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ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
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Rozpoczęto 19 grudnia 2019 r. 

Zakończono 19 grudnia 2019 r.



PROTOKÓŁ Nr 38.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 19 grudnia 2019r.

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

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Zarządu, zgodnie 
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,
2. Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
3. Pan Zbigniew Rzadkiewicz -  pracownik ZDP w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie 
wygasają z upływem 2019 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania 
tych wydatków.
6. Wprowadzenie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2020-2035 oraz budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc 
-  dz. nr 195/37, dz. nr 195/38 i dz. nr 195/42.
8 . Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania 
zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2020.
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9. Zapoznanie się z informacją w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy 
pozabudżetowych w roku 2019 oraz przygotowania do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych w sezonie 2019/2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2020 roku Zarządu Powiatu do 
zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat 
Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli 
partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół 
Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu 
(stan członków -  5) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu jednogłośnie bez zmian przyjęli porządek posiedzenia Zarządu 
Powiatu.

Ad. pkt 3 i 4
Pan Starosta poprosił o zabranie głosu Pana Skarbnika.

Salę opuścił Pan Jarosław Ocicki -  stan członków 4.

Pan Skarbnik poinformował o zmianach jakie zachodzą w projekcie uchwały 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 oraz budżetu na rok 2019. 
Powyższe zmiany przedstawione są w uzasadnieniu do projektów uchwał.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 219.38.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej



Powiatu Sierpeckiego na łata 2019-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu/.

oraz jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 220.38.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2019 r. /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Sławomir Krystek zapytał, czemu nie udało się zakupić samochodu w roku 
bieżącym?
Pan Skarbnik powiedział, że ustawa o finansach publicznych dopuszcza taką sytuację 

^  gdy rozstrzygnięty jest przetarg, cena jest ustalona, natomiast z przyczyn innych 
wykonanie tego zakupu jest niemożliwe, a środki zostają przeniesione do wydatków 
niewygasających. Dodał, że nie ma żadnych zmian i ceny są ustalone. Ponadto 
poinformował, iż w wykazie wydatków niewygasających jest pięć pozycji: zakup 
samochodu osobowego, modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 
piwnicy budynku Starostwa Powiatowego, modernizacja podłóg w 12 pracowniach 
lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 2, budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 2, 
modernizacja podłóg w 3 pracowniach lekcyjnych w Liceum Ogólnokształcącym. 
Podkreślił, iż te wydatki w sprawozdaniach traktuje się jako wykonane, a środki są na 
specjalnym koncie i z tego konta płaci się wykonawcom.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 221.38.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają 
z upływem 2019 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych
wydatków/uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poprosił o zabranie głosu przez Pana Skarbnika.
Pan Skarbnik powiedział, iż w związku z otrzymaniem dotacji z Funduszu Dróg 
Samorządowych w kwocie 1.692.684 zł na dofinansowanie realizacji zadania
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przebudowa drogi powiatowej Żochowo -  Gójsk, należy zwiększyć dochody i wydatki 
o tę kwotę. Oznajmił, iż w poprzednich uchwałach powyższa kwota była do pozyskania, 
natomiast została pozyskana i staje się dochodem i wydatkiem. W związku 
z powyższym należy zwiększyć dochody i wydatki o tę kwotę. Dodał, iż dochody po 
zmianie będą w kwocie 77.625.65lzł, natomiast wydatki będą wynosiły 77.641.026zł. 
W związku z tym, dokonuje się powyższej zmiany. Zmianie ulegają załączniki: nr 1 
dochody, nr 2 wydatki, nr 3 -  przychody i rozchody oraz zapis w załączniku nr 8 
wydatki inwestycyjne. Ponadto poinformował, iż w WPF na lata 2020-2034 zmienia się 
tabelaryczna prezentacja w związku ze zmianami dochodów i wydatków, jak również 
ulegają zmianie inwestycje. W związku z powyższym należy zmienić tabelaryczną 
prezentacje WPF. W załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć zadanie to w związku 
z komunikatem Wojewody, które jest realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych 
należy traktować jako przedsięwzięcie dwuletnie. W związku z powyższym zostaje 
dopisane do wykazu przedsięwzięć, które będzie realizowane w roku 2019 i 2020, 
natomiast całe realizacja i zapłata nastąpi w roku 2020.
Pan Kamil Różański zapytał, czy nie należy wystąpić z pismem do Wojewody odnośnie 
wycofania wniosku na drogę Żochowo -  Gójsk. Wyjaśnił, iż jest pismo informujące, że 
zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w następnym roku.
Pan Skarbnik powiedział, że zwrócił uwagę Panu Zbigniewowi Rzadkiewiczowi, 
który powiadomił już Urząd Wojewódzki.
Więcej pytań nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie 
(4-za) przyjęli autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2020-2035 /autopoprawka do WPF stanowi załącznik nr 6/ oraz 
budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2020 /autopoprawka do budżetu na rok 2020 
stanowi załącznik nr 7/

