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  PROTOKOL NR 14/11
       Z POSIEDZENIA

ZARZADU POWIATU W SIERPCU
    w dniu 2 marca 2011 roku

Przewodniczyt: Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki
Protokotowata: Dominika Pawlowska - inspektor w Biurze Rady i Zarzadu Powiatu.

Na stan 5 czlonkow w posiedzeniu uczestniczylo 5 zgodnie z zaiaczonq, lista,
obecnosci, ktora stanowi zaiacznik nr 1 do niniejszego protokolu.

Spoza grona czlonkow zarzadu w posiedzeniu uczestniczyli:
   1) Pan Stanislaw Pijankowski - Skarbnik Powiatu,
   2) Pani Izabela Jagodzinska - Wiceprzewodniczaca Rady Powiatu w Sierpcu,
   3) Pan Artur Obrebski - p.o. Kierownika Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpcu,
   4) Pan Wojciech Rzeszotarski - Naczelnik Wydzialu Geodezji i Gospodarki
   Nieruchomosciami
   5) Pan Zbigniew Czajkowski - Naczelnik Wydzialu Oswiaty, Rozwoju i Spraw
   Spolecznych,
   6) Pani Renata Bedzikowska - inspektor w Wydziale Oswiaty, Rozwoju i Spraw
   Spolecznych.

Porzadek posiedzenia:
   1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocnosci.
   2. Przyjecie porzadku obrad.
   3. Podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia

     publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo -
     Sierpc na odcinku od skrzyzowania z droga^ wojewodzka, Nr 539
     w miejscowosci Ligowo do skrzyzowania z droga^ gminna^ na Kokoszczyn
     w 2011 roku.

   4. Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
     projektu uchwaly w sprawie nabycia mienia Skarbu Panstwa.

   5. Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
     projektu uchwaly w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu
     do prac w Komisji Konkursowej w celu rozstrzygniecia otwartego konkursu
     ofert na realizacje w 2011 roku zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego przez
     organizacje pozarzadowe.

   6. Podjecie uchwaly w sprawie powolania zespolu wdrazajacego Strategic
     Rozwoju Spoleczno - Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego na lata 2004-2012
     oraz zespohl monitorujacego proces wdrazania Strategii.

   7. Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu



      6. Podjecie uchwaly w sprawie powolania zespolu wdrazajacego Strategic
     Rozwoju Spoleczno - Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego na lata 2004-2012
     oraz zespolu monitorujacego proces wdrazania Strategii.
      7. Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
     projektu uchwaly zmieniajacej uchwale w sprawie uchwalenia Budzetu Powiatu
      Sierpeckiego na rok 2011.
      8. Podjecie uchwaly w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
     projektu uchwaly w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
      9. Sprawy rozne.

Ponadto Pan Starosta poinformowat o realizacji ustalen Zarzadu Powiatu:
1. Majac na uwadze realizacje obowiazku ustawowego, ktory zobowiazuje powiat

   do zapewnienia opieki i wychowania w formie zastepczej opieki rodzinnej
   dzieciom pozbawionym czesciowo lub calkowicie opieki rodzicielskiej - Zarzad
   Powiatu w Sierpcu zobowiazal Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
   do medialnego rozpowszechnienia instytucji rodzicielstwa zastepczego na terenie
   Powiatu Sierpeckiego.

2. W zwiazku z niemozliwoscia^ realizacji - w ramach porozumienia z Miastem
   Sierpc - inwestycji polegajacej na przebudowie   kanalizacji, nawierzchni
   i chodnika w ul. Zeromskiego - Zarzad Drog Powiatowych w Sierpcu zostal
   zobowiazany do przygotowania koncepcji remontu ul.  Swietorzyskiej
   w m. Sierpc, ktorej zarzadcajest Powiat Sierpecki wraz z przebudowa chodnika po
   stronie Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
   Niniejsza^ koncepcje nalezy przygotowac majac na uwadze kalkulacj? kosztow
   z podzialem na odcinki:

         - od ronda do posesji Pana R. Krydzynskiego,

         - od posesji w/w do ul. Kwiatowej,

         - od ul. Kwiatowej do skrzyzowania z ul. Piastowska.

Ad. pkt 3.
 Pan Starosta poinformowal, iz Pan Artur Obrebski - p.o. Kierownika Zarzadu Drog
Powiatowych w Sierpcu wystapil z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie
wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie przebudowy
drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo- Sierpc na odcinku od skrzyzowania z droga^
wojewodzka, Nr 539 w miejscowosci Ligowo do skrzyzowania z droga^ gminna_ na
Kokoszczyn w 2011 roku /Wniosek stanowi zaiacznik nr 3 do niniejszego protokolu/.
Pan Starosta dodal, ze wniosek w ramach ,,Schetyn6wek" wymaga duzego wkladu
wnikliwej pracy. W zwiazku z pracami nad ustaleniem harmonogramu rzeczowo-
fmansowego do umowy wykonawczej na dofmansowanie przebudowy - remontu
drogi lokalnej w ramach Programu Wieloletniego pon nazwa, ,,Narodowy Program
Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011" w ramach zadania ,,Przebudowa drogi



powiatowej nr 3726W Ligowo- Sierpc na odcinku od skrzyzowania z droga^
wojewodzka Nr 539 w miejscowosci Ligowo do skrzyzowania z droga^ gminna^ na
Kokoszczyn" - Powiat Sierpecki zwrocil sie z prosba^do Wojewody Mazowieckiego:

