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PROTOKÓŁ Nr 10.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
w dniu 8 lutego 2019r.

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki 
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady

i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie 
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz.9:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pan Ryszard Dobiesz -  Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru
3. Pani Małgorzata Korpolińska -  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Sierpcu,
4. Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
5. Pani Maja Strześniewska -  p. o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu,
6. Pani Elżbieta Zientalewicz -  pracownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony 
Cywilnej,
7. Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu,
8. Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu,
9. Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami.
/lista gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego 
Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2018r.
4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą „Bezrobocia w powiecie sierpeckim” według 
stanu na 31 grudnia 2018r.
5. Zapoznanie się ze Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej w 2018r. oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu 
pieczy zastępczej.



6. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działania Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w 2018 r.
7. Zapoznanie się z informacją ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg 
i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w 2018r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania 
z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom 
organizacyjnym w trwały zarząd.
9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności nieruchomości 
Powiatu Sierpeckiego za II półrocze 2018r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad naliczania diet 
oraz zwrotów kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.
11. 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 Pani Mirosławy Sawickiej -
Przewodniczącej Komisji Zakładowej przy SPZZOZ w Sierpcu.
12. 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 Stefana Izydora 
Prusińskiego Proboszcza Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie.
13. 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 Pana Dariusza Mroczkowskiego 
oraz Pana Jakuba Mroczkowskiego -  Sędziów piłki ręcznej na szczeblu centralnym.
14. 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.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na 
rok 2019.
17. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z Planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu za 
2018r.
18. Przyjęcie protokołów:

Nr 7.2018 z dnia 11 stycznia 2019r.
Nr 8.2018 z dnia 16 stycznia 2019r.
Nr 9.2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

19. Sprawy różne.



20. Zamkniecie posiedzenia.
porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 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 -  4).

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
następujący punkt:
17a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2019 roku dla 
potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.

Pani Małgorzata Korpolińska -  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu zawnioskowała, aby 
do złożonego wniosku w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla 
Powiatu Sierpeckiego” dla Księdza Stefana Izydora Prusińskiego Proboszcza Parafii 
pw. św. Apolonii w Borkowie dopisać „ Proboszcza Emeryta” oraz „Borkowie 
Kościelnym”. Wyjaśniła, że ksiądz Prusiński przebywa na emeryturze i zasadnym 
byłoby dopisać „Emeryta”.
Ponadto Pan Starosta zaproponował, aby do projektu uchwały w sprawie przyznania 
tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Mirosławy 
Sawickiej -  Przewodniczącej Komisji Zakładowej przy SPZZOZ w Sierpcu dopisać 
Przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SPZZOZ w Sierpcu. 
Pytań nie było.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli zaproponowany porządek 
posiedzenia Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 8 lutego 2019r., z zaproponowanymi 
poprawkami, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego 
Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2018r.
4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą „Bezrobocia w powiecie sierpeckim” według 
stanu na 31 grudnia 2018r.
5. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej w 2018r. oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu 
pieczy zastępczej.
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6. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działania Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w 2018 r.
7. Zapoznanie się z informacją ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg 
i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w 2018r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania 
z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom 
organizacyjnym w trwały zarząd.
9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności nieruchomości 
Powiatu Sierpeckiego za II półrocze 2018r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad naliczania diet 
oraz zwrotów kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.
11. 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 Pani Mirosławy Sawickiej -
Przewodniczącej Komisji Zakładowej „NSZZ” Solidarność przy SPZZOZ w Sierpcu.
12. 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 Stefana Izydora 
Prusińskiego Proboszcza Emeryta Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie Kościelnym.
13. 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 Pana Dariusza Mroczkowskiego 
oraz Pana Jakuba Mroczkowskiego -  Sędziów piłki ręcznej na szczeblu centralnym.
14. 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.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na 
rok 2019!
17. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z Planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu za 
2018r.
17a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2019 roku dla 
potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.
18. Przyjęcie protokołów:

Nr 7.2018 z dnia 11 stycznia 2019r.