Ponadto Pan Kamil Różański zasugerował, aby przemyśleć realizację nowych projektów 
na inwestycje drogowe do nowego naboru.
Pan Skarbnik powiedział, że są projekty inwestycyjne dróg powiatowych. Dodał, że jest 
projekt Bonisław -  Gozdowo około 4 km. Oznajmił, iż Wójt Gminy Gozdowo wystąpił 
do Starosty, aby w nowym roku rozważyć taką propozycję i wprowadzić do realizacji. 
Ponadto jest zaplanowana w budżecie na rok 2020 inwestycja na gm. Rościszewo, 
a także jest wykonywany projekt ul. Dworcowej w Sierpcu. Ponadto jest projekt mostu 
w projekcie budżetu na rok 2020 z funduszy mostowych na rok 2021.
Pan Kamil Różański zwrócił uwagę, że ul. Dworcowa będzie to trzecia droga w mieście 
wykonana z Funduszy Dróg Samorządowych.
Pan Starosta uważa, że w m. Sierpc nic nie było robione przez osiem lat.
Pan Kamil Różański stwierdził, że są również inne gminy na terenie powiatu.
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Pan Starosta uważa, że jest to stolica powiatu i muszą być dojazdy do poszczególnych 
urzędów.
Pan Kamil Różański uważa, że będą wykonane dwie duże inwestycje z Funduszu Dróg 
Samorządowych.
Pan Starosta stwierdził, że przez osiem lat były wykonywane inwestycje na gm. Zawidz. 
Pan Kamil Różański powiedział, że był wykonany wykaz dróg na których były 
wykazane zrealizowane inwestycje. Poprosił, aby tak nie mówić, ponieważ obecnie 
wszystkie inwestycje są wykonywane w mieście za środki z Funduszu Dróg 
Samorządowych.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że odbył się objazd dróg samorządowych Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego. Stwierdził, że potrzeby są duże, ale jest 
dużo zrobionych dróg. Stwierdził, że są drogi, które jeszcze wymagają dużych 
nakładów.
Pan Kamil Różański powiedział, że są drogi na terenie powiatu, które nie mają nakładki 
asfaltowej.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że coraz bardziej się przekonuje, aby projektować 
i wykonywać kompleksowo całą drogę na danej gminie.
Pan Skarbnik powiedział, że są bardzo duże dofinansowania do inwestycji drogowych 
80%. Stwierdził, że jeżeli powiat współpracuje z gminami to powiat dokłada tylko 10% 
środków.
Pan Andrzej Cześnik stwierdził, że należy w te inwestycje wchodzić odważnie 
i projektować całe odcinki dróg. Nadmienił, iż inwestycje na terenie miasta będą 
droższe, ponieważ jest inna infrastruktura.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że przed Zarządem jest 4 lata pracy. Stwierdził, że 
należy przedyskutować pewne sprawy. Uważa, że należy zrobić plan, który byłby do 
dyskusji i opracowania. Uważa, że słuszna jest decyzja, aby drogi wykonywać 
kompleksowo. Stwierdził, że to wymaga czasu ponieważ w skład projektu wchodzą 
również decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych i termin opracowania 
dokumentacji się wydłuża. Uważa, że należy wiedzieć co będzie wykonywane na danej 
gminie. Pan Sławomir Krystek wspomniał o drodze Bonisław -  Gozdowo. Powiedział, 
że Pan Wójt jest zdecydowany i inne różne okoliczności doprowadziły do tego, że jest 
w stanie inwestować. Uważa, że jeżeli gminy mają możliwości i chcą finansować 
budowę dróg, powiat powinien robić wszystko, aby to umożliwić. Uważa, że nie należy 
wymieniać gdzie było robione więcej, a gdzie mniej. Stwierdził, że niektóre drogi na 
gminach są w bardzo złym stanie, a szczególnie w okresie wiosennym.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że po objeździe dróg jest pewien obraz jak wyglądają. 
Dodał, że jest również most na gm. Mochowo, który można wyremontować. Jest 
również dużo dróg utwardzonych żwirowo np. droga Rempin -  Mochowo, która jest 
szeroka i można by ją wyremontować, jak również droga na gm. Zawidz od mostu
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w kierunku Kosemina. Dodał, że jest to droga, która łączy gm. Rościszewo. Uważa, że 
należy wspólnie przeanalizować drogi, które należy w pierwszej kolejności remontować. 
Pan Starosta powiedział, że stara się równoważyć inwestycje, ponieważ przez ubiegłe 
lata było z tym różnie. Jedna gmina była lepiej traktowana, natomiast miasto trochę 
mniej. Uważa, że należy porozmawiać na temat dalszych inwestycji.
Pan Kamil Różański uważa, że nie ma o czym rozmawiać, ponieważ są już decyzje 
podjęte.
Pan Starosta powiedział, że nie wszystkie decyzje są ostateczne.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia 
zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc -  dz. nr 195/37, dz. nr 195/38 
i dz. nr 195/42 /wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz powiedział, iż pełnomocnik firmy NEXERA wystąpił z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości stanowiącej własność 
powiatu sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc w celu wybudowania 
sieci światłowodowej, zapewniającej dostęp do szerokopasmowego internet. Pan 
Sekretarz wyjaśnił, iż w art 25b ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
właściciel, użytkownik lub zarządca jest zobowiązany umożliwić operatorom 
wykonywanie ich działalności. Natomiast ust 2 mówi iż, korzystanie z tej nieruchomości 
co do zasady jest odpłatne. Wyjaśnił iż umowa, która zostanie zawarta w ust. 3a, umowa 
stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Po zawarciu umowy ten 
podmiot może wystąpić do Wydziału Ksiąg Wieczystych o obciążenie tych 
nieruchomości służebnością przesyłu.

