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PROTOKOŁ Nr 22.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 5 lipca 2019r.

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

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

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,
4. Pani Małgorzata Korpolińska -  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Sierpcu,
5. Pan Dariusz Twardowski -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
6. Pan Zbigniew Kopczyński -  Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych,
7. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
8. Pan Robert Makówka -  p.o. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie zakupu tomografu komputerowego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Grażyny 
Pawlak-Kapeli nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny 
Iwony Kowalczyk nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elwiry 
Rudowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska 
wicedyrektora w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego 
„Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Gen. Władysława Andersa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2019 r.
10. Wniosek zwołanie sesji nadzwyczajnej.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta ^  
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-  5) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował zmiany w porządku posiedzenia: pkt 9 przenieść jako pkt 2a, 
natomiast pkt 10 jako pkt 2b. Dodał, iż dokumenty w przedmiotowej sprawie zostaną 
przekazane do radnych na zwołane obrady sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu. Ponadto 
pkt 7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska 
wicedyrektora w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu zdjąć 
z porządku posiedzenia. Dodał, iż powyższy punkt będzie rozpatrzony w późniejszym 
terminie.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu z zaproponowaną zmianą, który przedstawia się ^  
następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
2a. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 r.
2b. Wniosek zwołanie sesji nadzwyczajnej.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie zakupu tomografu komputerowego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Grażyny 
Pawlak-Kapeli nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny 
Iwony Kowalczyk nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elwiry 
Rudowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego 
„Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego’' dla Gen. Władysława Andersa.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 2a
Pan Skarbnik powiedział, iż w związku z rozstrzygniętym przetargiem na budowę mostu 
w Koseminie gm. Zawidz pozostały oszczędności co wiąże się z potrzebą wprowadzenia 
zmian w budżecie, aby zdążyć przygotować procedury przetargowe i skończyć 
inwestycje w roku bieżącym. Pan Skarbnik przedstawił zmiany jakie zachodzą 
w uchwale budżetowej na rok 2019. Zasadność wprowadzonych zmian opisana została 
w uzasadnieniu do uchwały.
Pan Dariusz Twardowski zapytał, jak przedstawia się sytuacja z złożonymi wnioskami 
na inwestycje np. droga powiatowa Gójsk -  Podlesie?
Pan Wicestarosta wyjaśnił, iż złożone wnioski były do 12 kwietnia br. i brak jest 
rozstrzygnięcia. Nie ma żadnych informacji.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 119.22.2019
£  w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 

zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2019 r. /uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 2b
Pan Starosta poinformował, iż w związku z koniecznością dostosowania załączników 
do treści uchwały zasadne jest zwołanie sesji Rady Powiatu na dzień 5 lipca br. na 
godz. 13:30.
W związku z powyższym członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 -  za) 
zaakceptowali wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 5 lipca 2019r. 
na godz. 13:30.
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/Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu/.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy przy złożeniu wniosku przez radnego 
o rozszerzenia porządku sesji nadzwyczajnej musi być zgoda Zarządu?
Pan Mecenas odpowiedział, że tak. Wyjaśnił, iż zwykły tryb, czyli bezwzględna 
większość ustawowego składu Rady, to tak jak przy każdym wniosku plus na na sesji 
nadzwyczajnej musi być zgoda wnioskodawcy. W tym przypadku wnioskodawcą jest 
Zarząd Powiatu.
Pan Wicestarosta dodał, iż nie było takiego wniosku o rozszerzenie porządku sesji 
nadzwyczajnej.