Nr 8.2018 z dnia 16 stycznia 2019r. 
Nr 9.2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

19. Sprawy różne.
20. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybyła Pani Maja Strześniewska -  p. o. Dyrektor PUP 
w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Maja Strześniewska -  p. o. Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy wystąpiła z wnioskiem w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania 
Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 
2018r. /wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PUP powiedziała, że sprawozdanie roczne jest składane za każdy rok 
ubiegły, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania urzędu. 
Oznajmiła, że stopa bezrobocia w powiecie sierpeckim w roku 2018 wynosiła 16,5% 
i jest o trochę mniejsza niż w roku 2017. Dodała, iż wiele czynników miało na to 
wpływ: wyrejestrowanie w związku z podjęciem zatrudnienia, a także aktywizacja, 
szkolenia, roboty publiczne, jak również dofinansowanie na otwarcie działalności 
gospodarczej. Pani Dyrektor powiedziała, że główną troską jest stopa bezrobocia, 
a przede wszystkim osoby długotrwałe bezrobotne, czyli osoby, które minimum 
12 miesięcy są zarejestrowane i trudno jest je zaktywizować.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy można sprawdzić osobę, która chce być osobą 
bezrobotną ze względu na opłacone składki?
Pani Dyrektor PUP odpowiedziała, że jest trzeci profil z Ministerstwa. Profilowanie 
osób bezrobotnych biorąc pod uwagę ich chęć skorzystania z jakiejkolwiek pomocy 
świadczonej przez Powiatowy Urząd Pracy. Dodała, iż w tym trzecim profilu jest 
najwięcej, ponieważ osoba bezrobotna przychodząc do pośrednika pracy, potwierdzając 
gotowość podjęcia pracy ma pytania zawarte w ankiecie na które odpowiada. Po analizie 
ankiety nie koniecznie taka osoba jest zainteresowana podjęciem pracy, jak również 
przebranżowieniem, wówczas posiada profil trzeci. Nadmieniła, że Ministerstwo nad 
tym pracuje i ma to zmienić.
Pan Starosta zapytał ile zostało podpisanych umów na staże?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że ze 191 staży podpisano 74 umowy.
Pan Wicestarosta powiedział, że musi być to osoba krótkotrwale bezrobotna do czterech 
miesięcy i posiadać wiek 30r. życia.
Pani Dyrektor powiedział, że ze 191 w ramach tych grup musi być określona grupa: 
kobieta - mężczyzna: w tym 54 mężczyzn można było zaktywizować. Dodała, że na 
obecną chwilę brak jest miejsc dla mężczyzn.
Pan Kamil Różański zapytał, czy jest jeszcze przepis, że osoba będąca na stażu w roku 
ubiegłym nie może podjąć kolejnego.
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Pani Dyrektor powiedziała, że zawsze tak było, że osoba która skorzystała raz 
z projektu, kolejny raz nie może przystąpić.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 40.10.2019
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania 
Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2018r. /uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Maja Strześniewska -  p. o. Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Sierpcu przedstawiła informację dotyczącą „Bezrobocia w powiecie 
sierpeckim” według stanu na 31 grudnia 2018r. /informacja stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor PUP za przybycie.

