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PROTOKÓŁ Nr 52.2020 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 21 maja 2020r.

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

Na stan 5 członków w posiedzeniu (zdalnie) uczestniczyło 5 członków Zarządu, zgodnie 
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 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 Jerzy Suski -  Mecenas,
4. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w obrębie 
Studzieniec gm. Sierpc.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu (w systemie Skyp - zdalnie) dokonał Pan 
Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków 
Zarządu Powiatu (stan członków uczestniczących zdalnie w posiedzeniu -  5 ).

Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia Zarządu 
Powiatu w dniu 21 maja 2020r., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 3
W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyła Pani Bogusława Lewandowska -  
Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie 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 Zarząd Powiatu w skład Komisji powołuje trzech 
przedstawicieli organu prowadzącego oraz wyznacza przewodniczącego Komisji 
Konkursowej. Dodała, że planowane posiedzenie Komisji Konkursowej jest na 
5 czerwca br. na godz. 9:00.
Pan Starosta zaproponował skład Komisji Konkursowej: Pan Mariusz Turalski -  
Starosta, Pan Wojciech Rychter -  Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych oraz Pani ^  
Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia. Na 
Przewodniczącego Komisji Konkursowej Pan Starosta zaproponował Panią Bogusławę 
Lewandowską -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na przedstawiony skład Komisji 
Konkursowej przez Pana Starostę.

Pani Naczelnik OZ odczytała pozostały skład Komisji Konkursowej: Przedstawicieli 
Kuratorium Oświaty -  Pani Marzena Brzózka-starszy wizytator, Pani Kinga Ilska- 
Bylińska -  Starszy wizytator, Pani Henryka Pszczolińska -  Starszy wizytator. 
Przedstawiciele Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej 
w Sierpcu: Pani Irena Sigiel - logopeda, Pani Katarzyna Błaszczyk - pedagog. 
Przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych: Pani Bogusława Krajewska - 
MOZPOiW NSZZ „Solidarność”, Piotr Podlaski - Związek Nauczycielstwa Polskiego. ^  
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 303.52.2020
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 3
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z pismem o zajęcie stanowiska
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w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc 
/pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pan Wicestarosta powiedział, że nie chodzi o sprzedaż ziemi. Powyższa działka 
planowana była do zbycia w roku bieżącym w Planie wykorzystania zasobu 
nieruchomości na lata 2018-2020. Dodał, iż powyższy temat był już wcześniej 
poruszany na posiedzeniu Zarządu.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy na powyższą nieruchomość jest wykonany operat 
szacunkowy?
Pan Wicestarosta nadmienił, iż Zarząd nie będzie sprzedawał żadnych nieruchomości. 
Dodał, że jest przeciwny sprzedaży.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że działka mieści się przy drodze wojewódzkiej o pow. 
12,2303 ha, po prawej stronie jadąc do Rypina.

W posiedzeniu Zarządu udział wzięła Pani Agnieszka Kikolska -  Zastępca Naczelnika 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Zastępca Naczelnika GiGN powiedziała, że na wskazaną nieruchomość nie ma operatu 
szacunkowego. Wyjaśniła, że jest stworzony trzyletni Plan wykorzystania zasobu 
nieruchomości powiatu sierpeckiego na lata 2018-2020. Na rok 2020 w Planie tym 
została wpisana część działki planowanej do zbycia.
Pan Wicestarosta nadmienił, iż w roku 2015 została sprzedana działka o pow. 4ha po 
prawej stronie przy drodze wojewódzkiej. Decyzja o sprzedaży była podjęta w roku 
2015 Uchwałą Rady Powiatu, a następnie została sprzedana na koniec V kadencji 
w roku 2018.
Pan Mecenas powiedział, że Naczelnik Wydziału GiGN występuje z wnioskiem 
w sprawie zbycia działki, ponieważ jest uchwała Zarządu Powiatu określająca plan 
sprzedaży nieruchomości. W tym planie została przeznaczona na rok 2020 sprzedaż 
działki. Zasugerował, aby przyjrzeć się uchwale określającej plan wykorzystania zasobu, 
która została zmieniona w roku 2019.

