy  a
prawdopodobnie  nie  będzie  źródeł  zwiększenia  dochodu.  53  tyś  zł  są  to
wynagrodzenia  dodatkowe,  środki  przeznaczone na składki  na  ubezpieczenia
społeczne  czyli  pochodne  od  wynagrodzeń  to  jest  17,23%  do  wydatków
osobowych. Składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe o 404 tyś zł
ponieważ środki, jakie zostały do dyspozycji a było przeznaczone 10 tyś zł są to
umowy zlecenia  i  umowy o  dzieło.  Z  dotychczasowych  zawartych  umów –
zleceń zabraknie 400 zł natomiast zwiększenie wydatków na zakup materiałów i
wyposażeń  o  kwotę  70  tyś  zł  jest  skutkiem  niedoszacowania  wydatków  w
momencie opracowania budżetu. Poza tym wzrost cen  jest powyżej planowanej
inflacji w momencie opracowania budżetu. Następnie zakup pozostałych usług
19  tyś  zł.  Jest  to  związane  z  usługami  telekomunikacyjnymi,  usługami
pocztowymi,  opłaty  za  wywóz  nieczystości  i  ścieków.  Zakup  materiałów
papierniczych  do  sprzętu  drukarskiego  1400  zł.  Szkolenie  pracowników  nie
będących  nauczycielami  o  kwotę  15  tyś  zł.  Potrzeba  zwiększenia  tych
wydatków nastąpiła na skutek konieczności przeszkolenia nauczycieli CKP w
związku z  otrzymaniem pracowni  komputerowej.  Pracownie  komputerowe w
szkole  są  wyposażane  przez  Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  natomiast
przeszkolenie pracowników do pracy na tych programach leży w gestii organu
założycielskiego.  Nie  było  to  planowane  w  momencie  uchwalania  projektu
budżetu stąd zwiększenie tych wydatków o tą kwotę. 
Radny  Pan  Jerzy  Rokicki ma jeszcze  jedną  uwagę  związaną  z  zakupem i
eksploatacją  telefonii  komórkowej  spytał,  ile  jest  etatowych  telefonów
komórkowych.  W  budżecie  jest  zaplanowanych  20  tyś  zł  zwiększamy  na
telefonię komórkową prawie o 26 tyś zł.    
Odpowiedzi  udzieliła  Pani  Zuzanna  Samul  –  Sekretarz  Powiatu,  która
poinformowała,  że  wszyscy  naczelnicy  wydziałów  posiadają  telefony
komórkowe oraz kierowcy jest ich 11 sztuk. Na telefony jest ustalony limit i po
przekroczeniu jest płacony przez osobę posiadającą telefon.  
Radny Pan Rafał Kluska oznajmił, iż w dziale 853 dotyczącym wydatków w
Powiatowych  Urzędach  Pracy  Zarząd  Powiatu  zaproponował  zwiększenie
wydatków na wynagrodzenie i pochodne w kwocie 50 tyś zł. Uzasadnienie jest
takie,  że  jest  to  skutkiem wypłacenia  odprawy  w związku  z  przejściem  na
wcześniejszą  emeryturę  Dyrektora  PUP.  Spytał,  czy  przejście  na  emeryturę
kosztuje 50 tys zł.
Skarbnik  Powiatu  Pan  Stanisław  Pijankowski  wyjaśnił,  iż  dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu
o zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 87 tys zł. motywując
odejście na wcześniejszą emeryturę byłego Dyrektora. Są to wydatki związane z
odprawą,   „13”   i  pochodne  od  tych  wynagrodzeń.  W  wyniku  zmiany
organizacyjnej  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  został  zmieniony  zakres
zatrudnienia  też  należało  wypłacić  odprawy  pracownikom,  którzy  zostali
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zwolnieni.  Skarbnik  nie  wyraził  na  to  zgody ponieważ ci  pracownicy gdyby
pracowali  do  końca  roku  to  w  planie  finansowym  w  urzędzie  pracy  te
wynagrodzenia były. Stąd też są takie wydatki. 
Radna  Pani  Leontyna  Zduniak zwróciła  się  do  mecenasa  Pana  Jerzego
Trochimczyka ponieważ chciałaby uściślić pojęcie, jakie jest zawarte w naszym
Statucie Powiatu, że projekty uchwał powinny być wcześniej opiniowane przez
poszczególne komisje. Spytała jak rozumieć słowo „powinny”.
Pan  Jerzy  Trochimczyk wyjaśnił,  że  słowo  „powinno”  w  języku  prawa
oznacza coś więcej niż może, ale mniej niż musi.     
Radna Zduniak pamięta poprzednią kadencję, kiedy to ścigano się, ile kto razy
opuścił  posiedzenie  komisji,  jaka była frekwencja.  Wtedy przestrzegano,  aby
projekty uchwał były opiniowane przez komisje. Radna jest za tym, aby zmienić
Statut i tym samym dopilnować, aby komisje przedstawiały na sesjach raporty o
pracach komisji między sesjami Rady. 
Pani  Zuzanna  Samul  –  Sekretarz  Powiatu wypowiedziała  się  w  sprawie
limitu korzystania z telefonów służbowych. Limit kwotowy ma ustalony Pan
Starosta, Wicestarosta i Członek Zarządu. Przedstawia się to następująco: dla
pana Starosty 500 zł, dla Wicestarosty i Członka Zarządu po 200 zł miesięcznie
natomiast dla pozostałych osób jest w ramach abonamentu, który wynosi: dla
Sekretarza i Skarbnika Powiatu 120 zł netto, 146,40 zł brutto, dla Naczelników
wydziałów  67  zł  brutto,  dla  jednego  kierowcy  33,55  brutto,  dla  drugiego
kierowcy 26,84 zł brutto. W przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa
wyżej,  osoby  korzystające  z  telefonów  są  zobowiązane  do  uregulowania
zaległości. 
Radny Pan Rafał Kluska zwrócił się z pytaniem dotyczącym dróg. Oznajmił,
iż powiat otrzymał 1 mln zł na budowę drogi Obręb – Kotarczyn. W rozdziale
80130 jest zmniejszenie wydatków z tytułu unieważnienia przetargu na budowę
pawilonu  w Zespole  Szkół  Rolniczych w Studzieńcu i  przekazanie  na  drogę
Obręb – Kotarczyn. Spytał, dlaczego akurat na tę drogę. 
Skarbnik oznajmił, iż otrzymanie dotacji od Województwa Mazowieckiego w
kwocie  1  mln  zł  powoduje  to,  że  udział  powiatu  jest  350  tyś  zł,  zniesienie
wydatków  na  dokończenie  budowy  pawilonu  w  Studzieńcu  i  160  tyś  zł
zmniejszenie wydatków na zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Zarządu
Dróg Powiatowych w Sierpcu.
Ponieważ  więcej  głosów  w  dyskusji  nie  było  Pan  Przewodniczący poddał
projekt uchwały pod głosowanie     

Głosowanie 9 – za
5 – przeciw
3 – wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła
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Uchwałę Nr 64/IX/07
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 13 września 2007r.

w sprawie zwiększenia dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2007
rok.

/Uchwała stanowi zał. Nr 6 do niniejszego protokołu/

Ad pkt 7

Porządek  obrad  został  wyczerpany  Pan  Przewodniczący  zamknął  obrady  IX
sesji Rady Powiatu o godzinie 9.00

Protokołowała: Sekretarz obrad Przewodniczący Rady
/-/ /-/ /-/

Magdalena Piotrowska Krystyna Siwiec Waldemar Olejniczak 
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