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PROTOKÓŁ Nr 136.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 12 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. 9:30.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu;
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu;
3) Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
4) Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych dotyczącą przebiegu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty 

dotacji przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej 
i niepublicznej szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, 
prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu 
terytorialnego lub osoby fizyczne.

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu 
nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń w budynku głównym na 
nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Sierpcu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 
3 lata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały 
zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.

8. Zapoznanie się z informacją o sposobie korzystania w 2017r. z nieruchomości 
oddanych w trwały zarząd -  sporządzoną na podstawie informacji



przekazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania 
finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2017 rok.

10. Przyjęcie protokołów:
Nr 134.2018. z dnia 22 marca 2018r.
Nr 135.2018 z dnia 29 marca 2018r.

9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jan Laskowski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków
-3 ) .

Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (3 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 12 kwietnia 2018r., który stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sierpcu przedstawił informację dotyczącą przebiegu zimowego 
utrzymania dróg powiatowych finformacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Stanisław Pawłowski -  zapytał, jak będzie przedstawiało się łatanie dziur po 
zimie i jakie potrzebne są środki?
Dyrektor ZDP odpowiedział, iż środków potrzebnych jest około 1.000.000 zł. Dodał, 
że do najpilniejszego remontu jest trzynaście odcinków dróg.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, na której gminie jest najwięcej dróg do remontu? 
Dyrektor ZDP odpowiedział, że na gminie Sierpc 1 Gozdowo. Dodał, że na gminie 
Rościszewo też są drogi do remontu w m. Łukomie, Stopin i Pianki.

Na salę przybyła Pani Krystyna Siwiec -  stan członków Zarządu 4.

Pan Stanisław Pawłowski zapytał, jak to się przedstawia cenowo?
Dyrektor ZDP odpowiedział, że około 300.000 zł na gm. Sierpc, 240.000 zł 
Rościszewo, 210.000 zł gm. Gozdowo i 260.000 zł gm. Zawidz. Dodał, że najmniej 
ma gm, Szczutowo i gm. Mochowo. Oznajmił, że jedna droga na gm. Mochowo jest 
w trakcie inwestycji.
Pan Wicestarosta zapytał, jaki jest przybliżony termin łatania dziur na drogach?
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Dyrektor ZDP odpowiedział, że po weekendzie majowym, ponieważ będzie dopiero 
dostarczona emulsja i zostaną wykonywane prace remonterem.
Pani Krystyna Siwiec zapytała, czy będzie wykonywana inwestycja na drodze 
wiodącej z Zawidza do Płocka na terenie powiatu płockiego? Stwierdziła, że zapyta
0 tą sprawę radnego Pana Marcina Błaszczyka.
Pan Starosta odpowiedział, że nie wie, czy będzie wykonywany remont.
Pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Panu Dyrektorowi ZDP za przybycie.

Ad. pkt 4
Na salę posiedzenia przybyła 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 aktualizacji wysokości 
podstawowej kwoty dotacji przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej
1 niepublicznej szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, 
prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub 
osoby fizyczne iwniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że Pan Mecenas opiniując projekt uchwały zwrócił 
uwagę, aby przedstawić metodologię wyliczania dotacji. Dodała, że nie załączyła 
wniosku, ale metodologia wyliczenia będzie w dokumentacji do wglądu. Oznajmiła, 
iż kwoty dotacji są wyliczone według ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 721.136.2018
w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty dotacji przypadającej 
w roku 2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej szkoły, w której 
realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, prowadzonej przez osoby prawne 
niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne iuchwała 
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie ustalenia 
planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2018- 
2020 Iwniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli



UCHWAŁĘ Nr 722.136.2018
w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2018-2020 Iwniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Starosta nadmienił, że chodzi o wynajem pracowni dydaktycznych do 
przeprowadzenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 723.136.2018
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 
3 lata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały 
zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu luchwała stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania 
umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń w budynku głównym 
na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Sierpcu.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (3-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 724.136.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń 
w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Sierpcu uchwała stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu/.



Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił informację o sposobie 
korzystania w 2017r. z nieruchomości oddanych w trwały zarząd -  sporządzonej na 
podstawie informacji przekazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu Hnformacja stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.

Ad. pkt 9
Pan Skarbnik powiedział, że do dnia 30 kwietnia każdego roku należy przyjąć 
sprawozdania finansowe tj. bilans budżetu, bilans zbiorczy jednostek budżetowych, 
zestawienie zmian funduszu jednostki i rachunek zysków i strat. Powyższe 
sprawozdania zostają przedłożone do Zarządu Powiatu w celu zatwierdzenia, a także 
przekazane Radzie Powiatu i przesłane do RIO. Dodał, że zadłużenie Powiatu na 
koniec IV kwartału wynosi 18.506.000 zł. Kwota 1.263.589 zł na wyprzedzające 
finansowanie została spłacona do Banku Gospodarstwa Krajowego, a także 
w pierwszym kwartale spłacono do Banku PKO BP kwotę 80.000 zł przypadającej 
raty. Ponadto Powiat zadłuży się na kwotę 972.000 zł, w związku z planowaną 
pożyczką na wyprzedzające finansowanie na inwestycje drogowe.
Pytań nie było.
W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4- za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 725.136.2018
w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu 
Sierpeckiego za 2017 rok luchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 10
Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag przyjęli jednogłośnie (4-za) protokoły: 
Nr 134.2018 z dnia 22 marca 2018r.
Nr 135.2018 z dnia 29 marca 2018r.

Ad. pkt 11
W sprawach różnych członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się ze:
1. Stanowiskiem w sprawie pilnej naprawy dróg powiatowych na terenie Gminy 
Szczutowo ipismo stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poinformował, iż stosownej odpowiedzi udzielił Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych, która stanowi załącznik do wniosku. Dodał, że obecnie drogi na 
terenie gm. Szczutowo są remontowane.
Pytań nie było.
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2. Odpowiedzią w sprawie oznakowania drogi powiatowej na odcinku Malanowo 
Stare -  Ligowo o złym stanie technicznym nawierzchni jezdni Ipismo stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.
3. Odpowiedzią na pismo w sprawie funkcjonowania Poradni Medycyny Pracy 
w Przychodni Specjalistycznej Ipismo stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu/.
4. Odpowiedzią na wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Przychodni 
Specjalistycznej SPZZOZ w Sierpcu (pismo stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu/.
5. Pismem informującym o spłacie zobowiązania wymagalnego wobec firmy VENDI 
SERYIS Sp. z o. o jpismo stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.
6. Sprawozdaniem finansowym SPZZOZ w Sierpcu /sprawozdanie stanowi załącznik 
nr 18 do niniejszego protokołu/.
7. Pismem Dyrektora PCPR w Sierpcu w sprawie wysokości kwot świadczeń 
przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz 
wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej Ipismo stanowi załącznik nr 19 do 
niniejszego protokołu/.
8. Zawiadomieniem o kontroli z wykonania uchwał Zarządu Powiatu przez Zespół 
Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu Ipismo stanowi załącznik 
nr 20 do niniejszego protokołu/.

9. Pismem w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Ipismo stanowi 
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.

Ponadto Pan Skarbnik poprosił członków Zarządu Powiatu o wyrażenie opinii 
w sprawie zapłaty za dowóz dzieci z gmin Powiatu Sierpeckiego do Specjalnego 
Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego. Dodał, że Gmina Gozdowo i Gmina Zawidz 
nie dokonują wpłaty. Stwierdził, że zgodnie z ustawą, Wydział Fnansowy powinien 
wystawiać noty odsetkowe egzekwując środki. Oznajmił, iż Gmina Zawidz zapłaciła £  
w późniejszym terminie.
Pan Starosta zaproponował, aby wystosować do gmin, które mają problemy 
finansowe pismo, informujące o naliczaniu odsetek za niedokonanie wpłaty za dowóz 
dzieci.

