
Rada Powiatu Sierpeckiego
Radni - Sesja

Protokół Nr XI.2019 

z obrad sesji w dniu 5 lipca 2019 roku

Obrady rozpoczęto piątek, 5 lipca 2019 o godz. 13:30 
a zakończono o godz. 13:55 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków.

Obecni:

1. Przemysław Burzyński
2. Marek Chyliński
3. Andrzej Cześnik
4. Juliusz Gorzkoś
5. Zbigniew Kopczyński
6. Małgorzata Korpolińska
7. Sławomir Krystek
8. Jan Laskowski
9. Ewa Nowakowska
10. Jarosław Ocicki
11. Sławomir-Ołejniczak
12. Paweł Pakicła
13. Kamil Różański
14. Wojciech Adam Rychter
15. Sebastian Szczypecki
16. Mariusz Turalski
17. Dariusz Twardowski

Ponadto w obradach uczestniczyli:

1) Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,

2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,

3) Pan Jerzy Suski -  Radca prawny.



1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie 
Sekretarza obrad.

Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady — Pan Przemysław Burzyński otworzył XI sesję Rady Powiatu 
w Sierpcu. Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał Pana Marka Chylińskiego.

2. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach i że był on przedmiotem posiedzenia. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos 
w tym punkcie obrad?

Głos zabrał Pan Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu który wyjaśnił, że sesja ta 
została zwołana ze względu na to, że został rozstrzygnięty przetarg na budowę mostu 
w miejscowości Kosemin na terenie gminy Zawidz. W związku z tym, że zostało trochę 
środków należy dać możliwość Zarządowi Dróg Powiatowych rozprowadzenia tych 
środków, żeby inwestycje zostały wykonane do końca roku.

I tak w ramach współfinansowania z gminami Powiatu Sierpeckiego po stronie Gminy 
Sierpc Wójt zdecydował się na zwiększenie dotacji dla powiatu o 35.000 zł i teraz dotacja 
z gminy będzie wynosiła 335.000 zł. Jeżeli zostanie dodane 35.000 zł po stronie Powiatu 
to ogółem inwestycje na gminie Sierpc będą opiewały na kwotę ponad 670 .000 zł. 
Wobec powyższego zostaje wprowadzone do budżetu Powiatu Sierpeckiego 
następujących 5 inwestycji:

1) przebudowa drogi powiatowej Białyszewo - Warzyn-Skóry w miejscowości 
Białyszewo za kwotę 350.000 zł,

2) przebudowa drogi powiatowej Pawłowo - Mieszczk w miejscowości Sułocin 
Towarzystwo za kwotę 83.000 zł,

3) przebudowa drogi powiatowej Białyszewo -  Warzyn-Skóry - Warzyn-Kmiecy
w miejscowości Goleszyn za kwotę 135.000 zł,

4) przebudowa drogi powiatowej Kisielewo -  Dziembakowo - Gorzewo - Grodkowo- 
Zawisze za kwotę 38.000 zł,

5) przebudowa drogi powiatowej Białyszewo - Warzyn-Skóry - Warzyn - Kmiecy- 
Goleszyn w miejscowości Goleszyn za kwotę 64.000 zł,

Na terenie gminy Rościszewo Wójt zadecydował się zwiększyć dotację dla Powiatu 
o kwotę 50.000 zł. Wobec powyższego dotacja dla powiatu będzie wynosiła 350.000 zł.



Razem zostaną wykonane inwestycje na kwotę 700.000 zł ze środkami finansowymi 
powiatu włącznie. Na terenie tej gminy będą realizowane cztery następujące inwestycje.

1) przebudowa drogi powiatowej Rościszewo - Września na kwotę 330.000 zł

2) przebudowa drogi powiatowej Lutocin granica województwa Września - Borowo w 
miejscowości Borowo za kwotę 159.000 zł

3) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu 
dotyczącym przebudowy drogi powiatowej Rościszewo - Kosemin - Żabowo - Szumanie 
gmina Rościszewo za kwotę 52.000 zł.