Ad. pkt 5
Na salę posiedzenia przybyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu przedstawiła Sprawozdanie z działalności 
i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2018r. oraz zestawienie 
potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej /sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor powiedziała, że Powiat jest organizatorem pieczy zastępczej, a w ramach 
oszczędności zadania zostały przydzielone do PCPR. Dodała, iż jest to zgodne 
z prawem. Podkreśliła, iż zadania organizacji pieczy zastępczej przypisane są Staroście. 
W związku z powyższym Starosta prowadzi bezpośredni nadzór nad pieczą zastępczą. 
Pan Starosta zapytał o projekty unijne, czy są jeszcze w trakcie realizacji?
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że projekt „Świetlice ponadgminne”, który trwał 
trzy lata zakończył się. Koszt projektu 700.000 zł. W ramach projektu prowadzono sześć 
świetlic na terenie powiatu sierpeckiego, gdzie dużo dobrego zostało wykonane dla 
dzieci. Podkreśliła, że dużą atrakcją dla dzieci ze świetlicy były wyjazdy do innych 
miast, jak również świetlica była ich źródłem pożywienia. Nadmieniła, iż mimo iż 
rodzice otrzymują 500+ to nie zawsze jest przełożenie opieki nad dziećmi. Pani 
Dyrektor powiedział, że jest obowiązek kontynuować świetlicę przez kolejne 
30 miesięcy. Dodała, że obecnie nie ma atrakcji, jak również tych rzeczy, które były
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przypisane w projekcie. Tak samo przedstawia się w gminach, które prowadziły 
świetlice. Dodała, że jest otwarta na prowadzenie w dalszym ciągu świetlice w budynku 
PCPR, ponieważ działa w strukturze PCPR, a w poszczególnych gminach to były filie. 
Dodała, iż PCPR jest otwarty na dalsze prowadzenie świetlicy w Sierpcu. Dodała, że do 
tej pory nie zgłosili się rodzice z dziećmi.
Ponadto poprosiła, aby promować na terenie powiatu sierpeckiego informację, iż PCPR 
poszukuje rodzin zastępczych. Oznajmiła, że były dwie rodziny zawodowe, jedna 
w styczniu wygasła, ponieważ rodzice adoptowali dzieci.
Pan Kamil Różański zapytał, czy PCPR dopłaca do okularów korekcyjnych dla dzieci 
niepełnosprawnych?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że jest to zadanie z zakresu wspierania osób 
niepełnosprawnych, a Powiat zajmuje się osobami niepełnosprawnym w ramach 
środków otrzymywanych z PFRON. Dodała, że są to środki ustawowe m.in. w ramach 
środków ortopedycznych i pomocniczych. Jak najbardziej to zadanie jest realizowane 
i można się o to ubiegać, a PCPR jest ostatnim ogniwem w tej procedurze. Na podstawie 
badań i skierowania od lekarza oraz orzeczenia o niepełnosprawności refunduje się 
zakup okularów.
Pan Kamil Różański powiedział, iż jedna z mieszkanek gm. Zawidz powiedziała, że 
pomimo, iż miała orzeczenie lekarza i dofinansowanie z NFZ odmówiono jej 
świadczenia.
Pani Dyrektor zapytała, czy powiedziała dlaczego jej odmówiono?
Pan Kamil Różański odpowiedział, że tego nie wyjaśniła.
Pani Dyrektor wyjaśniła, że jeżeli było coś nie dopilnowane na danym etapie, była źle 
wypełniona faktura, brak dofinansowania z NFZ. Dodała, iż w takich przypadkach 
PCPR prosi o uzupełnienie wniosku, jak również wszystkie dostarczone dokumenty 
podlegają dokładnemu sprawdzeniu.
Pan Kamil Różański podziękował za udzielenie informacji. Stwierdził, iż miał 
informację z jednej strony, a mieszkańcy też do końca nie wszystko wiedzą i w sposób 
tendencyjny zrzucają wszystko na jedną stronę.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 6
Na sale posiedzenia przybyła w Pani Elżbieta Zientalewicz -  pracownik Referatu 
Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Joanna Pakieła -  Kierownik Referatu Zarządzania 
Kryzysowego i Obrony Cywilnej przedstawiła Sprawozdanie z działania Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku w 2018 r. /sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że ze sprawozdania wynika że zaplanowane były 
cztery posiedzenia Komisji, a zrealizowano tylko dwa. Zapytał, co było powodem i czy
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stan bezpieczeństwa w Powiecie jest tak zadowalający, że Komisja nie miała co robić, 
czy brak czasu?
Pani Elżbieta Zientalewicz wyjaśniła, że zastępuje Panią Kierownik i od niej zależy 
kiedy zwołuje posiedzenia Komisji. Wyjaśniła, że był obowiązek ustawowy, aby 
komisja spotykała się cztery razy, czyli raz na kwartał. Po zmianie ustawy komisja ma 
się spotykać wtedy, kiedy jest potrzeba. Dodała, że żadna jednostka, jak i instytucja nie 
zgłaszała potrzeby zorganizowania posiedzenia, dlatego nie było obowiązku 
ustawowego więc nie zostało zorganizowane. Oznajmiła, że posiedzenia były wcześniej 
zaplanowane kiedy obowiązywała ustawa.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy na najbliższym posiedzeniu komisji zostanie 
ukonstytuowana komisja w nowym składzie, czy będzie przedstawiony plan pracy 
komisji i jakie zamierzenia na najbliższy rok?
Pani Elżbieta Zientalewicz odpowiedziała, że jest przygotowany plan pracy, w którym 
zaplanowane są cztery posiedzenia komisji. Dodała, że plan pracy akceptuje Pan 
Starosta, który przedstawia Komisji.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia przedstawiła informacje ze sposobu przyjmowania i załatwiania 
skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w 2018r. /informacja stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.

Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie ustalenia 
szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych O  
powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
Pan Mecenas powiedział, że podczas dyskusji na poprzednim posiedzeniu Zarządu 
zaproponował zmianę uchwały. Zaproponował, aby w uchwale był tylko jedna zmiana 
czyli „§ 1. W Uchwale Nr 217.XXXV.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 
26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania 
z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom 
organizacyjnym w trwały zarząd (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 17.05.2013 roku 
poz. 565) w § 4 ust. 4 po punkcie 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
”6) w celu udzielenia pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień 
komunikacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach 
opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 690) Zaproponował, aby z projektu uchwały wykreślić drugą 
zmianę. Wyjaśnił, iż cele publiczne w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami
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zostały wymienione, natomiast uchwałą próbuje się dodać cel publiczny, którego nie ma 
w ustawie, w tym stosowanie udogodnień. Dodał, iż ten punkt jest zbędny.
Pan Mecenas odczytał projekt uchwały po poprawkach.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4-za) przyjęli poprawkę do 
zaproponowanego projektu uchwały.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 41.10.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości 
Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym 
w trwały zarząd /uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Na salę posiedzenia przybył Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami.
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił informację dotyczącą ujawnienia 
praw własności nieruchomości Powiatu Sierpeckiego za II półrocze 2018r. /informacja 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
Zastępca Naczelnik ON wyjaśnił, iż chodzi o komunalizacje. Dodał, iż na 400 km dróg 
powiatowych, ponad 100 km jest jeszcze nie skomunalizowanych. Uważa, że zostały 
najtrudniejsze sprawy, ale należałoby jak najszybciej skomunalizować, ponieważ jeżeli 
dany odcinek drogi będzie przeznaczony do modernizacji lub remontu, a nie będzie 
uregulowany, wówczas wniosek może zostać nie objęty dofinansowaniem.
Pan Naczelnik GiGN wyjaśnił, iż chodzi o nabycie dróg po roku 1999 kiedy powstały 
powiaty. Oznajmił, iż tam gdzie jest to możliwe zakładane są księgi wieczyste, 
a następnie Zarząd Dróg Powiatowych występuje z wnioskiem do Wojewody 
o uzyskanie decyzji komunałizacyjnej. Po uzyskaniu decyzji te drogi przechodzą pod 
własność powiatu. Oznajmił, że są nieruchomości, które w obecnie obowiązujących 
przepisach są praktycznie nie do uregulowania.
Pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Panu Naczelnikowi GiGN za przybycie.

Ad. pkt 10
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotów kosztów podróży przysługujących 
radnym Powiatu Sierpeckiego.
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Zastępca Naczelnik ON powiedział, iż została przygotowana zmiana pod bieżące 
potrzeby tzn. zmianę Statutu, ustawy o samorządzie powiatowym, jak również z mocy 
ustawy o samorządzie powiatowym doszła komisja skarg wniosków i petycji. Ponadto 
należy również uwzględnić przewodniczącego rady i członków zarząd w komisjach, jak 
również było kilka uregulowań technicznych, które należało poprawić.
Pan Mecenas zasygnalizował, iż ta uchwała była uchwalona nie jako prawo miejscowe 
tylko akt wewnętrzny, którego nie ogłasza się w dzienniku urzędowym. Wyjaśnił iż 
organ nadzoru Wojewody Mazowieckiego od 2017 r. twierdzi, że jest to akt prawa 
miejscowego, ponieważ dotyczy kręgu radnych i nie dotyczy jednej kadencji. Dodał, iż 
w powyższym temacie są różne opinie organów nadzoru. Zasugerował, aby powyższą 
uchwałę zmieniającą opublikować w Dzienniku Urzędowym jako akt prawa 
miejscowego. Podkreślił, iż w związku z powyższym powstanie zasadnicza sprzeczność 
i wątpliwość, iż aktem prawa miejscowego zmieniamy uchwałę, która nie była aktem 
prawa miejscowego. Zaproponował, aby podjąć nową uchwałę, jako akt prawa 
miejscowego uchylając poprzednią uchwałę, która nie była aktem prawa miejscowego. 
Stwierdził, że dwie pierwsze zmiany dyktowane są tym, że powstaje nowa komisja. 
Zwrócił uwagę, iż Komisja Skarg Wniosków i Petycji jest komisją stałą, a uchwalone 
diety są dla komisji stałych. Uważa, że jeżeli nie zostanie podjęta uchwała to i tak jest 
podstawa do wypłacenia diet członkom komisji. Pozostałe zmiany, są to zmiany 
doprecyzowujące dotychczasowe przepisy i nie są konieczne. Podsumowując 
powiedział, że jeżeli członkom Zarządu zależałoby podejmować uchwałę zmieniającą, 
aby określić stawki dla przewodniczącego i członków komisji skarg wniosków i petycji, 
to jest do rozważenia zasadność poddania tej uchwały pod obrady rady.
Pan Wicestarosta uważa, że należy przerobić uchwałę i przeanalizować wysokości diet. 
Pan Sławomir Krystek złożył wniosek formalny o zdjęcie z porządku posiedzenia 
Zarządu Powiatu pkt 10 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady 
Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad 
naliczania diet oraz zwrotów kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu 
Sierpeckiego.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4-za) przyjęli wniosek formalny dotyczący 
zdjęcia z porządku posiedzenia pkt 10 uzasadniając otwarciem procedury pracy na 
tekstem jednolitym uchwały.
Wobec powyższego pkt 10 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady 
Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad 
naliczania diet oraz zwrotów kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu 
Sierpeckiego został zdjęty z porządku posiedzenia Zarządu Powiatu.
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Ad. pkt 11
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie przyznania tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Mirosławy Sawickiej -  
Przewodniczącej Komisji Zakładowej „NSZZ Solidarność” przy SPZZOZ w Sierpcu. 
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 42.10.2019
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 Pani Mirosławy Sawickiej -  Przewodniczącej Komisji 
Zakładowej „NSZZ Solidarność” przy SPZZOZ w Sierpcu /uchwała stanowi 
załącznik nr 12do niniejszego protokołu/.