      1) o sprostowanie pomyiki rachunkowej, dotyczacej powierzchni chodnika,
      2) o doprecyzowanie robot jakie nalezy wykonac, zgodnie z projektem
      technicznym objetym pozwoleniem na budowe przekazanym wraz
      z wnioskiem - zwrocono sie z prosba^ o dopisanie kanalizacji deszczowej
      o dl. 300,00 m niezbednej do prawidlowego funkcjonowania drogi. Pozycja ta
      nie  zostala  wyspecyfikowana  w  robotach  ujetych  we  wniosku
      o dofinansowanie, jednak w zamysle kryla sie pod pozycja, wykonania
      nawierzchni. Wykonanie kanalizacji obejmowal projekt budowlany, na ktory
      zostalo wydane pozwolenie na budowe w 2007 roku, zaiaczonej do wniosku.
      Wykonanie kanalizacji nie zwiekszy kosztow wykonania robot, gdyz byla ona
      ujeta  w  kosztach  calej   inwestycji  przedstawionej   we  wniosku
      o dofmansowanie, a jedynie doprecyzuje prace jakie zamierzane sa_ do
      wykonania.
      3) o uwzglednienie wymiany wszystkich przepustow pod zjazdami oraz korona^
      drogi, gdzie zaiozeniem bylo jedynie ich udroznienie. Po dokonaniu przegladu
      przepustow po okresie jesiennym stwierdzono stan tych przepustow jako
      bardzo zly, w zwiazku z czym zachodzi koniecznosc ich wymiany. Projekt
      budowlany przewidzial wymiane tych elementow odwodnienia, jednakze
      zaktadane bylo jedynie ich oczyszczenie. Jednakze w ostatnim czasie stan ich
      ulegl degradacji i ze wzgledu na efektywnosc, a takze jakosc wykonania
      inwestycji i okres bezawaryjnej funkcjonalnosci obiektu, zasadnym byloby
      wymienicje na nowe. Wymiana rur pod zjazdami nie podwyzszy wartosci calej
      inwestycji.

W trakcie prac nad harmonogramem ujawniono rowniez blad w wyliczeniu przez
Powiat Sierpecki nawierzchni drogi/jezdni do wykonania w celu prawidlowego
funkcjonowania obiektu, tj. nie ujetego poszerzenia drogi na odcinku budowy
chodnikow z 5,0 do 6,0 m. Powierzchnia ta bedzie odpowiednio wieksza w stosunku
do zakladanej we wniosku (526,60 m 2 ) Poszerzenie drogi bedzie musialo zostac

sfmansowane ze srodkow wlasnych Powiatu (ok. 115.000 zl) jako tzw. koszt
niekwalifikowany.

Czlonkowie Zarzadu w celu realizacji ziozonego wniosku w ramach ,,Schetyn6wek"
majac na uwadze, ze procedura przetargowa na wykonanie niniejszej inwestycji musi
zostac rozstrzygnieta do 31 marca 2011 roku - po zapoznaniu sie z niniejszym
projektem uchwaly jednoglosnie podjeli

                         UCHWAL^NR 74/14/11
     w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie zamowienia publicznego na

wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 3726W Ligowo- Sierpc na odcinku
    od skrzyzowania z droga wojewodzka Nr 539 w miejscowosci Ligowo do
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skrzyzowania z droga gminna na Kokoszczyn w 2011 roku
 /Uchwala stanowi zaiacznik nr 4 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 3a.
Pan Starosta poinformowal, iz Pan Artur Obrebski - p.o. Kierownika Zarzadu Drog
Powiatowych wystapil z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie wyrazenia opinii
dotyczacej zaiiczenia drogi lokalnej w obrebie Zgagowo Nowe, gm Zawidz - jako
dzialka nr 5 - do kategorii drogi gminnej /Wniosek stanowi zaiacznik nr 5 do
niniejszego protokolu/.
Pan Starosta dodal, ze niniejsza opinia jest niezbedna Gminie Zawidz do wniosku
o dofmansowanie inwestycji z FOGR-u.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                 UCHWAL^NR 75/14/11
w sprawie wyrazenia opinii dotyczacej zaiiczenia drogi lokalnej

    w obrebie Zgagowo Nowe, gm Zawidz jako dzialka nr 5
                  do kategorii drogi gminnej

    /Uchwala stanowi zaiacznik nr 6 do niniejszego protokolu/.

