
Protokół Nr III/06
z obrad III sesji Rady Powiatu w Sierpcu

w dniu 28 grudnia 2006r.

Przewodniczył: Pan Waldemar Olejniczak – Przewodniczący Rady Powiatu.
Protokołowała: Magdalena Piotrowska – inspektor.

Sesję rozpoczęto o godzinie 1100.

Na  stan  17  radnych  ustawowego  składu  Rady  Powiatu  w  obradach
uczestniczyło 17 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.

Porządek obrad.
(załącznik nr 2)    

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Powołanie sekretarza
obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja  Przewodniczącego  Rady,  Przewodniczący  Komisji  oraz

oświadczenia Przewodniczących Klubów.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Sierpcu na

2007r.
6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji  o stanie bezpieczeństwa i

porządku  publicznego  na terenie  powiatu  sierpeckiego  za  11  miesięcy
2006r.

7. Informacja  Komendanta  Powiatowego  Państwowej  Straży  Pożarnej  w
Sierpcu  o  stanie  bezpieczeństwa  ochrony  przeciwpożarowej  oraz
zagrożeniach powiatu.

8. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego powiatu.

9. Informacja  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  o  stanie
środowiska w województwie mazowieckim w 2005r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty.
11.Informacja  Urzędu  Skarbowego  w  Sierpcu  o  analizie  oświadczeń

majątkowych  złożonych  do  Pana  Starosty  i  Przewodniczącego  Rady
Powiatu. 

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego.
13.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  powołania  Komisji  Rewizyjnej  oraz

określenia jej składu osobowego.
14.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  kontroli  Komisji

Rewizyjnej na 2007r.



15.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16.Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad III sesji Rady Powiatu.        

Ad pkt 1

Pan  Waldemar  Olejniczak  –  Przewodniczący  Rady  Powiatu otworzył
obrady  III  sesji  Rady  Powiatu  w Sierpcu.  Oznajmił,  iż  na  stan  17  radnych
ustawowego  składu  Rady  w  obradach  uczestniczy  17  radnych,  co  stanowi
quorum  do  podejmowania  prawomocnych  uchwał.  Na  sekretarza  obrad
powołano radnego Pana Szczepana Jamiołkowskiego.

Ad pkt 2

W  punkcie  przyjęcie  porządku  obrad  radna  Pani  Hanna  Kurta zgłosiła
wniosek,  aby  punkt  10  -  podjęcie  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  planu
kontroli  Komisji  Rewizyjnej  na  2007r.  został  przeniesiony  po  punkcie  14  -
podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej
składu osobowego.
Radny Pan Jerzy Rokicki również jest podobnego zdania, ponieważ zgodnie z
§  36  pkt  4  Statutu  Powiatu  Sierpeckiego  Komisja  Rewizyjna  przedstawia
Radzie Powiatu plan kontroli na 2007r. a skoro nie ma Komisji Rewizyjnej to
nie można przedstawić planu kontroli. 
Pani Zuzanna Samul – Sekretarz Powiatu przyznała, że wniosek jest słuszny
bo  Komisja  Rewizyjna  przedkłada  propozycje  planu  kontroli  natomiast  plan
przyjmuje Rada Powiatu. Jeżeli Rada Powiatu zatwierdzi taki plan, to będzie on
obowiązywał  Komisję  Rewizyjną,  która  będzie  powołana.  Można  również
wniosek przyjąć i  przełożyć przyjęcie planu kontroli,  dać do zweryfikowania
powołanej na dzisiejszej sesji Komisji Rewizyjnej. 
Wobec  tego  Pan  Przewodniczący spytał,  kto  z  radnych  jest  „za”
przeniesieniem punktu 10 porządku obrad po punkcie 13.

