
Z A R Z Ą D  P O W I A T U

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Biuro Rady i Zarządu Powiatu Rok 2018

Nr sprawy

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR LI.2018 Z POSIEDZENIA 

RADY POWIATU W SIERPCU 
W DNIA 27 KWIETNIA 2018 ROKU

Rozpoczęto 27 kwietnia 2018 roku 

Zakończono 27 kwietnia 2018 roku



PROTOKÓŁ Nr XLI.2018
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 27 kwietnia 2018 roku

Przewodniczył: Pan Jan Rzeszotarski -  Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu.

Protokołowała: Dominika Pawłowska - inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu 
w Sierpcu.

Sesję rozpoczęto o godzinie 9:00.

Na stan 17 radnych ustawowego składu Rady Powiatu w Sierpcu w obradach 
uczestniczyło 16 radnych /Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu/. W momencie rozpoczęcia obrad sesji nieobecni: Pan Marcin Błaszczyk 
i Pan Juliusz Gorzkoś.

Ponadto w obradach uczestniczyli:

1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu,

2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu.

Ad. pkt 1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady -  Pan Jan Rzeszotarski otworzył XLI sesję Rady Powiatu 
w Sierpcu. Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał Panią Marię Lejman.

Na obrady sesji przybył Pan Marcin Błaszczyk (godz.9:05). Stan obecnych 
radnych -1 6 .

Ad. pkt 2.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

Pan Przewodniczący powiedział, że z uwagi na fakt, iż sesja została zwołana 
w trybie nadzwyczajnym i nie było możliwości omówienia projektu uchwały na 
posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu w Sierpcu, poprosił więc Pana 
Krzysztofa Sobieckiego -  Skarbnik Powiatu o przedstawienie zmian ujętych 
w niniejszym projekcie uchwały.
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Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu powiedział, że jeśli chodzi 
o Wieloletnią Prognozę Finansową to dokonano zmian w trzech przedsięwzięciach. 
Zwiększono na rok 2018 budżet przedsięwzięcia „Szkoła kluczowych kompetencji” 
do kwoty 122.474 zł. Zwiększono na rok 2018 budżet przedsięwzięcia „Mistrzowie 
kompetencji” do kwoty 11.683 zł. Następnie dokonano zwiększenia budżetu 
przedsięwzięcia „Wyższe kompetencje drogą do sukcesu” do kwoty 117.179 zł. 
Razem zwiększenie dotyczy kwoty 110.095 zł. Podkreślił, że środki te pochodzą 
z niewykorzystanych w ubiegłym roku środków finansowych na wydatki. Następnie 
Pan Skarbnik oznajmił, że tabelaryczna prezentacja WPF została dostosowana do 
zmian, które będą przedstawione w projekcie uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

Pan Mariusz Turalski chciałby uzyskać więcej informacji na temat zmian 
dotyczących oświaty.
Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że w tabelarycznej 
prezentacji WPF są ujęte zmiany dotyczące budżetu, natomiast załącznik nr 2 stanowi 
wykaz przedsięwzięć. Dodał, że przedsięwzięcia o których była mowa, to są 
przedsięwzięcia, które są realizowane w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki w ramach projektów. W ubiegłym roku nie wykorzystano środków 
finansowych na kwotę 110.000 zł na przedsięwzięcia, więc te oszczędności zostają 
wprowadzone w wykazie przedsięwzięć na wydatki, aby szkoły mogły te środki 
wydatkować.

Więcej pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:

za- 12,

wstrzymujących się -  4.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 309.LI.2018

zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034

/Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

2



Ad. pkt 3.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2018 rok.

Pan Przewodniczący poinformował, że z uwagi na fakt, iż sesja została zwołana 
w trybie nadzwyczajnym i nie było możliwości omówienia projektu uchwały na 
posiedzeniach Komisji stałych Rady Powiatu w Sierpcu, poprosił więc Pana 
Krzysztofa Sobieckiego -  Skarbnik Powiatu o przedstawienie zmian ujętych 
w niniejszym projekcie uchwały.