Pan Starosta nadmienil, ze planuje zorganizowac spotkanie z Wojtami Gmin
z terenu Powiatu Sierpeckiego, na ktorym chcialby aby zostaly omowione sprawy
zwiazane z remontami drog na terenie Powiatu. Wobec powyzszego Zarzad Drog
Powiatowych w Sierpcu zostal zobowiazany do przygotowania:

      1) wykazu drog z terenu Powiatu Sierpeckiego, ktore w roku 2011 beda,
      wymagaly podjecia prac remontowych przy pomocy remontera,
      2) informacji, ktory z Wojtow Gmin Powiatu Sierpeckiego bylby
      zainteresowany ziozeniem wniosku w ramach IV edycji Narodowego
      Programu Przebudowy Drog Lokalnych?
      3) na jakich odcinkach Wojtowie Gmin Powiatu Sierpeckiego chcieliby, aby
      zostaly podjete dzialania majace na celu odmulanie i oczyszczanie rowow wraz
      z wycinka^ krzakow i trawy oraz naprawa, przepustow oraz najakich odcinkach
      powinny zostac sciete skarpy poboczy?
      4) planu inwestycji drogowych na 3 lata w ramach porozumienia
      o wspolfmansowaniu z poszczegolnymi Gminami.

Niniejsze informacje nalezy przygotowac majac na uwadze mozliwosci fmansowe
i techniczne ZDP w Sierpcu.



       Ad pkt 4.
       Pan Starosta poinformowal, iz Pan Wojciech Rzeszotarski - Naczelnik Wydzialu
       Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami wstapil z wnioskiem o podjecie uchwaly
       w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaly
       w sprawie nabycia mienia Skarbu Panstwa /Wniosek stanowi zaiacznik
       nr 7 do niniejszego protokolu/.

       Pan Starosta powiedzial, ze zostala ponownie wykonana wycena nieruchomosci
       polozonej w m. Sierpc przy ul. Piastowskiej 24b. Wartosc nieruchomosci wedlug
       operatu szacunkowego z dnia 23 lutego 2011 roku wynosi 142.383 zl. Rada Powiatu
       Uchwala, Nr 210/XXXVII/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku wyrazila zgode, aby nabyc
       z bonitikata^ w/w mienie Skarbu Panstwa na rzecz Powiatu Sierpeckiego. Wojewoda
       Mazowiecki wyrazil zgod? na sprzedaz z zasobu Skarbu Panstwa niniejszej
       nieruchomosci za cen? obnizona, o 50% jej wartosci rynkowej, a wiec Powiat
       Sierpecki po udzielonej bonifikacie, bedzie mogi nabyc przedmiotowa, nieruchomosc

 A   za kwote 71.000 zl. Jednakze Pan Starosta nadmienil, ze nabycie niniejszej
       nieruchomosci przez Powiat Sierpecki wiazaloby  sie z wyplata^ odszkodowan
       spadkobiercom bylych wlascicieli nieruchomosci.
       Gtos zabrat Pan W.Rzeszotarski ktory wyjasnil, ze powiatowym zasobem
       nieruchomosci gospodaruje Zarzad Powiatu. Z zastrzezeniem wyjatkow
       wynikajacych z przepisow ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz odrebnych
       ustaw, organem reprezentujacym Skarb Panstwa w sprawach gospodarowania
       nieruchomosciami jest starosta, wykonujacy zadania z zakresu administracji
       rzadowej, a organem reprezentujacym jednostki samorzadu terytorialnego jest
       Zarzad Powiatu. Zasobem nieruchomosci Skarbu Panstwa gospodaruje Starosta
       wykonujacy zadania z zakresu administracji rzadowej, a w szczegolnosci zbywania
       oraz nabywania, za zgodq, wojewody, nieruchomosci wchodzacych w sklad zasobu.
       Wojewoda Mazowiecki wydal zarzadzenie, w ktorym to wyrazil zgode na sprzedaz
       z zasobu Skarbu Panstwa niniejszej nieruchomosci gruntowej za cene obnizona^

^    o 50% jej wartosci rynkowej. Niniejsza nieruchomosc zostalaby przeznaczona na
       potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieipcu.
       Nabycie nieruchomosci przez Powiat Sieipecki na warunkach Wojewody
       Mazowieckiego wiazaloby sie z wysokim ryzykiem, ze wzgledu na fakt istnienia
       potencjalnych roszczen o zwrot tej nieruchomosci. Po uzyskaniu tytulu wlasnosci
       Powiat zmuszony bylby zgodnie z ustawy o gospodarce nieruchomosciami
       zawiadomic spadkobiercow bylych wlascicieli o przyslugujacym im uprawnieniu do
       zadania zwrotu nieruchomosci w zwiazku z zamiarem jej uzycia na eel inny, niz ten
       ktory byl okreslony w akcie notarialnym, ktorym to aktem niemchomosc zostala
       nabyta   pod   spoldzielcze   budownictwo   mieszkaniowe.   Zwaloryzowane
       odszkodowanie, ktore zgodnie z ustawa_ o gospodarce nieruchomosciami zobowiazani
       beda^ zwrocic spadkobiercy bylych wlascicieli z duzym prawdopodobienstwem moze
       okazac sie wielokrotnie nizsze od kwoty 142.000 zl zakupu nieruchomosci, co narazi
       Powiat Sierpecki na straty i zarzuty niegospodamosci.