Głosowanie 16 – za
  0 – przeciw
  1 – wstrzymujący się

Następnie  Pan  Przewodniczący poddał  porządek  obrad  pod  głosowanie  po
dokonanych zmianach 

Głosowanie 17 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się
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Ad pkt 3

Pan Przewodniczący  poinformował, że do Biura Rady wpłynęło pismo, które
podpisali  wszyscy  działacze  klubów  sportowych  w  okręgu  sierpeckim.  Pan
Waldemar  Olejniczak  odczytał  treść  pisma,  które  stanowi  załącznik  nr  3  do
niniejszego protokołu. 
Dnia  27  grudnia  2006r.  wpłynęło  postanowienie  o  umorzeniu  śledztwa  w
sprawie  niedopełnienia  w  2005r.  obowiązków  przez  radnych  Powiatu
Sierpeckiego i zaniechaniu, pomimo ciążącego na nich prawnego obowiązku,
podjęcia  uchwały  o  wygaśnięciu  mandatu  radnego  Andrzeja  Gromelskiego
(postanowienie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu). 
Radny Pan Teodor Zasadowski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury i
Bezpieczeństwa  Publicznego poinformował,  że  w  dniu  21  grudnia  2006r.
odbyło się posiedzenie komisji, na którym wypracowano wniosek do Zarządu
Powiatu,  iż  z  chwilą  uzyskania  w  budżecie  wolnych  środków  w  obrocie
zabezpieczyć kwotę 200 tyś zł na zakup samochodu gaśniczego dla Państwowej
Straży Pożarnej w Sierpcu. Komisja zaopiniowała pozytywnie budżet na 2007r
w części dotyczącej dróg. 
Pan  Przewodniczący odczytał  wnioski  Komisji  Spraw  Społecznych,  jakie
wypracowano na posiedzeniu w dniu 27 grudnia 2006r.  

1. Zobowiązać  Wydział  Oświaty,  Promocji  i  Spraw  Społecznych  do
opracowania kalendarza imprez miejsko – powiatowych po uzyskaniu
informacji  od  Dyrektorów  szkół  i  konsultacji  z  Urzędem  Miasta  w
Sierpcu.

2. Zebrać  od  Dyrektorów szkół  informację  dotyczącą  oferty  dla  dzieci  i
młodzieży w czasie ferii zimowych.

3. Wynegocjować z Kierownikiem Krytej Pływalni w Sierpcu symboliczną
opłatę za pobyt na basenie dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

4. Zobowiązać  Komisję  Rewizyjną  do  zbadania,  w  jaki  sposób  zostały
rozdysponowane środki na stypendia dla uczniów.

5. Dokonać  zmian  w  projekcie  budżetu  zwiększając  deficyt,  aby
przywrócić do życia bazę oświatową (chodzi m.in. o remont hali przy
LO.,  remont  dachu  przy  ZS  Nr  1  w  Sierpcu,  remont  kotłowni  w
Studzieńcu). 

6. Zabezpieczyć środki w budżecie powiatu na 2007r. na szlaki rowerowe i
ciągi pieszych.

Pani Hanna Kurta – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych dodała do
wypowiedzi  Przewodniczącego  Rady,  że  komisja  negatywnie  zaopiniowała
budżet powiatu na 2007r. uważając go za budżet stagnacji, przetrwania. 
Starosta  Pan  Sławomir  Fułek wypowiedział  się  w  kwestii  pisma,  które
przysłały kluby sportowe. Jego zdaniem należy podjąć dyskusję i wypracować
wspólne stanowisko Rady, które będzie zobowiązywało do pewnego działania.
Wszyscy zdają sobie na pewno sprawę, że taka inwestycja będzie bardzo trudna