Ad. pkt 3 0
Pan Starosta poinformował, iż Pan Robert Makówka -  p. o. Dyrektor SPZZOZ 
w Sierpcu wystąpił w sprawie zakupu tomografu komputerowego wraz 
z dostosowaniem pomieszczeń do jego użytkowania /pismo stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu.
Pan Kamil Różański zapytał, czy byli Starostowie w Warszawie w sprawie zakupu 
tomografu.
Pan Wicestarosta odpowiedział, że w tej sprawie będą w dniu 10 lipca br., a także 
jeszcze w innych sprawach.
Pan Sławomir Krystek zapytał, co z konkursami z realizacji usług medycznych 
w szpitalu. Stwierdził, iż do 30 czerwca br. były zawarte umowy z lekarzami. Zapytał, 
czy zawarte są już kontrakty?
Pan Starosta powiedział, że Pan p. o. Dyrektor prowadzi rozmowy. Dodał, iż więcej 
informacji przekaże w późniejszym terminie.
Pan Wicestarosta powiedział, iż prowadzą rozmowy z lekarzami. Oznajmił, iż jeszcze ^  
nie zostały podpisane wszystkie kontrakty. Dodał, iż lekarze którzy są w szpitalu to 
podpisali kontrakty na tych samych zasadach: (na oddziale chirurgii, wewnętrznym). 
Oznajmił, iż jest problem z lekarzami na oddziale pediatrycznym, ale prowadzone są 
rozmowy z lekarzem z Płocka. Stwierdził, że nie ma żadnego zagrożenia z powodu 
kontraktów. Natomiast jeżeli chodzi o środki medyczne Pan Dyrektor zobowiązał się 
negocjować warunki zakupu z poszczególnymi hurtowniami.
Pan Sekretarz powiedział, iż w sprawie zakupu tomografu komputerowego jest 
pozytywna opinia Rady Społecznej.
Pan Mecenas dodał, iż nie ma podstawy do podejmowania uchwały. Jest to stanowisko 
Zarządu zapisane do protokołu.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że jest to stanowisko, które upoważni dyrektora do 
konkretnych działań.
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Pan Mecenas powiedział, że nie tyle upoważni, co Zarząd wyrazi pozytywne stanowisko 
w przedmiocie zakupu.
Pan Sławomir Krystek zapytał, w jaki sposób do tego ma podjeść dyrektor, skoro brak 
mu najmniejszej wiedzy, jeżeli chodzi o źródło finansowania zakupu tomografu.
Pan Wicestarosta powiedział, że jest opinia pozytywna z NFZ oraz od Wicewojewody, 
a także pozytywna opinia Rady Społecznej.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy zakup tomografu będzie po stronie szpitala, czy po 
stronie Starostwa.
Pan Wicestarosta odpowiedział, że szpitala. Wyjaśnił, iż jest możliwość aby zakupiło 
Starostwo, ponieważ Starostwo może przekazać sprzęt i może remontować szpital, a nie 
może na przekazać środków na wydatki bieżące.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, iż Zarząd opiniuje czy chce dokonać zakupu 
tomografu czy nie. Uważa, że wszyscy dążą do tego, aby zakupić tomograf.
Pan Mecenas powiedział, że nie jest to zobowiązanie do zakupu lecz wyrażenie 
pozytywnej opinii zamiaru zakupu.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) wyrazili zgodę na 
zakup tomografu komputerowego do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Ad. pkt 4
Na salę posiedzenia przybyłą Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powołania Komisji 
Egzaminacyjnej dla Pani Grażyny Pawlak-Kapel i nauczyciela ubiegającego się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego /wniosek stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że maksymalny skład Komisji wynosi sześć osób. 
Przedstawiciel organu prowadzącego, organu nadzoru, dyrektor poszczególnej szkoły, 
dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty 
i wychowania oraz przedstawiciel związku zawodowego (na wniosek nauczyciela). 
Dodała, że skład komisji będzie pięcioosobowy, w skład której będzie wchodził jeden 
nauczyciel przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół nr 1, dwoje nauczycieli ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego. Pani Naczelnik powiedziała, że 
wszystkie egzaminy odbędą się w dniu 20 sierpnia br. od godz. 9:00 do godz. 12:00. 
Dodała, iż może się wydłużyć ponieważ zmieniły się przepisy odnośnie awansu i należy 
udokumentować osiem zamiast cztery wymagania.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy Pani Naczelnik była w komisji jako przedstawiciel 
organu prowadzącego?



Pani Naczelnik odpowiedziała, że Pan Starosta lub Wicestarosta, który zajmował się 
oświatą, a w wyjątkowych przypadkach była Przewodniczącą Komisji.
Pan Starosta zapytał członków Zarządu, kto chciałby objąć przewodniczenie trzem 
różnym Komisjom.
Pan Sławomir Krystek zaproponował, aby przewodniczącą Komisji Konkursowej była 
Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.
Natomiast Pan Starosta zaproponował, aby przewodniczącą Komisji Konkursowej była 
Pani Małgorzata Korpolińska.
Pani Małgorzata Korpolińska odpowiedziała, że termin 20 sierpnia jej nie pasuje.
Wobec powyższego członkowie Zarządu jednogłośnie (5-za) na Przewodniczącą trzech 
Komisji Konkursowych wybrali Panią Bogusławę Lewandowską.

Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 120.22.2019
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Grażyny Pawlak-Kapeli 
nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego /uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powołania Komisji 
Egzaminacyjnej dla Pani Anny Iwony Kowalczyk nauczyciela ubiegającego się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego /wniosek stanowi załącznik nr do 
niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, iż Przewodniczącą Komisji Konkursowej jest Pani Bogusława 
Lewandowska.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 121.22.2019
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Iwony Kowalczyk 
nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego /uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powołania Komisji 
Egzaminacyjnej dla Pani Elwiry Rudowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans 
zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego /wniosek stanowi załącznik nr do 
niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, iż Przewodniczącą Komisji Konkursowej jest Pani Bogusława 
Lewandowska.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 122.22.2019
^  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elwiry Rudowskiej 

nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego /uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

Ponadto Pan Sławomir Krystek zapytał o wstępne wyniki matur oraz przebieg rekrutacji 
w szkołach prowadzonych przez Powiat?
Pani Naczelnik przedstawiła informację dotyczącą wstępnych wyników matur 
krajowych mazowieckich i powiatowych /informacja stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jest wiedza na temat poziomu jaki uzyskali 
uczniowie z przedmiotów: j. polski, matematyka i angielski.
Pani Naczelnik odpowiedziała, że arkusze egzaminacyjne będą przygotowane dopiero 
po sesji poprawkowej tzn. we wrześniu. Natomiast szczegóły zostaną zapisane 
w sprawozdaniu, które jest przygotowywane w październiku. Pani Naczelnik 

£  powiedziała, że 350 osób zdawało i tylu było absolwentów, natomiast 314 zdało. Na 
dzień dzisiejszy 36 osób nie zdało egzaminu. Nie zdało całkowicie egzaminu 8 osób ze 
wszystkich szkół, natomiast 28 osób może przystąpić do egzaminu poprawkowego.
Pan Starosta uważa że, Powiat Sierpeckim ma jeden z najlepszych wyników w tej 
dekadzie. Zapytał, czy jest szansa na pierwszą trójkę na Mazowszu?
Pani Naczelnik odpowiedziała, że jest szansa. Dodała, iż w roku ubiegłym Powiat 
Sierpecki miał pierwsze miejsce.
Pani Małgorzata Korpolińska twierdzi, że do Województwa Mazowieckiego należy się 
odnieść, ponieważ Warszawa podwyższa wyniki.
Pan Starosta zapytał, jakie wstępne wyniki są w szkole w Zawidzu?
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Pan Kamil Różański odpowiedział, że na 32 uczniów nie zdała jedna osoba 
z możliwością poprawki.
Pan Dariusz Twardowski zapytał Panią Naczelnik, która ze szkół procentowo była 
najlepsza.
Pani Naczelnik odpowiedziała, że Liceum Ogólnokształcące - 95,96%, Zespół Szkół 
Nr 1 -  88,24%, Zespół Szkół Nr 2 -  85,18%. Dodała, iż na procent wpływa liczba 
uczniów przystępujących do matury. Wyjaśniła, iż mniej uczniów i jeden nie zda ten 
procent jest mniejszy.
Pan Dariusz Twardowski uważa, że jeżeli chodzi o wykształcenie nauczycieli, to nie 
ilość skończonych podyplomówek tylko wiedza którą posiada.
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że również doświadczenie i metodyka nauczania.
Pan Sławomir Kry stek zapytał o rekrutacje do szkół.
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że do 15 lipca br. uczniowie będą donosić oryginały ^  
świadectw wówczas będą wstępne informacje ile zrekrutowano uczniów. Wspomniała, 
że w Liceum Ogólnokształcącym było 182 podań pierwszego wyboru, 530 podań 
w Zespole Szkół nr 1 i w Zespole Szkół nr 2 -  440. Dodała że w ubiegłym tygodniu 
w Liceum ogólnokształcącym było 135 oryginałów świadectw. Dodała, że więcej 
informacji przekaże po 15 lipca br.
Pan Starosta uważa, że wyniki matur to jedno, ale należy zauważyć, która szkoła ile 
zdobyła indeksów uczelni wyższych.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Wydział promocji Powiatu wystąpił z wnioskiem 
w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla 
Gen. Władysława Andersa /wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poinfonnował, iż Pan Kazimierz Czermiński wystąpił z wnioskiem ^  
o przyznanie pośmiertnie tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” 
generałowi Władysławowi Andersowi /wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 123.22.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia 
Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla 
Powiatu Sierpeckiego” dla Gen. Władysława Andersa /uchwała stanowi załącznik nr 
12 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 9
Członkowie Zarządu zapoznali się z:
1. Uchwałą Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie realizacji § 5 ust. 1 lit b e Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. W sprawie domów pomocy 
społecznej (tekst jednolity -  Dz. U. Z 2018r. poz. 734) /uchwala stanowi załącznik nr 13 
do niniejszego protokołu/.