Reasumujac: jezeli Powiat kupilby niniejsza^ nieruchomosc z 50% bonifikata, to
istnialoby duze prawdopodobienstwo, ze ok.40.000 zl starci na niniejszej
nieruchomosci biorac pod uwage   wyplate odszkodowan spadkobiercom bylych
wlascicieli. Natomiast przy sprzedazy niniejszej nieruchomosci w drodze
przetargowej, Powiat moglby zyskac 25% wartosci sprzedazy.
Pan Starosta dodal, ze jezeli Powiat nabylby niniejszq, niemchomosc bez 50%
bonifikaty, to wowczas nie byloby potrzeby wskazania przeznaczenia i mozna byloby
niniejsza^ nieruchomosc przeznaczyc do wykorzystania wedlug uznania przez rozne
podmioty bedace jednostkami organizacyjnymi Powiatu. Natomiast jezeli
nieruchomosc zostalaby zakupiona z 50% bonifikata, to wowczas zostaloby z gory
okreslone przeznaczenie budynku.
Pan Starosta chcialby, aby Zarzad Powiatu podjal decyzje, czy wystepujemy do
Wojewody Mazowieckiego, ze niniejsza^ nieruchomosc Powiat kupi z 50%
bonifikata, czy wystepujemy do Rady Powiatu o uchylenie Uchwaly
Nr 210/XXXVII/09 Rady Powiatu w Sierpcu dnia 27 sierpnia 2009 roku.
Pan W.Rychter uwaza, ze Zarzad Powiatu realizujac uchwale Rady Powiatu ponosi
ryzyko, ze ok 40 tys straci, poprzez duze prawdopodobienstwo wyplaty
odszkodowan spadkobiercom w zwiazku z zakupem niniejszej nieruchomosci.
W zwiazku z powyzszym czlonek Zarzadu uwaza, ze Rada Powiatu winna wycofac
upowaznienie nadane Staroscie Sierpeckiemu Uchwala Nr 210/XXXVII/09 Rady
Powiatu w Sierpcu z dnia 27 sierpnia 2009 roku
Pan Starosta nadmienil, zejezeli Wojewoda Mazowiecki podejmie dzialania majace
na celu sprzedaz niniejszej nieruchomosci, to istnieje mozliwosc, ze Powiat nie
otrzyma nawet 25% wartosci ze sprzedazy nieruchomosci. Wojewoda moze
wyznaczyc swego pelnomocnika do prowadzenia calosci spraw zwiazanych ze
sprzedaza_ nieruchomosci co spowoduje, ze Powiat nie skorzysta na niniejszej
tranzakcji.
Pani K.Siwiec uwaza, ze spadkobiercy bylych wlascicieli co do nieruchomosci
polozonej przy ul.Piastowskiej 24b odnajda, sie, wobec czego zaistnialby obowiazek,
ze Powiat musialby wyplacic odszkodowania spadkobiercom. W zwiazku
z powyzszym zasadnym byloby odstapienie od zakupu przedmiotowej nieruchomosci
z 50% bonifikata,
Pan S.Olejniczak uwaza, zejezeli istniejq,potencjalni spadkobiercy co do niniejszej
nieruchomosci, zasadnym byloby odstapienie od zakupu nieruchomosci i wystapienie
do Rady Powiatu o uchylenie uchwaly dot. nabycia z bonifikata^ mienia Skarbu
Panstwa.
Pan Wicestarosta rowniez uwaza, ze Powiat kupujac niniejszq,nieruchomosc z 50%
bonifikata^ ponioslby zbyt duze ryzyko wyplaty odszkodowan.

W zwiazku z powyzszym Zarzad Powiatu w wyniku dyskusji podjal decyzje,
ze rezygnuje z nabycia mienia Skarbu Panstwa z 50% bonifikata^.
Ponadto Zarzad Powiatu uznal, ze nalezy wystapic do Rady Powiatu o uchylenie
Uchwaly Nr 210/XXXVII/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 sierpnia 2009 rok w



sprawie wyrazenia zgody na nabycie z bonifikata_ mienia Skarbu Panstwa na rzecz
Powiatu Sierpeckiego. Wowczas Starosta Sierpecki bedzie mial mozliwosc
wystapienia z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o sprzedaz niniejszej
nieruchomosci w drodze przetargu.

Ad pkt 5.
Pan Starosta poinformowal, iz Pan Zbigniew Czajkowski - Naczelnik Wydzialu
Oswiaty, Rozwoju i Spraw Spolecznych wystapil z wnioskiem o podjecie uchwaly
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwaly
w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu do prac w Komisji
Konkursowej w celu rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2011
roku zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarzadowe
/Wniosek stanowi zaiacznik nr 8 do niniejszego protokolu/.
Pan Z.Czajkowski - Naczelnik Wydzialu ORS powiedzial, ze Uchwala
Nr 300/LIV/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 pazdziemika 2009 roku zostal
uchwalony ,,Program wspolpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami
pozarzadowymi,osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, ktorych
cele statutowe obejmujq.prowadzenie dzialalnosci pozytku publicznego na rok 20 II".
Zgodnie z rozdzialem III Programu wspolpracy staly sklad konkursowy wybierany
jest sposrod Rady i Zarzadu Powiatu w liczbie 4 osob.
Proponuje sie, aby do prac w komisji wybrac dwoch przedstawicieli Rady Powiatu
oraz dwoch przedstawicieli Zarzadu Powiatu.
Zgodnie z ,,Programem ..." Komisja Konkursowa bedzie pracowac w skladzie 7 osob.
Staly sklad konkursowy zostanie wybrany sposrod czlonkow Rady i Zarzadu Powiatu
(4 osoby) oraz zostanie wybrany zmienny sklad konkursowy sposrod merytorycznych
pracownikow samorzadowych i przedstawicieli organizacji pozarzadowych,
specjalizujacych sie w pracy i dzialalnosci w danej sferze pozytku publicznego (3
osoby).