3



do zrealizowania. Budowa nowego stadionu z całym zapleczem jest olbrzymim
wyzwaniem finansowym dla  powiatu  jak  i  dla  miasta.  Należy słuchać  głosu
społecznego,  ponieważ  pod  pismem  podpisały  się  wszystkie  organizacje
sportowe  działające  na  terenie  naszego  powiatu.  Starosta  uważa,  że  dobrze
byłoby,  aby  jakieś  stanowisko  Rada  Powiatu  podjęła.  Na  początku  stycznia
odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta i Panem Burmistrzem
w  celu  opracowania  wspólnego  stanowiska  dotyczącego  działań  miasta  i
powiatu na najbliższe lata. Warto byłoby przedstawić stanowisko Rady Powiatu
w sprawie stadionu. Pan Starosta zaapelował o dyskusję.
Pan Przewodniczący sam podpisał się pod tym pismem, jako prezes Ludowych
Zespołów  Sportowych  i  popiera  opinię  wszystkich  działaczy  jak  również
popiera  wypowiedź  Pana  Starosty.  Ma  świadomość  ciężaru,  jaki  spadnie  na
powiat tak dużej inwestycji. Sądzi, że inwestycja byłaby realna przy współpracy
miasta, gmin jak również zakładów pracy. Trzeba odpowiedzieć sobie na jedno
pytanie, czy później będziemy w stanie utrzymać taki obiekt. Uważa, że dzisiaj
decyzji nie powinniśmy podejmować, trzeba się do niej przygotować. Wskazane
byłoby  wziąć  wzorce  z  innych  obiektów.  Na  Komisji  Budżetu  i  Promocji
Powiatu  wywiązała  się  dyskusja  w  tym temacie.  Ten  obiekt  powinien  być
wykorzystywany przez nasze szkoły. Pan Przewodniczący zaproponował,  aby
do dyskusji powrócić na posiedzeniach komisji  budżetu i komisji społecznej. 
Radny Pan Jan Rzeszotarski uważa,  że taka inicjatywa jest  bardzo słuszna
tylko,  że  trzeba  wiedzieć  orientacyjnie,  jakie  to  będą  koszty  i  jednocześnie
należy sprawdzić, jak są wykorzystane obiekty, które już istnieją.  Ponadto w
budżecie powinny być zarezerwowane środki oraz powinny być wykorzystane
środki zewnętrzne. 

Ad pkt 4

W interpelacjach  i  zapytaniach  radnych  głos  zabrała  radna  Pani  Krystyna
Siwiec,  która  na  poprzedniej  sesji  składała  interpelację  na piśmie  w sprawie
stypendiów dla  uczniów.  Wczoraj  uzyskała  odpowiedź,  ale  nie  była  ona  do
końca taka, jaką oczekiwała radna dlatego poprosiła, aby Pan Przewodniczący
wpłynął,  aby  na  następnej  sesji  był  obecny  Naczelnik  Wydziału  Oświaty  i
udzielił wyczerpującej odpowiedzi.

Ad pkt 5 

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2007r.
Skarbnik  Powiatu  Pan  Stanisław  Pijankowski poinformował,  że  na
dzisiejszym  posiedzeniu  Zarząd  Powiatu  analizował  przedłożone  wnioski  z
Komisji  Infrastruktury  i  Bezpieczeństwa  Publicznego  i  Komisji  Spraw
Społecznych. Zarząd stanął na jednoznacznym stanowisku, że w tej chwili jest
za  krótki  okres  na  przeanalizowanie  tych  spraw.  Środki  na  dofinansowanie
zakupu  samochodu  bojowego  dla  Państwowej  Straży  Pożarnej  w  Sierpcu