2. Uchwałą Rady Powiatu Grójeckiego w sprawie sytuacji szpitali 
powiatowych /uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

3. Informacją dotyczącą przyznania dofinansowania na realizację II etapu zadania 
pn. Modernizacja budynku DPS w Szczutowie i przebudowa poddasza w segmencie A 
na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacja 
przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej 
tłoczonej” /informacja stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

4. Informacją wyjaśniającą do Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska 
Powiatu Sierpeckiego za lata 2017-2018.
Na salę posiedzenia przybyła Pani Aldona Kowalska -  Naczelnik Wydziału Rolnictwa 
i Środowiska.
Pani Naczelnik RŚ powiedziała, że w związku z zaistniałą sytuacją na posiedzeniu 
Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego zobowiązała się do weryfikacji 
informacji dotyczącej urządzeń pomiarowych w zakresie zanieczyszczeń powietrza. 
Wyjaśniła, iż zgodnie z informacją zawartą w Raporcie, na terenie Powiatu sierpeckiego 
brak jest punktów pomiarowych jakości powietrza w ramach państwowego monitoringu 
środowiska. Oznajmiła, że oferowane są obecnie na rynku komercyjnym nisko kosztowe 
czujniki do pomiaru zanieczyszczeń powietrza. W roku ubiegłym na terenie miasta 
zostały zainstalowane cztery czujniki, które nie spełniają wymagań zapisanych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 11 czerwca 2018r. Czujniki te nie są 
urządzeniami pracującymi zgodnie z metodyką referencyjną zawartą w rozporządzeniu. 
Z powodu braku wykazanej równoważności metod w czujnikach nisko kosztowych do 
metodyki referencyjnej zawartej w rozporządzeniu, nie mogą być one traktowane jako 
źródło wiarygodnych danych i na ich podstawie nie można określać przekroczenia norm 
jakości powietrza, czyli poziomów dopuszczalnych, alarmowych czy informujących 
i dokonywać oceny jakości powietrza.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy to chodzi o pyły PN.
Pani Naczelnik RŚ odpowiedziała, że też chodzi o pyły, jak również o główne 
zanieczyszczenia. Powiedziała, że niejednokrotnie również lokalizacja tych czujników 
nie spełnia wymagań określonych przepisami rozporządzenia, ponieważ są one 
montowane w miejscach mało reprezentatywnych dla danego obszaru. W związku
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z powyższym pomiary mogą być obarczone bardzo dużym błędem i mogą wprowadzać 
w błąd użytkowników. Podkreślił, iż te czujniki nie mogą być brane pod uwagę przy 
ocenie jakości powietrza. Dodała, że w następnym raporcie, który będzie za dwa lata 
postara się zebrać więcej informacji na ten temat. Stwierdziła, że coraz więcej jest 
montowanych czujników w miastach. Poinformowała, iż taka stacja pomiarowa 
w ramach państwowego monitoringu jest bardzo kosztowna, a jej lokalizacja zależy od 
bardzo wielu czynników i zanieczyszczenia powietrza.
Pani Małgorzata Korpolińska zapytała, czy powiat może wystąpić z wnioskiem, o 
zainstalowanie czujnika pomiaru powietrza.
Pani Naczelnik RS odpowiedziała, że tak.
Pan Sławomir Krystek powiedział, iż pozwolił sobie na zdobycie informacji, jak to 
wygląda w innych miastach. Oznajmił, iż koszt czujnika wraz z przeprowadzeniem 
analizy z tablicą do wyświetlania widoczna dla wszystkich jest w granicach 70.000 zł ^  
netto.
Więcej pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Pani Naczelnik RS za przybycie.