Na salę posiedzenia przybył Pan Jarosław Ocicki -  stan członków 5.

Pan Mecenas wyjaśnił, że sama umowa jest wpisywana w księdze wieczystej tylko jako 
ostrzeżenie, że istnieje umowa zezwalająca na przeprowadzenie tej instalacji. Natomiast 
odrębną kwestią jest służebność przesyłu o którą może wystąpić zarówno właściciel jak 
i przedsiębiorca. Jeżeli umowa i uchwała będzie stanowiła, że zezwolenie na korzystanie 
z nieruchomości jest nieodpłatne, to również i służebność zostanie ustanowiona 
nieodpłatnie.
Pan Sekretarz powiedział, że chodzi o zawieszenie kabla światłowodowego z osprzętem 
na istniejących słupach.
Pan Sławomir Krystek powiedział, iż się nie zgadza ponieważ z mapy wynika, że na 
działce 195/38, kabel idzie nową trasą i nie idzie jak jest linia energetyczna.

6



Pan Sekretarz powiedział, że na dalej przeprowadzoną linie światłowodową zapewne 
powstanie nowy słup.
Pan Sławomir Krystek poprosił o wyjaśnienie tej kwestii z Wydziałem Geodezji.

Pan Jarosław Ocicki powiedział, iż w trakcie nieobecności na posiedzeniu Zarządu, 
w międzyczasie udało się załatwić z misji pokojowej dla Domu Pomocy Społecznej 
10 łóżek, 70 poduszek, firany i zasłony, środki czystości w dużej ilości. Dodał, iż 
potrzebny będzie samochód, aby to przywieźć. Ponadto powiedział, że jeżeli chodzi
0 drogi to rozmawiał z Wójtem Gminy Gozdowo na temat remontu drogi Gozdowo -  
Bonisław na całej długości, ponieważ nie będą robione krótkie odcinki. Powiedział, iż 
nie będzie w ogóle robiona ul. Dworcowa z tego względu, że jeżeli jest to mały odcinek 
drogi to mniej środków powiat pozyska. Stwierdził, że należy wykonywać takie odcinki 
gdzie powiat pozyska dużą kwotę. W związku z powyższym w planach jest wykonanie 
projektu drogi Gozdowo -  Bonisław na caałej długości oraz projekt drogi Ligowo -  
Skępe do granicy województwa. Stwierdził, iż ul. Dworcową można wykonać z innych 
środków, natomiast z Funduszu Dróg Samorządowych należy wykonywać całe odcinki 
dróg. Ponadto powiedział, iż w Ministerstwie będzie rozmawiał na temat dróg 
strategicznych, gdzie też można pozyskać środki.
Pan Sławomir Krystek uważa, że należy się dopytać, czy zjazd z drogi wojewódzkiej
1 doprowadzenie do linii kolejowej może być jako droga strategiczna.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, iż będzie rozmawiał w tym temacie. Uważa, że nie 
tylko może wystąpić powiat o dofinansowanie do inwestycji, ale również i gminy. 
Dodał, iż będzie chciał aby w styczniu 2020r. zostały podpisane porozumienia 
z gm. Gozdowo i gm. Mochowo, a trzecią drogę trzeba wybrać do realizacji. Dodał, 
że trzeba będzie wybrać do projektu drogę strategiczną, a ul. Dworcową w m. Sierpc 
można będzie zrobić w porozumieniu z miastem z innych środków.
Pan Kamil Różański nadmienił, że jest droga powiatowa przez gm. Zawidz i gm. Sierpc 
od drogi wojewódzkiej 561 przez Skoczkowo i Wilczogórę. Stwierdził, że droga jest 
w złym stanie i można byłoby złożyć projekt i pozyskać środki na jej remont.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że jeżeli będą środki to można robić w każdej gminie. 