4



prawdopodobnie  znajdą  się  w  momencie  rozliczenia  końcowego  budżetu
powiatu.  Natomiast  co  do  zwiększenia  budżetu  na  ścieżki  rowerowe i  ciągi
pieszych  Zarząd  Powiatu  negatywnie  zaopiniował  i  postanowił  nie  wnosić
poprawki do projektu budżetu powiatu na 2007r.
Radna Pani Krystyna Siwiec stwierdziła, że Przewodniczący Rady mówił, że
powinno się dyskutować na temat budowy stadionu, i jednocześnie spytała, czy
mamy świadomość, jak wygląda baza sportowa przy szkołach średnich, gdzie
uczniów jest bardzo dużo a obowiązkiem organu prowadzącego jest stworzenie
warunków  do  realizacji  zadań  dydaktycznych,  których  jest  między  innymi
wychowanie fizyczne. Pani Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego od kilku lat
zgłaszała konieczność modernizacji  hali sportowej. Jeśli  mamy dyskutować o
pięknej  idei  budowy  stadionu,  dlaczego  odrzucamy  wniosek  o  to,  co
powinniśmy  uczynić  koniecznym.  Jeżeli  w  tym  roku  nie  zostanie
wyremontowana jedna sala, to okaże się potem, że jest za późno. Uważa, że w
pierwszym rzędzie powinno się zająć nie wizją pięknego stadionu, tylko bazą
oświatową  znajdująca  się  przy  szkołach.  Radna  zaapelowała,  aby  Zarząd
Powiatu  jeszcze  raz przeanalizował  budżet,  poinformował  Dyrektorów szkół,
czy mamy szansę na to, żeby ożywić bazę oświatową. 
Radna Pani Hanna Kurta popiera wypowiedź radnej Siwiec i również uważa,
że jeżeli w tym roku nie zaczniemy nic robić, a nasze inwestycje ograniczą się
do dróg, to znowu minie cztery lata i nic nie będzie zrobione. 
Radny  Pan  Adam  Lipiński jest  za  budową  stadionu  i  uważa,  że  jest  on
potrzebny,  ale  jeden  warunek,  że  musimy  pozyskać  pieniądze  ze  środków
unijnych.  Radny spytał  poprzedniej Rady Powiatu,  co Państwo zrobili,  gdzie
pozyskano jakieś środki na te obiekty, o których tu się mówi. 
Radny Pan Jan Rzeszotarski dodał, że unia nie przekaże 100% środków tylko
20% dlatego radny na poprzedniej sesji spytał Pana Starostę o wizję powiatu bo
jeżeli takiej wizji nie będzie, skąd pozyskać środki, to nie ma o czym mówić.
Pan Przewodniczący stwierdził, że musimy sobie zadać pytanie, czy nas na to
stać ponieważ taki obiekt to jest luksus. Podobnie, jak basen, do którego cały
czas dopłacamy. 
Pan Starosta  Fułek oznajmił,  iż  żadne  boiska  znajdujące  się  przy szkołach
jeżeli  chodzi  o  gabaryty  i  organizowanie  imprez  nie  spełniają  wymogów.
Natomiast co do budżetu, to najłatwiej powiedzieć, że jest to budżet stagnacji,
ale  przecież  mamy  ograniczone  możliwości.  To,  co  mamy  należy
rozdysponować sensownie.
Radny Pan Jan Rzeszotarski przedstawił stanowisko Klubu PSL, który będzie
głosował przeciw przyjęciu budżetu na 2007 rok ponieważ brak jest środków
zewnętrznych a subwencje, które przyjdą będą rozdawane. Nie ma koncepcji na
pozyskanie  środków  unijnych  a  w  kampanii  wyborczej  dużo  się  mówiło  o
pozyskaniu  takich  środków  nawet  nie  zaplanowano  środków  żeby  wykonać
jakiś projekt.  W roku 2007 Sierpc będzie Stolicą Kulturalną Mazowsza a na
kulturę w budżecie jest zaplanowane tylko 3 tys. zł na cały rok. Budżet, który
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został  przedstawiony  radnym  będzie  dysponował  tylko  tymi  środkami  bez
pozyskania z zewnątrz. Jedyną inwestycją są drogi.
Radny Pan Adam Lipiński zwrócił się do radnych, aby nie robili z Zarządu
Powiatu  cudotwórców.  Pracują  oni  dopiero  miesiąc  czasu.  Jest  to  za  krótki
okres, aby wymagać od nich takiej strategii. 
Ponieważ  więcej  pytań  nie  było,  Pan Przewodniczący spytał,  kto  jest  „za”
uchwaleniem budżetu powiatu na 2007r. 

Głosowanie 9 – za
5 – przeciw
3 – wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 18/III/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2006r

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na 2007r.
(Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokolu)

Ad pkt 6

Informacja  Komendanta  Powiatowego  Policji  o  stanie  bezpieczeństwa  i
porządku publicznego na terenie powiatu sierpeckiego za 11 miesięcy 2006r.
(informacja stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu).
Do informacji nie zgłoszono pytań. 