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                      UCHWAL^NR 76/14/11
    w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu

uchwaty w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu w Sierpcu o prac
   w Komisji Konkursowej w celu rozstrzygniecia otwartego konkursu

 ofert na realizacje w 2011 roku zadan publicznych Powiatu Sierpeckiego
                     przez organizacje pozarzadowe

         /Uchwala stanowi zaiacznik nr 9 do niniejszego protokolu/.



Ad.pkt 6.
Pan Starosta poinformowal, iz Pan Z.Czajkowski Naczelnik Wydzialu ORS wystapil
z wnioskiem o podjecie uchwaly w sprawie powolania zespolu wdrazajacego
Strategic Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego na lata 2004-
2012 oraz zespolu monitorujacego proces wdrazania Strategii /Wniosek stanowi
zaiacznik nr 10 do niniejszego protokolu/.
Pan Starosta dodal, ze w celu dazenia do optymalnego osiagniecia priorytetow
zawartych w Strategii oraz w zwiazku z wyborem nowych wladz samorzadowych
Powiatu Sierpeckiego na IV kadencje Rady Powiatu, po dokonaniu analizy realizacji
Strategii i Planu Rozwoju Lokalnego zasadnym byloby, aby zostaly wprowadzone
zmiany w skladach zespolow wdrazajacego oraz monitorujacego Strategic Rozwoju
Spoleczno - Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego na lata 2004-2012.
Pan Z.Czajkowski - Naczelnik Wydziatu ORS powiedzial, w zwiazku z wyborem
nowych wladz samorzadowych Powiatu Sierpeckiego na IV kadencje oraz wobec
faktu, ze Strategia Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego
obowiazuje w latach 2004-2012 zasadnym jest powolanie obu zespolow w nowych
skladach.

W zwiazku z powyzszym Czlonkowie Zarzadu Powiatu przystapili do aktualizacji,
przedstawicieli zespolu wdrazajacego Strategic Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego
Powiatu Sierpeckiego na lata 2004-20112:

      1) za Pana Szczepana Jamiolkowskiego - czlonka Zarzadu Powiatu III
      kadencji - powolano Pana Slawomira Olejniczaka - czlonka Zarzadu Powiatu
      IV kadencji.
      2) za Pana Adama Lipinskiego - Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej III
      kadencji Rady Powiatu w Sierpcu - powolano Pana Sylwestra Czajkowskiego
      - Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej IV kadencji Rady Powiatu,
      3) za Pana Jaroslawa Ocickiego - Wiceprzewodniczacego Rady Powiatu III
      kadencji - powolano Pania^ Izabele Jagodzinsk^- Wiceprzewodniczaca, Rady
      Powiatu IV kadencji,
      4) Pani Agnieszka Malanowska pozostaje w skladzie niniejszej Komisji tyiko
      jako Sekretarz Powiatu,
      5) za Pania, Iwone Piotrowska, - owczesnego Naczelnika Wydzialu ORS -
      powolano Pana Zbigniewa Czajkowskiego - Naczelnika Wydzialu ORS,
      6) Pan Jan Sugajski pozostaje w skladzie niniejszego zespolujako Wojt Gminy
      Rosciszewo,
      7) Pan Tadeusz Prekurat pozostaje w skladzie niniejszego zespofu jako Wojt
      Gminy Sierpc,
      8) za Pana Piotra Pakiele owczesnego kierownika Zarzadu Drog Powiatowych
      w Sierpcu powolano Pana Artura Obrebskiego - p.o. Kierownika Zarzadu Drog
      Powiatowych w Sierpcu,
      9)_ za Pana Zdzislawa Dumowskiego powolano Pania^ Magdalene Piotrowska_
      naczelnika Wydzialu Organizacyjno-Administracyjnego.



Zarzad Powiatu w Sierpcu dokonal rowniez aktualizacji zespolu monitorujacego
Strategic Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego na lata 2004-
2012.