4) przebudowa drogi powiatowej Lutocin granica województwa Września -  Borowo 
- Stopin za kwotę 159.000 zł.

Na terenie gminy Szczutowo dotacja wynosi 300.000 zł, także inwestycje ogółem wraz 
ze współfinansowaniem powiatu wykonane zostaną w kwocie 600.000 zł. Zaplanowane 
zostało wykonanie w trzech zakresach inwestycji, a mianowicie:

1) przebudowa drogi powiatowej Łukomie - Dziki Bór na odcinku Gorzeń - Mierzęcin za 
kwotę 295.000 zł,

2) przebudowa drogi powiatowej Szczutowo - Blizno -  Białasy -  Troska oraz Łukomie 
Białasy za kwotę 280.000 zł,

3) opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3719W 
Czumsk Duży - granica województwa droga Gójsk -  Szczutowo za kwotę 25 000 zł,

Jeśli chodzi o gminę Mochowo to wcześniej deklarowana była kwota dotacji w wysokości 
350.000 zł, jednak została zmniejszona do 290.000 zł. Razem na terenie gminy Mochowo 
zostaną wykonane dwie inwestycje, a mianowicie:

1) przebudowa drogi powiatowej Ligowo -  Mochowo to jest dokończenie ubiegłorocznej 
inwestycji która była realizowana z PROW-u oraz drogi Mochowo - Gozdowo na terenie 
gminy Mochowo razem za kwotę 538.000 zł,

2) przebudowa drogi powiatowej Mochowo - Gozdowo na terenie gminy Mochowo za 
kwotę 42. 000 zł. Sprawa dotyczy chodników.

Pan Skarbnik wyjaśnił, że to by było tyle jeśli chodzi o zmiany w budżecie w zakresie 
dróg. Dodał, że pozostałe zaproponowane zmiany w budżecie Powiatu Sierpeckiego nie 
powodują zmian w budżecie ogólnym, tylko są to przesunięcia w budżecie między 
paragrafami. W gospodarce nieruchomościami i gruntami zostają zwiększone wydatki na 
usługi. Jest to związane z usunięciem nieczystości, które są na terenie gminy Szczutowo. 
Na niniejszej gminie powstało dzikie wysypisko. Wójt nakazał usunięcie niniejszego 
wysypiska, gdzie koszt zadania będzie opiewał na kwotę 15.000 zł. Następnie zostanie 
zwiększona dotacja podmiotowa dla PUL-u, to jest to Płockiego Uniwersytetu Ludowego. 
W związku z tym, że kończy działalność ta szkoła, zabraknie tam do końca sierpnia 1.200



zł. Wobec powyższego należy o tę kwotę zwiększyć wydatki, tym samym zmniejszając 
dotację dla Leonium. Skarbnik oznajmił, że to by było tyle jeśli chodzi o zmiany w 
budżecie.

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowano w sprawie: _____  ■
Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 rok.

Wyniki glosowania __________• _____ ■ ■ ' . ■
#  ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne: _____  ~ _____■ ■ ■ :
■ ZA (15)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Juliusz Gorzkoś, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Jarosław 
Ocicki, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, Sebastian Szczypecki, 
Mariusz Turalski, Dariusz Twardowski.
NIEOBECNI (2)
Andrzej Cześnik, Sławomir. Olejniczak.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

3. Zakończenie obrad sesji Rady.

Zamknięcie obrad.
Pan Przewodniczący poinformował, iż porządek obrad został wyczerpany, 
w związku z powyższym zamyka XI sesję V kadencji Rady Powiatu w Sierpcu.

« UCHWAŁĘ Nr 63.XI.2019
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego

na 2019 rok
/Uchwała stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Sekretarz obrad 

Marek Chyliński