Ad pkt 7

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu o
stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach powiatu.
(informacja stanowi zał. nr 7 do niniejszego protokołu).
Starosta  Pan  Sławomir  Fułek poprosił  Pana  Komendanta,  aby  przybliżył
temat budowy strażnicy dla straży pożarnej.
Radny  Pan  Teodor  Zasadowski spytał,  czy  jest  szansa  na  wprowadzenie
nowych  jednostek  do  Krajowego  Rejestru  Systemu  Gaśniczego  z  terenu
powiatu sierpeckiego. 
Pan  Józef  Chmielewski  –  Komendant  Powiatowy  PSP  w  Sierpcu
odpowiadając Panu Zasadowskiemu stwierdził, że ten problem wałkuje się już
ze dwa lata i szanse są na wprowadzenie nowych jednostek, ale żeby jednostka
OSP  została  wprowadzona  do  Krajowego  Systemu  musi  spełniać  określone
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wymagania.  Jednostki,  które  chciałyby  być  włączone  tych  kryteriów  nie
spełniają i stąd Pan Komendant nie podejmuje żadnych działań. Zasadniczym
kryterium jest  posiadanie  dwóch samochodów bojowych.  Żadna jednostka w
powiecie  nie  posiada  dwóch  samochodów.  Dobrze,  że  w  pierwszych  latach
udało  się  nam  wprowadzić  9  jednostek  do  Krajowego  Systemu  natomiast
wprowadzenie  następnych  jest  pewnego  rodzaju  problemem.  Była  wcześniej
mowa  o  wprowadzeniu  środków  do  budżetu  powiatu  na  2007r  na  zakup
samochodu bojowego dla Państwowej Straży Pożarnej. Obecny samochód służy
już 18 lat w straży i w Polsce w żadnej jednostce takiego samochodu nie ma.
Co  do  strażnicy  Pan  Komendant  oznajmił,  iż  obiekt  naszej  strażnicy,  jaką
posiadamy jest w stanie fatalnym, nie spełnia żadnych przepisów sanitarnych,
ani bezpieczeństwa i po wielu latach usilnych starań udało nam się wejść do
programu inwestycyjnego w ramach inwestycji centralnej. Z tego programu ma
być budowanych 10 strażnic między innymi w Sierpcu. Środki finansowe będą
pochodziły z budżetu inwestycji centralnej. Jedyny warunek to musi być działka
pod budowę. Pan Komendant podjął rozmowy z Burmistrzem Miasta i wstępnie
Burmistrz przychylił się do prośby i przy ul. Paderewskiego teren 1 hektara ma
wydzielić  i  przekazać  straży  na  budowę  strażnicy.  Inwestycja  miałaby  być
wykonana w ciągu 3 lat.

Ad pkt 8

Informacja  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  stanie  bezpieczeństwa
sanitarnego powiatu.
(informacja stanowi zał. nr 8 do niniejszego protokołu).
Dyskusji nie było. 

Ad pkt 9

Informacja  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  o  stanie
środowiska w województwie mazowieckim w 2005r.
(informacja stanowi zał. nr 9 do niniejszego protokołu).
Pan Andrzej Hasa – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przybliżył
radnym informację o stanie środowiska w województwie mazowieckim. Pytań
nie było, przystąpiono do realizacji punktu 10 porządku obrad.

       

Ad pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty.
Pan  Przewodniczący poinformował,  że  wszyscy  radni  otrzymali  materiały
związane ze skargą. Ponieważ pytań nie było, Pan Waldemar Olejniczak poddał
projekt uchwały pod głosowanie  
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Głosowanie 17 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 19/III/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2006r

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty.
(Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu)

Ad pkt 11

Informacja Urzędu Skarbowego w Sierpcu o analizie oświadczeń majątkowych
złożonych do Pana Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu. 
(Informacja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu)
Pytań nie zgłoszono.

Ad pkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego.
Pan Przewodniczący spytał, czy są pytania.
Radny Pan Jan Laskowski oznajmił,  iż  na poprzedniej  sesji  Rady Powiatu
zgłaszał, aby oprócz zmian w statucie dotyczących przekazywania radnym na
14 dni sprawozdań budżetowych był również zapis o innych sprawozdaniach
finansowych z działalności szpitala. 
Radny Pan Paweł Kaźmierczak złożył wniosek, aby w § 6 ust. 2 p. 4 zmienić
zapis szkoły „ponadpodstawowe” na „ponadgimnazjalne”
Radna  Pani  Leontyna  Zduniak uważa,  że  nie  tylko  powinny  być
sprawozdania  finansowe  SP  ZZOZ  lecz  również  powinniśmy  zająć  się
sprawozdaniem  finansowym  basenu  tym bardziej,  że  kierownik  obejmujący
stanowisko  po  poprzedniej  pani  kierownik  zgłaszał  o  niedomaganiach  i
nieścisłościach tej jednostki.
Radny  Pan  Teodor  Zasadowski zawnioskował,  aby  w  projekcie  uchwały
dopisać wszystkie jednostki budżetowe. 
Wobec powyższego wszystkie wnioski zostały ujęte w projekcie uchwały.
Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie
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Głosowanie 17 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 20/III/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2006r