5. Stanowiskiem w sprawie o zasiedzenie własności gruntu z wniosku osób 
fizycznych /informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Na salę posiedzenia przybył Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami.
Pan Sławomir Krystek uważa, że wnioskodawcy wybudowali wjazd i obecnie chcą go 
na własność. Nadmienił, iż w orzecznictwie od 2005r. Wnioskodawcy mogą to robić.
Alt 2 a ustawy po drogach publicznych mówi, że jest to niemożliwe, to wyrok Sądu 
Najwyższego mówi, że jeśli jest to w pasie drogowym, to interpretacja tego może być 
różna.
Pan Mecenas powiedział, iż zależy to od daty w którym upłynął czas zasiedzenia. 
Przepis wyłączający możliwość zasiedzenia wszedł w życie w 1999r. Jeżeli termin 
upłynął przed 1999r., to nie ma wyłączenia. Można mieć wątpliwości, czy jest 
możliwość zasiedzenia, czy nie ma takiej możliwości. Dodał, iż wnioskodawcy we 
wniosku wskazują rok 199 lr. Dodał, iż z prawnego punktu widzenia nie ma przeszkód 
do zasiedzenia tej nieruchomości.
Pan Starosta zapytał Pana Naczelnika, czy tą sprawą należy się zająć na tym posiedzeniu 
czy można przełożyć na inny dzień?
Pan Naczelnik odpowiedział, że w wyznaczonym terminie należy dać odpowiedź do 
sądu. Stwierdził, iż powyższy wniosek zostanie rozpatrzony przez sąd. Nadmienił, iż do 
tej pory orzecznictwo sądu i sądu Najwyższego z 2013r., było takie, że drogi nie można 
zasiedzieć. Pojawiło się również takie orzecznictwo, że drogę można zasiedzieć. Dodał, 
iż Zarząd Powiatu gospodaruje mieniem Powiatu i jego zadaniem jest dbanie o mienie
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Powiatu. Natomiast sprawę, czy wymogi zostały spełnione do zasiedzenia 
nieruchomości będzie rozpatrywał sąd.
Pan Mecenas wyjaśnił, iż art. 2a został dodany do ustawy o drogach publicznych od 
1 stycznia 1999r. Stwierdził, że jeżeli termin zasiedzenia upłynął przed 1 stycznia 
1999r., to nie było przepisu który stanowił, że drogi publiczne mogą stanowić własność 
tylko Skarbu Państwa lub zarządcy. Stwierdził, iż sąd będzie badał od kiedy 
wnioskodawcy byli w samoistnym posiadaniu i kiedy ewentualnie upłynął czas oraz na 
czym te posiadanie polegało. Stwierdził, że Zarząd jak i on żadnej wiedzy 
w powyższym temacie niem, ma tylko, że ktoś żąda zasiedzenia z upływem 199 lr., a na 
jakich faktach to opiera to, nie ma dowodu. Uważa, że jeżeli nastąpiło to przed 1999r., 
a wnioskodawcy udowodnią fakt samoistnego posiadania, jest prawdopodobne że sąd 
stwierdzi zasiedzenie. Dodał, iż stanowisko które zostanie przekazane do sądu jest tylko 
stanowiskiem, natomiast to sąd zdecyduje w tej sprawie.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami nie 
wyrazili zgody głosami (4-za; 1-wstrzymujący się) na zasiedzenie przez osoby fizyczne 
części nieruchomości położonej w m. Sierpc.

6. Zajęcie stanowiska w sprawie zachowania i godnego zagospodarowania budynków 
koszarowych dawnego niemieckiego obozu „KL Soldau”.
Pan Sekretarz powiedział, iż zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu zostało przygotowane 
odpowiednie oświadczenie w tej sprawie.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5 - za) podjęli

OŚWIADCZENIE 
Zarządu Powiatu w Sierpcu

w sprawie zachowania i godnego zagospodarowania budynków koszarowych 
dawnego niemieckiego obozu „KL Soldau” /oświadczenie stanowi załącznik nr 17 do 
niniejszego protokołu/.

Na tym posiedzenie zakończono.
Protokołowała Zarząd

Danuta Sekulska

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej

Krystek Sławomir 

Różański Kamil



LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

Z a i '  N r  -  * ■ .................do protokołu

2 posiedzenia Zarządu Powiatu 

Nr

na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2019r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1.
'

Turalski Mariusz Starosta

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta ^ 7 '
3. Cześnik Andrzej Członek

4. Krystek Sławomir Członek r >
5. Różański Kamil Członek Uiiy

•  &
« •

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 76 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 
naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu 
Sierpeckiego.



ZARZĄD POWIATU

W  SIERPCU 

BRZ.0022.16.2019

Zał. Nr .....3/......do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu

Nr z d r . . ^ * Sierpc, dnia 3.07.2019 r.

Działając na podstawie § 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 22 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 5 lipca 2019r. r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zajęcie stanowiska w sprawie zakupu tomografu komputerowego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani 
Grażyny Pawlak-Kapeli nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny 
Iwony Kowalczyk nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień 
nauczyciela mianowanego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elwiry 
Rudowskiej nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela 
mianowanego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska 
wicedyrektora w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego 
„Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Gen. Władysława Andersa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2019 r.
10. Wniosek zwołanie sesji nadzwyczajnej.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.
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