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PROTOKÓŁ Nr 138.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 24 kwietnia 2018 r.

Przewodniczył: Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki 
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady

i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie 
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz.8:30.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu;
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu;
3) Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg powiatowych w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na rok 2018.

5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jan Laskowski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-4 ).

Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 24 kwietnia 2018r., który stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu.



Ad. pkt 3
Pan Skarbnik poinformował członków Zarządu Powiatu o zmianach jakie zachodzą 
w projekcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową oraz Budżecie 
na rok 2018, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ponadto Pan Skarbnik odczytał drogi powiatowe, które zostały przewidziane do 
realizacji inwestycji pn. Przebudowa dróg powiatowych zniszczonych w okresie 
jesienno-zimowym.
Pan Starosta poprosił Dyrektora ZDP o wyjaśnienie dokładnego miejsca remontu 
przedstawianej drogi, ponieważ przedstawiane w uchwale są całe ciągi drogowe.
Pan Skarbnik powiedział, że zaplanowano remont drogi Kisielewo -  Dziembakowo 
-  Gorzewo.
Dyrektor ZDP wyjaśnił, iż będzie remontowana droga koło m. Gorzewo.
Pan Skarbnik powiedział, że remont drogi Białyszewo -  Warzyn Skóry -  Warzyn 
Kmiecy -  Goleszyn.
Dyrektor ZDP wyjaśnił, iż remont drogi będzie w m. Warzyn Skóry, w stronę 
Białyszewa.
Pan Skarbnik powiedział, że kolejna droga to Goleszyn -  Leszczynki.
Dyrektor ZDP wyjaśnił, że remont drogi będzie jadąc od Goleszyna w stronę 
Gozdowa.
Pan Skarbnik powiedział, że kolejna droga to Sierpc - Dąbrówki -  Kuski.
Dyrektor ZDP wyjaśnił, że remont drogi w m. Dąbrówki
Pan Skarbnik powiedział, że droga Gójsk -  Podlesie -  granica województwa.
Dyrektor ZDP powiedział, że będzie remontowana przed m. Podlesie.
Pan Skarbnik powiedział, że droga Ligowo -  granica województwa (Skępe). 
Dyrektor ZDP powiedział, że jest jedno miejsce za zakrętem.
Pan Skarbnik powiedział, że kolejna to droga Białyszewo -  Gozdowo.
Dyrektor ZDP wyjaśnił, że w m. Kowalewo Skrupki koło m. Gozdowo.
Pan Skarbnik powiedział, że droga Lelice -  Majki -  Słupia.
Dyrektor ZDP wyjaśnił, że droga na m. Cetlin koło kościoła w m. Lelice.
Pan Skarbnik powiedział, że droga Rościszewo -  Kosemin -  Żabowo -  Szumanie. 
Dyrektor ZDP wyjaśniła, że od Żabowa w stronę m. Kosemin.
Pan Skarbnik powiedział, że droga Rościszewo -  Łukomie.
Dyrektor ZDP wyjaśnił, że skrót koło straży w stronę cmentarza.
Pan Skarbnik powiedział, że droga Łukomie -  Dziki Bór.
Dyrektor ZDP wyjaśnił, iż kolonia Łukomie.
Pan Skarbnik powiedział, że droga Stopin -  Pianki -  Puszcza.
Dyrektor ZDP wyjaśnił, że w m. Pianki kawałek w stronę Puszczy.
Pan Skarbnik powiedział, że droga Goleszyn -  Dziembakowo -  Borkowo -  
Zgagowo.
Dyrektor ZDP wyjaśnił, że w m. Skoczkowo.
Pan Skarbnik powiedział, że droga Lelice -  Rogienice -  Grąbiec -  Rzeszotary -  
Zawady.