Pan Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że jeśli chodzi o dochody, to 
zostają zwiększone wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 
800 zł, które pochodzą ze sprzedaży tabletów, które radni kupili. Ponadto jest wpływ 
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu w kwocie 12.650 zł z tytułu 
gospodarowania środkami PFRON. Wyjaśnił, że jeśli placówka gospodaruje tego 
typu środkami, to 2,5% należy się na obsługę realizacji zadania. Następnie Pan 
Skarbnik oznajmił, że na poprzedniej sesji Rady Powiatu została wyrażona zgoda dla 
Krytej Pływalni na wydzierżawienie określonych składników majątku. Kierownik 
placówki wystąpił z wnioskiem w związku z tym, że otrzymał taką zgodę na 
zwiększenie dochodów o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na swoje wydatki tj. 
zakup energii i usług. Jeśli chodzi o wydatki, to zachodzi konieczność wprowadzenia 
zadania inwestycyjnego pod nazwą "Przebudowa dróg powiatowych po okresie 
zimowym". Wobec powyższego do Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu zostaje 
skierowana kwota w wysokości 1.000.000 zł, z tego 100.000 zł na wydatki bieżące, 
a 900.000 zł na przebudowę dróg. Pan Skarbnik oznajmił, że te środki finansowe 
zostają skierowane na następujące drogi:

1) Kisielewo -  Dziembakowo - Gorzewo,
2) Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Goleszyn,
3) Goleszyn -  Leszczynki,
4) Sierpc -  Dąbrówki - Kuski,
5) Gójsk - Podlesie granica województwa,
6) Ligowo granica województwa,
7) Białyszewo - Gozdowo,
8) Lelice -Majki - Słupia,
9) Rościszewo - Kosemin -  Żabowo - Szumanie,
10) Rościszewo - Łukomie,
11) Łukomie - Dziki Bór,
12) Stopin -  Pianki- Puszcza,
13) Goleszyn - Dziembakowo -  Borkowo - Zgagowo,
14) Lelice -  Rogienice -  Grąbiec -  Rzeszotary - Zawady,
15) Mochowo-Ligowo.

Pan Jarosław Ocicki zapytał, skąd środki finansowe na remonty zostają 
przesunięte?



Obrady sesji opuścił Pan Wojciech Rychter -  Wicestarosta Sierpecki (godz.9:20). 
Stan obecnych radnych -  15 osób.

Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że środki finansowe na 
remonty dróg, zostają przesunięte z wolnych, niewykorzystanych w ubiegłym roku 
środków na wydatki.
Pan Andrzej Cześnik odnosząc się do przedłożonego projektu uchwały stwierdził, 
że w dużej mierze środki finansowe zostają skierowane na remont drogi Mochowo- 
Ligowo.
Pan Starosta wyjaśnił, że tych zadań o których mówił Pan Skarbnik jest 15. Dodał, 
że to są wszystkie drogi, na których trzeba przeprowadzić remonty po okresie 
zimowym. Podkreślił, że niniejsze remonty są pozaplanowe, które wymusiła zima. 
Środki finansowe, które mogłyby zostać przeznaczone na inne cele, muszą być 
przeznaczone na remonty dróg, których jest dość dużo. Podkreślił, że jest bardzo 
dużo telefonów mieszkańców, że jest utrudniony ruch po niniejszych drogach, 

^  z uwagi na duże ubytki w nawierzchni asfaltowej.

Obrady sesji opuścił Pan Marek Gąsiorowski (godz.9:25). Stan obecnych 
radnych -1 4  osób.

Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu zaproponował, żeby w uzasadnieniu 
do niniejszej uchwały został zawarty zapis że "przeznacza się na powyższe zadanie 
kwotę 900.000 zł". Wówczas zapis będzie czytelny jaka kwota będzie przeznaczona 
na remonty wszystkich, wskazanych dróg.
Pan Marcin Błaszczyk powiedział, że przedstawione zostały do realizacji zadania, 
które dotyczą dróg asfaltowych. Zapytał, jak się przedstawia stan dróg gruntowych, 
które jeszcze nie doczekały się asfaltowania, a również są ważne dla mieszkańców, 
gdzie mieszkają odbiorcy mleka, jak również ludzie chorzy?
Pan Sławomir Olejniczak nawiązał do wcześniejszego pytania odnośnie drogi 
Mochowo - Ligowo i wyjaśnił, że ta droga jest już przebudowywana. Dodał, że 
niniejsza droga wymaga już remontu od lat z uwagi na swoje zniszczenie. Podkreślił, 
że droga jest bardzo potrzebna mieszkańcom Ligowa i okolic.
Pan Starosta wyjaśnił, że nawierzchnia dróg gruntowych jest poprawiana na 
bieżąco. Dodał, że tam gdzie można nawieźć tłucznia, jest to wykonywane od razu, 
żeby te drogi były przejezdne. Niemniej jednak niektóre drogi gruntowe w pierwszej 
kolejności wymagają wyrównania nawierzchni koparką, więc zakres prac się 
zwiększa.
Pan Mariusz Turalski powiedział, że 7 lat wnioskował o zwiększenie o kwotę 
18.000 zł dla działalności organizacji pozarządowych, gdzie od lat jest kwota 82.000 
zł. Podkreślił, że pieniądze w budżecie powiatu są, które można wygospodarować na 
pilny cel, jak to zostało w tej chwili uwydatnione.
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Na obrady sesji powrócili Pan Wojciech Rychter -  Wicestarosta Sierpecki i Pan 
Marek Gąsiorowski (godz.9:30). Stan obecnych radnych -  16 osób.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że należy zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi 
o drogi powiatowe i nie tylko których zarządcą jest Powiat Sierpecki, to należałoby 
jeszcze zwrócić uwagę na kwestię odwodnienia. Podkreślił, że przyczyna remontów 
dróg leży w tym, że są one źle odwodnione. Dodał, że rowy są w nienależytym 
stanie.
Pani Krystyna Siwiec powiedziała, że właściciel dróg, czyli w tym momencie 
powiat, jest odpowiedzialny za ich stan. Taki aspekt wiąże się również z tym, 
że użytkownicy dróg, którzy ulegną wypadkowi, będą wracać do właściciela drogi 
o odszkodowanie. W związku z tym, takie działania na drogach zniszczonych są 
konieczne, aby uchronić się przed obowiązkiem wypłaty odszkodowania. Następnie 
radna chciałaby uzyskać informację, co Zarząd Dróg Powiatu Płockiego, będzie robił 
na drodze łączącej się z drogą Powiatu Sierpeckiego, gdzie w ramach RIT-u jest 
realizowany projekt przez Powiat Sierpecki. Zapytała, co z dalszym odcinkiem 

^  niniejszej drogi, której zarządcą jest Powiat Płocki? Dodała, że to jest bardzo ważne 
połączenie mieszkańców Powiatu Sierpeckiego z miejscowością Bielsk i Płock.
Pan Marcin Błaszczyk -  Wiceprzewodniczący Rady wyjaśnił, że niniejsze pytanie 
skierowane jest do Zarządu Powiatu Płockiego i poprosił o jego przesłanie na piśmie. 
Pan Starosta w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Cześnika powiedział, że nie zgadza 
się ze stwierdzeniem, że drogi wymagają odwodnienia. Stwierdził, że istnieją 
zaszłości sprzed wielu lat. Ponadto bardzo często się zdarza, że mieszkańcy niszczą 
rowy odwadniające poprzez zasypywanie.

Więcej pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:

za-13,

wstrzymujących się -  2. 

1 radny nie brał udziału w głosowaniu.
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Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 310.LI.2018

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok

/Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Pan Przewodniczący przypomniał o konieczności złożenia oświadczeń 
majątkowych do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Następnie Pan Przewodniczący poinformował, że następne obrady sesji planowane 
są na dzień 24 maja 2018 roku.

Ad. pkt 4.

Zamknięcie obrad.

Pan Przewodniczący poinformował, iż porządek obrad został wyczerpany, 
w związku z powyższym zamyka LI sesję V kadencji Rady Powiatu 
w Sierpcu.

Dominika Pawłowska Maria Lejman

Protokołowała Sekretarz obrad



LISTA OBECNOŚCI
R A D N Y C H

RADY POWIATU W SIERPCU 

na obradach LI sesji w dniu 27 kwietnia 2018 roku