   1. za Pana Waldemara Olejniczaka Przewodniczacego III kadencji Rady Powiatu
      w Sierpcu powolano Pana Juliusza Gorzkosia - Przewodniczacego IV kadencji
      Rady Powiatu w Sierpcu,

   2. za Pana Teodora Zasadowskiego - Przewodniczacego Komisji Infrastruktury
      III kadencji powolano Pana Krzysztofa Korpolinskiego - Przewodniczacego
      Komisji Infrastruktury IV Kadencji Rady Powiatu w Sierpcu,

   3. za Paniq, Hanne Kurte - Przewodniczaca, Komisji Spraw Spolecznych Rady
      Powiatu w Sierpcu III kadencji powolano Pana Mariusza Turalskiego
      Przewodniczacego Komisji Spraw Spolecznych IV kadencji Rady Powiatu
      w Sierpcu,

   4. Pan Jan Rzeszotarski pozostaje w skladzie niniejszego zespolu jako Dyrektor
      Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,

   5. Pan Adam Malinowski pozostaje w skladzie niniejszego zespolu jako Prezes
      Sierpeckiego Zwiazku Gospodarczego,

   6. za Pania^ Hanne Kowalska, owczesna^ Komendantke ZHP w Sierpcu zostal
      powolany Pan Slawomir Szalkucki obecny Komendant ZHP w Sierpcu,

   7. Pan Jakub Grodzicki pozostaje w skladzie zespolu monitorujacego niniejsz^
      strategic jako Prezes TKKF ,,Kubus".

   8. Pan Marek Chrzanowski pozostal w skladzie zespohl monitorujacego niniejsz^
      strategic jako Przewodniczacy Rady Miasta w Sierpcu,

   9. Pani Renata Bedzikowska pozostaje w skladzie zespolu monitorujacego
      niniejsza, strategie.

W zwiazku z powyzszym Czlonkowie Zarzadu po dokonaniu aktualizacji zespolow
wdrazajacego oraz monitorujacego Strategic Rozwoju Spoleczno-Gospodarczego
Powiatu Sierpeckiego na lata 2004-2012 jednoglosnie podjeli

                      UCHWAL^NR 77/14/11
w sprawie powotania zespolu wdrazajacego Strategic Rozwoju Spoleczno-

   Gospodarczego Powiatu Sierpeckiego na lata 2004-2012 oraz zespolu
               monitorujacego proces wdrazania Strategii

        /Uchwala stanowi zaiacznik nr 11 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 7.
GIos zabrat Pan Skarbnik, ktory przedstawil projekt projekt uchwaly Rady Powiatu
w Sierpcu zmieniajacy uchwale w sprawie uchwalenia Budzetu Powiatu Sierpeckiego
na rok 2011.
Zmiana Uchwaly Nr 25/III/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2010 roku
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w sprawie uchwalenia Budzetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011 jest niezbedna
na skutek:

     - otrzymanej Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia z 31 stycznia 2011 roku
     w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 1.000.000 zl w ramach
     Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011 - nazwa
     projektu ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3726W Ligowo - Sierpc" .
     Ponadto ZDP w Sierpcu zwrocil sie z prosba_ o zmniejszenie wydatkow
     biezacych w kwocie 115,249 zl, a zwiekszenie wydatkow majatkowych o te
     sama, kwote w zwiazku z realizacje w/w projektu.
     - Otrzymania ostatecznych kwot subwencji ogolnych dia Powiatu Sierpeckiego
     na 2011 rok oraz ostatecznej kwoty udzialu w podatku dochodowym
     od osob fizycznych.
     - Otrzymania dotacji w ramach programu operacyjnego kapital ludzki na
     dofmansowanie projektu Otwarte serca - przyjazny swiat. Warsztaty dia
     stowarzyszenia ,,Szansa na zycie".

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu si? z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                         UCHWAL^NR 78/14/11
           w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu

                    projektu uchwaly w sprawie uchwalenia
                  Budzetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2011

           /Uchwala stanowi zaiacznik nr 12 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 8.
Pan Starosta poinformowal, iz zostal przygotowany projekt uchwaly Rady Powiatu
w Sierpcu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sierpeckiego.
Pan Starosta dodal, ze niniejszy projekt uchwaly szczegolowo zostal omowiony przez
Pania, Sekretarz na posiedzeniu Zarzadu Powiatu w Sierpcu w dniu 23 lutego 2011
roku. Wowczas powstawaly watpliwosci, co do liczby czlonkow Komisji Rewizyjnej.
Po przeanalizowaniu niniejszej sprawy przez Pana Jerzego Trochimczyka - Radce
Prawnego zostal doprecyzowany zapis, ze sklad Komisji Rewizyjnej bedzie liczyl
do 5 osob.
Pan S.Olejniczak chcialby sie dowiedziec: co dokladnie okresia @ 58 ust. 7 projektu
Statutu Powiatu Sierpeckiego mowiacy o tym, ze Komisja Rewizyjna moze
przeprowadzic kontrole w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie
kontroli, za zgoda, Rady Powiatu.
Pan Starosta wyjasnil, ze Komisja Rewizyjna dziala na podstawie rocznego planu
kontroli  zatwierdzonego  przez  Rade  Powiatu.  Gdy  zaistnieje  potrzeba
przeprowadzenia kontroli przez Komisje Rewizyjna_ w zakresie nieobjetym rocznym
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planem pracy Komisji, wowczas niezbedna bedzie zgoda Rady Powiatu.
Ponadto Pan Starosta uwaza, ze Statut rowniez powinien okreslac liczbowo sklad
poszczegolnych Komisji Rady Powiatu, aby nie dochodzilo do takich sytuacji, ze
w jednej Komisji jest np. 10 czlonkow, a druga Komisja liczy tyiko 4 - osobowy
sklad. Zasadnym byloby, aby zostala stworzonajeszczejedna Komisja Rady Powiatu,
co w efekcie doprowadziloby do proporcjonalnosci w skladach osobowych Komisji.
Na chwil^ obecna^ Rada Powiatu IV kadencji ma juz powolane sklady Komisji
i niezasadne jest dokonywanie w tym kontekscie zmian. Jednakze zmiana, majaca na
celu uregulowanie w liczebnosci Komisji moglaby zostac wprowadzona na koniec IV
kadencji, badz na poczatku V kadencji Rady Powiatu.