Dyrektor ZDP wyjaśnił, że droga Rogienice -  Rogienniczki około 700m.
Pan Skarbnik powiedział, że droga Mochowo -  Ligowo.
Dyrektor ZDP wyjaśnił, że na tej drodze wykonywane będą ubytki.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, na czym będą polegały remonty tych 
wymienionych do dróg?
Dyrektor ZDP odpowiedział, że są to nieduże odcinki dróg, w zależności od 
potrzeby naprawy nawierzchni, które zostały uszkodzone.
Pan Skarbnik podkreślił, że na sesji zostanie zwiększony budżet Zarządu Dróg 
Powiatowych o kwotę 900.000 zł na powyższe zadanie. Ponadto 100.000 zł na 
wydatki bieżące Zarządu Dróg Powiatowych oraz 115.000 zł na projekty unijne 
związane z oświatą. Pan Skarbnik wyjaśnił, iż środki sfinansowane zostaną wolnymi 
środkami, które zostały z roku ubiegłego w wysokości 1.160.000 zł. Ponadto 
poinformował, iż wolne środki zostały wykorzystane już w kwocie 2.273.000 zł. 
Przypomniał również, iż w styczniu 2019 roku Powiat musi mieć kwotę 
1.500.000 zł na dalsze sfinansowanie budowy hali przy ZS Nr 1 w Sierpcu.
Pan Sławomir Olejniczak uważa, że remonty dróg powinny ruszyć jak najszybciej. 
Dyrektor ZDP powiedział, że odbędzie się przetarg na wszystkie wymienione wyżej 
drogi, które będą remontowane. Dodał, że wyłoniony zostanie jeden wykonawca do 
remontów wymienionych wyżej dróg powiatowych.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 734.138.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na łata 2018-2034 / uchwała stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu.

oraz

UCHWAŁĘ Nr 735.138.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 

zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
rok 2018 łuchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

W związku z realizacją inwestycji związanych z przebudową dróg 
powiatowych zniszczonych w okresie jesienno -  zimowym zachodzi konieczność 
niezwłocznego rozdysponowania środków finansowych na inwestycje drogowe na 
drogach powiatowych.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za) 
zaakceptowali wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 27 kwietnia 2018r. 
na godz. 9:00. .



Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu
/wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Ad. pkt 4
W sprawach różnych członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z:
1) Uchwałą Nr Pł.141.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 
w Sierpcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok Iuchwała stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/;

2) odpowiedzią na pismo dotyczące nadania nazwy Żołnierzy niezłomnych alei na 
skwerze Generała Emila Fieldorfa w Sierpcu wraz z lokalizacją ławeczki 
poświęconej pamięci Danuty Siedzikówny Ipismo stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu/.
3) wystąpieniem pokontrolnym z przeprowadzonej kontroli w podmiocie leczniczym 
SPZZOZ w Sierpcu Ipismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
4) pismem w sprawie sprzeciwu wobec wypowiedzenia umowy z funkcji Kierownika 
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZZOZ w Sierpcu wraz 
z odpowiedzią Ipismo stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
5) pismem Pana Tomasza Pokładowskiego dotyczącym otrzymania kserokopii 
decyzji Prokuratury Rejonowej w Sierpcu w sprawie umorzenia postępowania Ipismo 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Ponadto Pan Wicestarosta poinformował, iż w dniu 23 kwietnia br. 
uczestniczył w spotkaniu wraz z Panem Rafałem Wiśniewskim -  p.o. Dyrektora 
SPZZOZ w Sierpcu z Radą Gminy Mochowo. Nadmienił, iż została przedstawiona 
sytuacja szpitala, jak również złożono prośbę o wsparcie finansowe na zakup sprzętu.
Dodał, iż Rada Gminy powyższe informacje przyjęła. Ponadto było kilka pytań 
dotyczących lekarzy - specjalistów, którzy przyjmują w przychodniach. Pan 
Wicestarosta poinformował, iż kolejne spotkanie odbędzie się z Radą Gminy Sierpc 
w dniu 27 kwietnia br. £

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. 

Protokołowała Zarząd

Danuta Sekulska

Jan Laskowski 

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec
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Zał, Nr jd .  do protokołu

T T o r r ł  * posłodzenia Zarzr du Powiatu
LISTA OBECNOŚCI Ut/li9.J0iSzd, Jk.ttM

CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 
W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta

2. Rychter Wojciech Wicestarosta

Ą ,

3. Olejniczak Sławomir Członek Qr
4. Pawłowski Stanisław Członek

5. Siwiec Krystyna Członek /Ueobecną,

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 100 ust. 2 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z  § 3 ust. 3 
pkt 2 Uchwały Nr 11.11.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z  dnia 3 grudnia 
2014 roku w sprawie zasad nałiczania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.



ZARZĄD POWIATU

W SIERRA

Zah Nr ..S^........ do protokołu

7 nnftiedzsnis ZaTO dU Powiatu Sierpc, dnia 23.04.2018 r.

BRZ.0022.16.2018

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie Zarządu 
Powiatu, które odbędzie się dnia 24 kwietnia 2018 roku godz. 8:30 w Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na rok 2018.

5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.