Dodał, że na razie jest mowa o tych dwóch drogach na gm. Mochowo i gm. Gozdowo. 
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 222.38.2019
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc -  dz. nr 
195/37, dz. nr 195/38 i dz. nr 195/42 /uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu/.
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Sale opuścił Pan Jarosław Ocicki -  stan członków 4.

Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2018-2020 /wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Sekretarz powiedział, że 12 kwietnia 2018r. została podjęta uchwała Zarządu 
Powiatu w sprawie ustalenia Planu wykorzystania zasobu nieruchomości powiatu 
sierpeckiego na lata 2018-2020. Zmiana uchwały dotyczy wykreślenia w rozdziale III 
ust 2. Podkreślił, iż nie przeznacza się do sprzedaży działki o nr 197/1 położonej 
w obrębie Studzieniec gm. Sierpc, która przeznaczona była do zbycia w roku 2019.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 223.38.2019
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu 
nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2020 /uchwała stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Na salę posiedzenia przybył Pan Zbigniew Rzadkiewicz -pracownik ZDP.

Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych przedstawił informacje w zakresie pozyskiwania i wykorzystania 
funduszy pozabudżetowych w roku 2019 oraz przygotowania do zimowego 
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2019/2020 /informacja stanowi załącznik 
nr 12 do niniejszego protokołu/.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy została już uruchomiona piaskarka z nowym 
samochodem?

Na salę posiedzenia przybył Pan Jarosław Ocicki -  stan członków 5.

Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że piaskarka jest zamontowana. Pracownicy zostali 
przeszkoleni, ale na razie nie było potrzeby wykorzystania. Ponadto Pan 
Z. Rzadkiewicz przybliżył członkom Zarządu informację w zakresie pozyskiwania
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i wykorzystania funduszy pozabudżetowych w roku 2019, która stanowi załącznik do 
protokołu.
Pan Kamil Różański zapytał odnośnie przetargu na zimowe odśnieżanie dróg 
powiatowych. Zapytał, czy firmy które w trakcie zimy nie świadczą usług mają 
płacone tzw. postojowe, czy pobierają opłatę?

Salę posiedzenia opuścił Mariusz Turalski -  stan członków Zarządu -  4.

Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że nie ma tego przewidzianego przy zamówieniu 
w tym zakresie. Stwierdził, że na sezony przyszłe, czyli po sezonie 2020/2021 trzeba 
się liczyć, że takie środki będzie trzeba zabezpieczyć, ponieważ nie będzie chętnych 
wykonawców.
Pan Andrzej Cześnik podziękował Panu Zbigniewowi Rzadkiewiczowi za 
zorganizowanie objazdu dróg powiatowych. Dodał, iż na pewno Radni będą dążyć, 
aby drogi zostały naprawiane cyklicznie. Uważa, że nie należy się bać dużych 
projektów inwestycyjnych z Funduszu Dróg Samorządowych.
Pytań nie było.

