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PROTOKÓŁ Nr 54.2020
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 3 czerwca2020r.

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

Na stan 5 członków Zarządu Powiatu w posiedzeniu (zdalnym) uczestniczyło
4 członków, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr l do niniejszego
protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu,
2. Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu,
3. Pan Jarzy Suski - Mecenas,
4. Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Oświaty i Zdrowia,
5. Pan Dariusz Franczak - Wójt Gminy Zawidz.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej w Sierpcu.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt l
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski - Starosta
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu (stan
członków uczestniczących zdalnie w posiedzeniu - 4).



Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić
następujące punkty:
3a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas
oznaczony wynoszący 5 lat części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi
Szkół Nr 2 w Sierpcu.
3b. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania
zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2020.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za, l - nieobecny) przyjęli porządek
posiedzenia Zarządu Powiatu w Sierpcu ze zmianą, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej w Sierpcu.
3a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas
oznaczony wynoszący 5 lat części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołu
Szkół Nr 2 w Sierpcu.
3b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu
wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2020.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt 3
W posiedzeniu uczestniczyła Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia wystąpiła ponownie z wnioskiem w sprawie zmiany uchwały
dotyczącej powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu /wniosek
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że w ostatniej chwili zmienił się skład przedstawiciela
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Płocku. Oznajmiła, że w miejsce Pani
Kingi Irskiej - Bylińskiej będzie Pani Agnieszka Zalech - Zastępca Dyrektora
Delegatury w Płocku. Dodała, iż zostanie przygotowane oświadczenie dla Pani
Agnieszki Zalech informujące o terminie posiedzenia Komisji.
Pan Starosta nadmienił, że zmienia się tylko przedstawiciel Kuratorium, poza tym skład
pozostaje bez zmian.



Pan Kamil Różański zapytał, czy nie będzie problemem, że w Komisji Konkursowej
uczestniczy Starosta?
Pan Starosta powiedział, że nie ma problemu, ponieważ konkurs będzie zatwierdzany
przez Zarząd a nie przez Starostę.
Pan Mecenas potwierdził odpowiedź. Dodał, że były już wybierane składy konkursowe,
w których był członek Zarządu - Starosta czy Wicestarosta. Uważa, że nie ma
zagrożenia.
Więcej pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 306.54.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 3a
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski - Naczelnik Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na wniosek Pani Magdaleny Pędy - Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 2 wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w użyczenie na czas oznaczony wynoszący 5 lat części nieruchomości oddanej w trwały
zarząd Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu/.
Pan Sekretarz powiedział, że Pani Magdalena Peda - Dyrektor ZS nr 2 w Sierpcu
wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na użyczenie części powierzchni
z przeznaczeniem na plac zabaw dla dzieci z Edukidsmed Sp. z o. o z siedzibą
w Sierpcu na okres 5 lat. Dodał, iż w tej sprawie jest uchwała Rady Powiatu
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu
sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom w trwały zarząd. Te kwestie są
uregulowane w § 6 tej uchwały i nie ma żadnych przeszkód z punktu widzenia
prawnego na oddanie w użyczenie tej nieruchomości o pow. 262,50 m2, pozostającej
w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na cele publiczne. Wyjaśnił,
iż z projektu uchwały należy wykreślić zdanie, oraz cele nie związane z działalnością
gospodarczą". Stwierdził, że nie ma przeszkód prawnych do wyrażenia zgody
w użyczenie nieruchomości, ponieważ cel publiczny jest spełniony.
Pan Wicestarosta powiedział, że był i oglądał teren. Dodał, że jest to od strony
przychodni na ul. Grota Roweckiego. Oznajmił, że miejsce wydzielone zostanie
ogrodzone przez przedszkole.
Pytań nie było



Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 307.54.2020
w sprawie wyrażenia /gody na oddanie w użyczenie na czas oznaczony wynoszący
5 lat części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołu Szkół Nr 2
w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 3b
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski - Naczelnik Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem o zmianę projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu
nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2020 l wniosek stanowi załącznik
nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz powiedział, że Zarząd Powiatu podjął decyzję wyrażającą zgodę na
dzierżawę działki 195/12 dla rolnika, który miał działki w użytkowaniu. Zgodnie
z uchwałą Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie ustalenia planu
wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2020,
nieruchomość wspomniana jest na rok 2020 przewidziana do sprzedaży. Ponadto
w uchwale Planie wykorzystania zasobu nieruchomości w ust. 3 jest błąd pisarski.
Działka została oznaczona jako działka 197/12, a powinno być 195/12.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 308.54.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu
nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2020 l uchwała stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
W sprawach różnych Pan Kamil Różański poprosił o rozmowę na temat ulokowania
stacji meteorologicznej na terenie powiatu Sierpeckiego.
Do rozmowy zdalnie dołączył Pan Dariusz Frączak - Wójt Gminy Zawidz.
Pan Starosta zapytał o ulokowanie czujnika stacji meteorologicznej.
Pan Wójt powiedział, że nie jest tym zainteresowany, natomiast jeżeli Zarząd widzi
potrzebę zamontowania to niech montuje na swoją odpowiedzialność. Dodał, iż w m.
Studzieniec jest taka stacja, i że czasami może być więcej szkód z tego jak pożytku.
Uważa, że należy rozmawiać o kosztach utrzymania takiej stacji, zabezpieczenia,



przekazywania informacji i zapewnienia ciągłości przepływu informacji. Stwierdził, że
jeżeli jest stacja, która informuje i spełnia wymagania, to nie ma przyznawanych
punktów za brak stacji . Uważa, że utrzymanie stacji będzie po stronie Powiatu, bo
będzie właścicielem. Stwierdził, że jeżeli byłaby zamontowana stacja, to należy
zapewnić bieżącą konserwację, bieżący dostęp do internetu, przesyłanie danych, co
wiąże się z kosztami.
Pan Starosta uważa, że na razie należy się wstrzymać od decyzji.
Pan Starosta podziękował za uczestnictwo w posiedzeniu Zarządu Panu Wójtowi gm.
Zawidz..

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.
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