Czlonkowie Zarzadu po zapoznaniu sie z niniejszym projektem uchwaly jednoglosnie
podjeli

                    UCHWAL^NR 79/14/11
      w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu

projektu uchwaly w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Sierpeckiego
      /Uchwala stanowi zaiacznik nr 13 do niniejszego protokolu/.

Ad. pkt 9. Sprawy rozne.
Pan Starosta przedstawil:
1) pismo Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpu dotyczace wszczecia postepowan
geodezyjno-prawnych  zmierzajacych  do  ustanowienia wlasnosci  gruntow
nieruchomosci Powiatu Sierpeckiego /Pismo stanowi zaiacznik nr 14 do niniejszego
protokolu/.
2) pisma Zarzadu Drog Powiatowych w Sierpu dotyczace propozycji przejecia przez
Powiat Sierpecki drogi publicznej laczacej miejscowosci Borkowo Wielkie z mi astern
Sierpc przebiegajacej na terenie gm. Sierpc oraz Miasta Sierpc /Pismo stanowi
zaiacznik nr 15 do niniej szego protokolu/.
Zarzad Powiatu uznal, ze nie widzi mozliwosci przejecia przez Powiat Sierpecki
drogi publicznej laczacej miejscowosc Borkowo Wielkie z miastem Sierpc,
przebiegajacej na terenie gm. Sierpc oraz Miasta Sierpc.
Powiat Sierpecki posiada w swym zarzadzie lacznie 429 km drog powiatowych,
z czego  wiele  odcinkow drog wymaga remontu badz przebudowy
- w celu zapewnienia bezpieczenstwa i poprawieniu jakosci zycia, co wiaze sie
z ogromnymi nakladami finansowymi.
Jednakze majac na uwadze utrzymanie ciagu komunikacyjnego pomiedzy drogami
gminnymi, powiatowymi i miejskimi Zarzad Powiatu deklaruje wole wspolpracy
z Wojtem Gminy Sierpc oraz Burmistrzem Miasta Sierpc - celem poprawy stanu
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technicznego drogi laczacej miejscowosci Borkowo Wielkie z miastem Sierpc .
 3) Czlonkowie Zarzadu zapoznali sie z regulaminem organizacji konkursu na
 Sportowca Roku 2010 ktory stanowi zaiacznik nr 16 do niniejszego protokolu.
Na posiedzenie Zarzadu Powiatu zostala poproszona Pani Renata Bedzikowska
 inspektor w Wydziale ORS.
Pani Renata Bedzikowska powiedziala, ze przygotowala projekt Regulaminu
 Sportowca Roku 2010 i pierwsze spotkanie robocze, na ktorym mialoby nastapic
omowienie zaiozen do organizacji imprezy, zostalo zorganizowane na 7 marca 2011
roku.
Do kapituly zostali poproszeni:

      1) Wojtowie Gmin z terenu Powiatu Sierpeckiego,
      2) z ramienia organizacji pozarzadowych: Pan A.Balcerowski, Pan
      R.Rzeszotarski, Pan. S.Urbanowicz, Pan J.Grodzicki, Pan S.Malanowski, Pan.
      A.Kapuscinski oraz
      3) przedstawiciele Rady Powiatu: Pan Juliusz Gorzkos oraz Pani Izabela
      Jagodzinska.