^  Zastępca Naczelnika GiGN wyjaśniła, że w roku ubiegłym została podjęta decyzja przez 
Zarząd Powiatu, że nie będzie sprzedana działka i dlatego została podjęta uchwała 
zmieniająca.
Pan Mecenas zaproponował zmienić uchwałę w sprawie planu wykorzystania zasobu 
nieruchomości, dlatego że Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami jest 
formalnie związany tą uchwałą, aby podejmować czynności zmierzające do sprzedaży. 
Pan Mecenas zaproponował zmianę uchwały.
Pan Sekretarz powiedział, że należy przygotować zmianę uchwały odnośnie planu 
sprzedaży nieruchomości w roku 2020.
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Członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (5-za) nie 
zajęli stanowiska ws. sprzedaży nieruchomości nr 195/12 o pow. 12,2303ha położonej 
w obrębie Studzieniec. Na kolejne posiedzenie zostanie przygotowana uchwała 
w powyższej sprawie.

Ad. pkt 4
Członkowie Zarządu powiatu zapoznali się z pismem Gospodarstwa Rybackiego 
Włocławek /pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz powiedział, że skoro ten wspomniany obszar jest obszarem chronionego 
krajobrazu, czyli jest objętym jedną z form ochrony przyrody, ustanowionym 
rozporządzeniem Wojewody, to należy zapoznać się z rozporządzeniem. Wojewoda 
jeżeli wprowadził obszar chronionego krajobrazu, to Wojewoda jednocześnie 
wprowadził zakazy i nakazy. Uważa, że należy sprawdzić czy one odpowiadają tym 
zagadnieniom o których jest mowa w piśmie i czy hałas przekracza odpowiednie normy. 
Jeżeli zostaną przekroczone normy, wówczas można wnioskować do Wojewody
0 zmianę rozporządzenia dotyczącego obszaru chronionego krajobrazu i wprowadzenia 
ograniczeń o których jest mowa w piśmie.
Pan Starosta powiedział, że ten obszar jest to obszar dwóch województw.
Pan Sławomir Krystek zasugerował, aby Pani Naczelnik Wydziału Rolnictwa
1 Środowiska przygotowała stosowne informacje rozszerzające wiedzę, jak to wygląda z 
punktu prawnego i legislacyjnego i jakie są uwarunkowania do pisma.
Pan Wicestarosta uważa, że Pan Sekretarz posiada wiedzę na ten temat. Ponadto 
wspomniał, że rozporządzenie jest z roku 1983, a obecnie jest rok 2020.
Pan Sekretarz powiedział, że najpierw należy dokonać analizy faktycznej i prawnej. Po 
przedstawieniu na posiedzeniu Zarządu zaproponować sposób załatwienia.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że nie wiadomo, czy jest to dzierżawca i dzierżawi 
cały akwen. Uważa, że należy zasięgnąć więcej informacji w tej sprawie.
Pan Starosta uważa, że należy zasięgnąć informacji od Pani Naczelnik Wydziału 
Rolnictwa i Środowiska.
Więcej pytań nie było.

Ponadto Pan Kamil Różański poinformował, iż Urząd Marszałkowski otwiera program 
budowy 31 mierników suszy na terenie województwa mazowieckiego. Dofinansowanie 
tego programu około 80%. Nadmienił, iż poruszył temat, ponieważ wystąpiła do niego 
Komisja Rolna Urzędu Gminy Zawidz, żeby się zainteresować w powyższym temacie. 
Pan Sekretarz zasugerował, aby wniosek został przekazany do Wydziału Rolnictwa 
i Środowiska w powyższej sprawie.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, jak to się ma do programów rządowych związanych 
z hydrologią.
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Pan Sławomir Krystek powiedział, że jest to stacja monitorująca poziom suszy w danym 
powiecie. Stwierdził, iż Powiat musiałby złożyć zapotrzebowanie na takie środki i jeżeli 
zostałby przyznane, wówczas Powiat dokłada 20% z własnego budżetu. Uważa, że 
inicjatywa jest bardzo słuszna w tym klimacie, który teraz jest i jak najbardziej godna 
uwagi i podjęcia czynności, żeby coś takiego zostało zlokalizowane na terenie powiatu. 
Pan Andrzej Cześnik uważa, że jeżeli ma te urządzenie pomóc rolnikom w wypłacaniu 
odszkodowań suszowych, to jak najbardziej należy zamontować. Uważa, że należy 
pozyskać więcej informacji w powyższym temacie.
Więcej pytań nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil K
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LISTA OBECNOŚCI

Zał. Nr ..A—... do Protokołu

z posiedzeń!? Zarzs iu Powiatu

Nr SŁ.WMl d>
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 21 maja 2020r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1.
►

Turalski Mariusz Starosta

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek NT
4. Krystek Sławomir Członek

5. Różański Kamil Członek WobL

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 11.11.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zasad 
naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu 
Sierpeckiego.