Ponadto Pan Wicestarosta poinformował, iż spotkał się z radnym miejskim odnośnie 
propozycji zagospodarowania parku przy dworcu PKP. Zapytał, czy jest taka 
możliwość?
Pan Starosta powiedział, że należy wystąpić oficjalnie do Zarządu Powiatu 
o wyrażenie zgody. Dodał, że jeżeli będzie ingerencja w infrastrukturę, wówczas 
Urząd Miasta musi wydać zgodę zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego.
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Ponadto Pan Wicestarosta powiedział, że odbyło się spotkanie z wójtami 
poszczególnych gmin, na którym był również p. o. Dyrektor SPZZOZ, który 
przedstawił najpilniejsze sprawy dotyczące szpitala. Ustalono, że będzie kontynuacja 
spotkań z wójtami. Dodał, że poprosił Dyrektora SPZZOZ o przygotowanie 
statystyki dotyczącej ilości mieszkańców na każdej gminie i przekazanej darowizny 
w roku ubiegłym. Przytoczył informację w przeliczeniu na jednego mieszkańca, ile 
poszczególne gminy przekazały środków: gm. Gozdowo przekazała środki finansowe 
na jednego mieszkańca w kwocie -  1.67 zł; gm. Mochowo -  3.28 zł; gm. Rościszewo 
2.39 zł, gm. Sierpc 1.40 zł, gm. Szczutowo -  3.48 zł i gm. Zawidz 2.96 zł. Dodał, że 
brakuje wyliczenia z Miasta Sierpc.
Ponadto poinformował, iż Pan Dyrektor SPZZOZ przekazał informację, iż 
największe zobowiązania jest za wyżywienie szpitala, które wynosi ponad 
400.000 zł. Dodał, iż środki, które wpłyną za nadwykonań zostaną przeznaczone na 
uregulowanie zobowiązania w całości, ponieważ w maju kończy się umowa. 
W związku z powyższym Dyrektor jest zobowiązany ogłosić przetarg na dostawę 
wyżywienia.
Pytań i uwag nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała
f v
V \

Danuta Sekulska

Zarząd

Jan Laskowski 

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec
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*ar. N r  do protokołu

z posiedzenie Zsrzćdu Powiatu 

N r z dr. j tO k  Jf)/S

LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2018 roku

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta <11-
2. Rychter Wojciech Wicestarosta A
3. Olejniczak Sławomir Członek

------------- r-----------

% L£Ó eeii*j

4. Pawłowski Stanisław Członek

5. Siwiec Krystyna Członek



Zai. Nr .M .......do protokołu

% DDsiedzcnis Żarz? du Powiatu Sierpc, dnia 09.04.2018 r.

BRZ.0022.14.2018

Działając na podstawie § 100 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie Zarządu 
Powiatu, które odbędzie się dnia 12 kwietnia 2018 roku około godz. 9:30 
w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych dotyczącą przebiegu 

zimowego utrzymania dróg powiatowych. Tekst nr 1
4. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji wysokości podstawowej kwoty 

dotacji przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej 
i niepublicznej szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, 
prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu 
terytorialnego lub osoby fizyczne. Tekst nr 2

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu 
nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2020. Tekst nr 3

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń w budynku głównym na 
nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Sierpcu. Tekst nr 4

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 
3 lata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały 
zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu. Tekst nr 5

8. Zapoznanie się z informacją o sposobie korzystania w 2017r. z nieruchomości 
oddanych w trwały zarząd -  sporządzona na podstawie informacji 
przekazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu. Tekst nr 6

9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania 
finansowego Powiatu Sierpeckiego za 2017 rok. Tekst nr 7

10. Przyjęcie protokołów:
Nr 134.2018. z dnia 22 marca 2018r.
Nr 135.2018 z dnia 29 marca 2018r.

9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.