Ponadto Pan Wicestarosta poprosił o udzielenie odpowiedzi do pkt 7 sprawy różne: 
Zajęciem stanowiska w sprawie wprowadzenia zakazu wykorzystania ul. Wojska 
Polskiego w m. Sierpc przez pojazdy ciężarowe Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej/ 
stanowisko stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, iż Pani wystąpiła z pismem o zmianę organizacji 
ruchu na ul. wojska Polskiego, aby ograniczyć przejazd pojazdów z mleczarni.
Pan Skarbnik przypomniał członkom Zarządu, że mleczarnia na remont drogi 
powiatowej (ul. Wojska Polskiego) dołożyła środki. Dodał, iż było to w poprzedniej 
kadencji.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że to miała być droga z której miały korzystać 
samochody z mleczarni, ale w rzeczywistości okazuje się, że tą drogą przejeżdżają 
różne samochody typu TIR czy autobusy.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że ta droga jest często patrolowana przez Policję, ale 
to nic nie daje.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że budynek mieszkanki tej ulicy jest bardzo blisko 
ulicy.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że Pani podejmowała temat drgań ze względu na 
studzienki deszczowe usadowione w jezdni. Dodał, iż te studzienki były naprawiane 
na gwarancji, jak również wystąpiono do MPGK, żeby naprawili studzienki w swoim 
zakresie. Oznajmił, iż w tym zakresie coś zostało uzgodnione z dyrektorem jak
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również wystąpiono również o przeanalizowanie swoich urządzeń umieszczonych 
w drodze na ul. Konstytucji, gdzie będzie wykonywana inwestycja remontu drogi. 
Stwierdził, iż drgania które występują na ul. Wojska Polskiego spowodowane są 
drganiami studzienek, które należy wyregulować.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że należy zaczekać do wyremontowania studzienek 
i może ustąpią drgania. Dodał, iż wykonanie studzienek podczas remontu tej drogi nie 
było fachowe.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu postanowił zaczekać na wykonanie 
regulacji studzienek przez MPGK. W związku z powyższym Zarząd Powiatu będzie 
dalej monitorował sprawę.

Ad. pkt 10
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie upoważnienia 
w 2020 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych 
i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na 
uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych 
i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty /wniosek stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 224.38.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie upoważnienia w 2020 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia 
projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki 
oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera 
w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty ^  
łuchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 11
Pan Starosta poinformował, iż w związku z wnioskiem Pani Magdaleny Pędy -  
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie uzgodnienia 
monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 225.38.2019
w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 2 
im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 17 do 
niniejszego protokołu/.
Na salę posiedzenia przybył Mariusz Turalski -  stan członków 5.

Ad. pkt 12
W sprawach różnych członkowie Zarządu Zapoznali się m.in.:
1. Decyzją Starosty Sierpeckiego w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę inwestycji pn. „budowa dwóch budynków wolnostojących 
handlowo -  usługowych z parkingiem, pylonem reklamowym i niezbędną infrastrukturą 
techniczną oraz rozbiórką obiektów budowlanycNYdecyzytf stanowi załącznik nr 18 do 
niniejszego protokołu/.

2. Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie 
£  dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa

drogi powiatowej nr 3741 W Lelice -  Rogienice -  Grabiec -  Rzeszotary -  
Zawady /pismo stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.

3. Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie 
dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3724W Żochowo -  Gójsk na terenie gminy Sierpc”/pismo stanowi 
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

4. Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie 
dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 3727 Ligowo -  granica województwa -  (Skępe)”/pismo stanowi 
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.

5. Pismem Pani Hanny Przeciszewskiej w sprawie zwołania sesji Rady Powiatu 
w Sierpcu /pismo stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.

6. Zatwierdzoną przez Wojewodę Mazowieckiego okresową oceną przyjmowania i 
załatwiania skarg i wniosków przez organy jednostek samorządu terytorialnego 
województwa mazowieckiego oraz samorządowe jednostki organizacyjne w 
2018r./pismo stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.
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Pan Wicestarosta powiedział, iż Pan Sebastian Szczypecki -  Wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu przed chwilą złożył wniosek w sprawie przyznania tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Księdza Stanisława Jana 
Opolskiego Proboszcza Parafii pw. „Wszystkich Świętych w Gozdowie”.
Na salę posiedzenia przybył Pan Sebastian Szczypecki -  Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu.

Salę opuścił Pan Andrzej Cześnik stan członków Zarządu 4.