Pan Starosta uwaza, ze w roku 2011 Powiat powinien zrezygnowac z organizacji
Sportowca roku 2010, gdyz ostateczne rozstrzygniecie imprezy nastapi w miesiacu
czerwcu, a ponadto w budzecie promocji Powiatu Sierpeckiego jest malo srodkow
fmansowych, gdyz zostalo zorganizowane Spotkanie Noworoczne z Burmistrzem
ktore nie bylo zaplanowane w Budzecie Powiatu na rok 2011. Ponadto Pani
R.Bedzikowska zaproponowala, aby do organizacji niniejszej imprezy zostaly
wlaczone Gminy Powiatu Sierpeckiego. Pan Starosta uwaza, organizacje imprezy
nalezy zaczac od roku nastepnego, tyiko ze w innej formie. Konkurs winien bye
rozstrzygany dwu etapowo tj. w I turze kandydaci na Sportowca Roku winni bye
wybrani na szczeblu gminy, a II turze nastapiloby rozstrzygniecie konkursu na
najlepszego Sportowca Roku na szczeblu Powiatu. Wowczas kapitula zostalaby
poszerzona o Wojtow Gmin, Przewodniczacego i Wiceprzewodniczacego Rady
Powiatu w Sierpcu oraz przedstawicieli organizacji pozarzadowych, aby imprezie
nadac odpowiedniq, range. Ponadto konkurs powinien bye zakonczony najpozniej do
konca lutego danego roku. W chwili obecnej zanim zostanq, przyjete zgloszenia oraz
zostanie przeprowadzona cala procedura, do dopiero w czerwcu ostatecznie zostanie
rozstrzygniety konkurs na Sportowca Roku. W roku biezacym nalezy przygotowac
nowa^ forme konkursu wraz z Wojtami Gmin Powiatu Sierpeckiego.
Pani K.Siwiec przyznala, ze wszystkie rozstrzygniecia konkursow na Sportowca
Roku odbywaja, sie bezposrednio po zakonczeniu danego roku. Jezeli ostateczne
rozstrzygniecie konkursu na Sportowca Roku nastapiloby w czerwcu, to nie wiadomo
bytoby do czego sie odniesc, czy do wydarzen z roku 2010, czy do wydarzen
z pierwszegop61rocza2011 roku.
Pan Wicestarosta powiedzial, ze w ramach posiadanych srodkow fmansowych
powinien zostac zorganizowany konkurs na Sportowca Roku 2010 roku. Kapitula
moze dokonac wyboru najlepszego sportowca roku do konca marca 2011.
Pan W.Rychter uwaza, ze jezeli konkurs na Sportowca Roku organizowany przez
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Starostwo Powiatowe w Sierpcu ma miec charakter powiatowy to Wojtowie wspolnie
ze szkolami przez siebie prowadzonymi, powinni wytypowac propozycje do
najlepszych sportowcow, a powolana Kapitula na poziomie Powiatu powinna
dokonac ostatecznego wyboru.
W zwiazku z powyzszym Pan Starosta poddal pod glosowanie sprawe organizacji
w 2011 roku Konkursu Sportowca roku 2010.

      glosowanie:
      - za-1
      - przeciw- 2
      - wstrzymujacych sie - 2

Wobec powyzszego w wyniku glosowania Zarzad Powiatu podjal decyzje, ze w roku
2011 odstepuja, od organizacji Konkursu Sportowca Roku 2010.
Ponadto Wydzial ORS zostal zobowiazany do przygotowania regulaminu oraz zasad
organizacji Konkursu na Sportowca Roku w najblizszych latach i przekazania
niniejszych dokumentow do akceptacji Zarzadowi Powiatu oraz do dalszej
wspolpracy z Wojtami Gmin Powiatu Sierpeckiego.

4. Na posiedzenie Zarzadu Powiatu zostal poproszony Pan Lukasz Wroblewski
animator sportu boiska ,,0rlik 2012" przy Zespole Szkol Zawodowych Nr 2
w Sierpcu.
Pan Starosta powiedzial, ze Boisko ,,0rlik" zaklada udostepnianie dzieciom
i miodziezy, nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania
sportu. Powiat Sierpecki ma obowiazek nieodplatnego udostepniani obiektu do 2019
roku. Koszty zwiazane z eksploatacja, obiektu beda^ rosly. Ich minimalizowanie
poprzez wprowadzenie jakiejs formy odplatnosci nie jest mozliwe. Zmniejszenie
kosztow eksploatacji obiektu mogloby nastapic np. poprzez sponsorow, ktorzy
pokryliby koszty czesania trawy, zakupu granulatu, dostarczenia srodkow czystosci,
zakupu sprzetu sportowego, opiacenia sedziow, ufundowaniu nagrod. Ponadto Powiat
Sierpecki zobowiazany jest do udostepnienia osobom doroslym bezplatnie boiska
,,0rlik", a nie sprzetu bedacego na stanie obiektu.
Pan Starosta chcialby sie dowiedziec, jak funkcjonuje organizacja imprez na
obiekcie, czy istnieje mozliwosc dofmansowania w formie sponsoringu badz sprzetu,
dzialalnosci obiektu?
Pan L.Wroblewski podal przyklad, ze przy organizacji tumieju - Ognisko TKKF
,,Kubus" przekazalo na stan obiektu ,,0rlik" - pilke. Sprzet, ktory jest na stanie
obiektu ,,0rlik" jest udostepniany miodziezy, jak rowniez osobom doroslym. Zgodnie
z regulaminem funkcjonowania obiektu zatwierdzonym przez Pana P. Kazmierczaka
owczesnego Staroste Sierpeckiego, nie wynika mozliwosc nieudostepniania sprzetu
osobom doroslym korzystajacym z obiektu.
W zwiazku z powyzszym Pan L.Wroblewski zostal zobowiazany do przygotowania
nowego projektu Regulaminu funkcjonowania obiektu ,,0rlik", uwzgledniajac
przytoczone argumenty.
Pan W.Rychter zwrocil uwage, potrzebe wypracowania zmian w strukturze
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organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
Pan Starosta powiedzial, ze w pierwszej kolejnosci must zostac uaktualniony Statut
Powiatu Sierpeckiego. Wowczas po uchwaleniu przez Rade Powiatu w Sierpcu -
Statutu, zostanie przeanalizowany Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Sierpcu.

^ymi^'^- %^W^ Jan Laskowski ......

Dominika Pawtowska     Marek Gasiorowski

Slawomir Olejniczak

Wojciech Rychter ..

Krystyna Siwiec
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