w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego.
(Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu)

Ad pkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej
składu osobowego.
Pan  Przewodniczący poprosił  o  zgłaszanie  kandydatów  do  składu  Komisji
Rewizyjnej.
Pan  Jarosław  Ocicki  –  Wiceprzewodniczący Rady zgłosił  radnego  Pana
Teodora Zasadowskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie. 
Starosta Pan Sławomir Fułek zgłosił radną Panią Hannę Kurtę na sekretarza
komisji, która wyraziła zgodę. 
Radny  Pan  Rafał  Kluska zgłosił  radnego  Pana  Jerzego  Rokickiego  na
zastępcę przewodniczącego komisji. Pan Rokicki wyraził zgodę. 
Radna Pani Hanna Kurta oznajmiła, iż w związku z tym, że pracuje w trzech
komisjach, złożyła rezygnację z pracy w Komisji Budżetu i Promocji Powiatu. 
Pan  Przewodniczący przedstawił  cały  skład  osobowy  Komisji  Rewizyjnej
Rady Powiatu:
1.Pan Adam Lipiński – Przewodniczący
2. Pan Jerzy Rokicki – zastępca 
3. Pani Hanna Kurta – sekretarz
4. Pan Teodor Zasadowski – członek

Następnie poddał pod głosowanie projekt uchwały

Głosowanie 17 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła
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Uchwałę Nr 21/III/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2006r

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu
osobowego.

(Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu)

Ad pkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2007r.
Pan  Starosta  Fułek zaproponował  15  minut  przerwy,  aby  nowo  powołani
członkowie  Komisji  Rewizyjnej  zapoznali  się  z  planem  kontroli  komisji,
ewentualnie wnieśli poprawki. 
Radna Pani  Hanna  Kurta złożyła  wniosek  o  korektę  planu  pracy  Komisji
Rewizyjnej ponieważ na Komisji  Spraw Społecznych wypracowano wniosek,
aby skontrolować Wydział Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych.
Radny Pan Jan Laskowski zwrócił się z pytaniem do Pana Starosty, czy znany
jest  już raport  z kontroli  krytej  pływalni.  Jeżeli  raport  jest,  to  Rada Powiatu
powinna się z nim zapoznać ponieważ z planu kontroli wynika, że kontrola tej
jednostki  jest  przewidziana  dopiero  na  lipiec.  Wniosek  radnego  do  Pana
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jest taki, aby zapoznać się z raportem w
celu stwierdzenia, czy basen należy skontrolować wcześniej, czy jak wynika z
planu kontroli.     
Pan Przewodniczący na  wniosek Starosty  ogłosił  15 minut  przerwy w celu
zapoznania  się  z  planem  kontroli  przez  członków  Komisji  Rewizyjnej,
naniesienie ewentualnych poprawek i przedstawienie Radzie Powiatu. 
W trakcie przerwy obrady sesji  opuścił  radny Pan Jan Laskowski.  Do końca
obrad pozostało 16 radnych.  
Po przerwie  sekretarz komisji Pani Hanna Kurta przedstawiła plan kontroli
Komisji Rewizyjnej na 2007r. 
Styczeń – 1. kontrola Wydziału Oświaty, Promocji i Spraw Społecznych.  

       2. kontrola Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.
Luty – Kontrola Krytej Pływalni w Sierpcu.
Marzec – 1. kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
                 2. kontrola Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Sierpcu.
Kwiecień -  1. kontrola Zarządu Powiatu w Sierpcu za I kwartał 2007r. 