Pan Sebastian Szczypecki powiedział, iż po rozmowie z Księdzem Proboszczem 
parafii Gozdowo przygotował wniosek „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego”. 
Stwierdził, iż robił to zgodnie z regulaminem, który obowiązuje przy składaniu 
wniosku. Nadmienił, iż będąc wnioskodawcą nie może sam złożyć takiego wniosku. 
W związku z powyższym poprosił Pana Starostę o podpisanie wniosku. Swoją 
aprobatę wyraził również Przewodniczący Rady, który też może być wnioskodawcą. 
Ponadto próbował dodzwonić się do Pana Sławomira Krystka z propozycją podpisu 
wniosku. Stwierdził, iż chciał aby to wszystko było zgodnie z założeniami formalnymi 
i prawnymi.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że idea słuszna. Zapytał, czy proboszcz parafii 
Gozdowo wyraził zgodę.
Pan Sebastian Szczypecki odpowiedział, że tak. Dodał, iż osobiście przeprowadził 
wywiad z księdzem proboszczem.
Pan Sekretarz powiedział, że do wniosku potrzebne jest pisemne oświadczenie 
proboszcza.
Pan Sebastian Szczypecki powiedział, iż ma pisemne oświadczenie proboszcza 
w domu. Dodał, iż w regulaminie nie ma mowy o załączaniu oświadczenia do 
wniosku.
Pan Sekretarz zacytował § 3 regulaminu „z wnioskiem o nadanie tytułu” i tu się 
wymienia kto może i jakie podmioty. Natomiast ust. 2 mówi „podmioty wskazane 
w ustępie pierwszym obowiązane są poinformować kandydata o zamiarze zgłoszenia 
do uhonorowania tytułem oraz uzyskać jego pisemną zgodę na złożenie wniosku.
Pan Sebastian Szczypecki powiedział, że zgodę uzyskał. Dodał, iż wniosek uzupełni, 
a ksiądz proboszcz o wszystkim wie.
Pan Mecenas powiedział, że jeżeli Zarząd Powiatu wyrazi zgodę na podjęcie 
oświadczenia, wówczas należy zmienić porządek posiedzenia Zarządu.

Pan Starosta poprosił o 5 minut przerwy.
Na salę posiedzenia nie powrócił Pan Jarosław Ocicki -  stan członków 3.
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Pan Starosta podpisuje wniosek w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony 
dla Powiatu Sierpeckiego” dla Księdza Stanisława Jana Opolskiego Proboszcza 
Parafii pw. „Wszystkich Świętych w Gozdowie”.
W związku z powyższym Pan Starosta zaproponował zmianę posiedzenia Zarządu 
Powiatu przez wprowadzenie do porządku pkt 12a Podjęcie uchwały w sprawie 
wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia Rady Powiatu 
w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” dla Księdza Stanisława Jana Opolskiego Proboszcza Parafii 
pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie”.
Pan Sekretarz odczytał projekt uchwały.
W związku z powyższym członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 226.38.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Księdza Stanisława Jana 
Opolskiego Proboszcza Parafii pw. Wszystkich Świętych w Gozdowie” uchwała 
stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.

Pan Sebastian Szczypecki -  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu podziękował 
członkom Zarządu Powiatu za podjęcie odpowiedniej decyzji w powyższej sprawie.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2019r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Turalski Mariusz Starosta b

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek Ur
4. Krystek Sławomir Członek

p )

5. Różański Kamil Członek H h p

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Uchwały 
Nr J1.JI.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zasad 
naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu 
Sierpeckiego.



ZARZĄD POWIATU 

W SIERPCU £01. m do proio! Sierpc, dnia 17.12.2019 r.

BRZ.0022.32.2019

Działając na podstawie § 76 ust i  Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 38 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy

^  Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie 
wygasają z upływem 2019 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania 
tych wydatków.
6. Wprowadzenie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2020-2035 oraz budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc 
-  dz. nr 195/37, dz. nr 195/38 i dz. nr 195/42.
8 . Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu wykorzystania 

£  zasobu nieruchomości Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2020.
9. Zapoznanie się z informacją w zakresie pozyskiwania i wykorzystania funduszy 
pozabudżetowych w roku 2019 oraz przygotowania do zimowego utrzymania dróg 
powiatowych w sezonie 2019/2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2020 roku Zarządu Powiatu do 
zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat 
Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli 
partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół 
Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.
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