2. kontrola SP ZZOZ w Sierpcu.
Maj –  kontrola Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.
Czerwiec – kontrola Gospodarstwa Pomocniczego przy Zespole Szkół 

Rolniczych w Studzieńcu.
Lipiec i sierpień – przerwa wakacyjna
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Wrzesień – 1. kontrola Zarządu Powiatu za II kwartał 2007r. 
         2. kontrola Zespołu Szkół Rolniczych w Studzieńcu.

Październik – kontrola Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
Listopad – kontrola Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.
Grudzień – 1. kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

         2. kontrola Zarządu Powiatu w Sierpcu za III kwartał 2007r. 

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały po dokonanych
zmianach

Głosowanie 16 – za
   0 – przeciw
   0 – wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 22/III/06
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 grudnia 2006r

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007r.
(Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu)

Ad pkt 15

Radny  Pan  Rafał  Kluska spytał  Pana  Przewodniczącego,  że  w  Statucie
Powiatu  Sierpeckiego  jest  zapis,  że  Starosta  na  każdej  sesji  składa  Radzie
Powiatu sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej
sesji  a  w dniu  dzisiejszym takiego sprawozdania  radni  nie  otrzymali.  Radny
poprosił, aby zgodnie z zapisem było to przestrzegane. 
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że w okresie od poprzedniej sesji Rady Powiatu
odbyło się jedno posiedzenie Zarządu Powiatu i to w dniu dzisiejszym i to był
za krótki okres na przedłożenie sprawozdania.
Radny Pan Jerzy  Rokicki zabrał  głos  w kwestii  oświadczeń  majątkowych.
Spytał,  czy  w  przypadku,  kiedy  małżonek  nie  prowadzi  działalności
gospodarczej, radny ma obowiązek składania takiego oświadczenia. Czy takie
oświadczenie  powinno  być  składane  tylko  wtedy,  gdy  małżonek  prowadzi
działalność.
Pani  Zuzanna  Samul  –  Sekretarz  Powiatu wyjaśniła,  że  radni  składają
oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie
powiatu sierpeckiego.  Jeżeli  radny nie  prowadzi,  to  jest  to  istotne,  ponieważ
radnemu  ani  małżonkowi  nie  wolno  prowadzić  działalności  gospodarczej  z
wykorzystaniem mienia  powiatu sierpeckiego.  Żeby móc to  ocenić  to  należy
złożyć  takie  oświadczenie.  Jeżeli  małżonek  nie  prowadzi  i  radny  nie  złoży
takiego oświadczenia, to bierze na siebie odpowiedzialność za nie złożenie. 

11



Radny Pan Rokicki zwrócił się z prośbą, aby w tej kwestii wypowiedział się
radca prawny.
Radna Pani  Krystyna Siwiec chciałaby się  dowiedzieć,  jak będą wyglądały
potrącenia  za  nieobecności  na  posiedzeniach  komisji  etatowego  członka
Zarządu  Powiatu.  Radna  jest  zdania,  że  etatowy  członek  Zarządu  powinien
uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach komisji.  Czy są jakieś instrumenty
prawne ?
Pani Zuzanna Samul  wyjaśniła, że etatowy członek Zarządu Powiatu będzie
pobierał wynagrodzenie a wynagrodzenia nie można potrącać. 
Pan Przewodniczący oznajmił, iż jest to kolejne pytanie do Pana mecenasa. 

Ad pkt 16

W  sprawach  różnych  radny  Pan  Teodor  Zasadowski  podziękował  Panu
Adamowi Lipińskiemu za udostępnienie samochodu do rozwiezienia darów.
Radny Pan Jan Rzeszotarski zwrócił  uwagę, że strona internetowa powiatu
jest nieaktualna, ponieważ jest tylko zdjęcie Pana Wicestarosty.
Ponieważ więcej pytań nie było Pan Przewodniczący zamknął obrady III sesji
Rady Powiatu o godzinie 13.35 

Protokołowała            Sekretarz Obrad      Przewodniczący Rady
/-/                      /-/          /-/

Magdalena Piotrowska   Szczepan Jamiołkowski      Waldemar Olejniczak 
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