0  Ad. pkt 12
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie przyznania tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Księdza Stefana Izydora 
Prusińskiego Proboszcza Emeryta Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 43.10.2019
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 Stefana Izydora Prusińskiego Proboszcza 
Emeryta Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie Kościelnym /uchwała stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

®  Ad. pkt 13
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie przyznania tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pana Dariusza Mroczkowskiego 
oraz Pana Jakuba Mroczkowskiego -  Sędziów piłki ręcznej na szczeblu centralnym. 
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 44.10.2019
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 Pana Dariusza Mroczkowskiego oraz Pana Jakuba 
Mroczkowskiego -  Sędziów piłki ręcznej na szczeblu centralnym Iuchwała stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 14 i 15
Pan Skarbnik przedstawił zmiany jakie zachodzą w uchwale zmieniającej budżet 
Powiatu Sierpeckiego za rok 2019 oraz uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę 
Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035, które przedstawione zostały 
w uzasadnieniu do uchwały.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 45.10.2019
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 /uchwała stanowi załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu/.

oraz
UCHWAŁĘ Nr 46.10.2019

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2019r. /uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 16
Pan Starosta poinformował, iż na wzór lat poprzednich został przygotowany 
i opracowany Plan pracy Zarządu Powiatu na 2019 rok.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 47.10.2019
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2019 /uchwała 
stanowi załącznik nr 17do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 17
Pan Starosta powiedział, że na podstawie sporządzonego Planu pracy na rok 2018, 
sporządzono sprawozdanie z Planu pracy Zarządu Powiatu za 2018r. /sprawozdanie 
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.
Pan Sławomir Krystek powiedział, iż w sprawozdaniu w punkcie Gospodarka 
nieruchomościami, jest zapis dotyczący dwóch ogłoszonych przetargów na sprzedaż 
nieruchomości w m. Studzieniec. Zapytał, czy te przetargi nie doszły do skutku, czy 
było brak oferentów?
Wicestarosta wyjaśnił, iż Uchwała z 2015 r. pozwalała na sprzedaż nieruchomości 
w m. Studzieniec i Rachocin. Dodał, że wraz ze Starostą byli przeciwni sprzedaży 
nieruchomości. Uważa, że ziemi, która jest pod inwestycje nie powinno się sprzedawać 
bezzasadnie, tylko powinna być złożona propozycja inwestorska, to wówczas byłoby 
można sprzedać tą nieruchomość. Stwierdził, że na tę nieruchomość były różne 
pomysły, ale uważa, że to nie jest na sprzedaż rolnikowi lub komuś kto zrobi 
przedsiębiorstwo, które będzie szkodliwe dla otoczenia. Dodał, iż była propozycja aby 
oddzielić hektar ziemi i podzielić na działki 50 ar na budowę mieszkaniową. Uważa, że 
jeżeli lekarz przyjdzie do pracy, wówczas można mu sprzedać za drobną opłatą. Ponadto 
powiedział, że uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego trwa od 2008r.
Pan Mecenas powiedział, że była uchwała w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania 
przestrzennego, której w 2016r. stwierdzono w całości nieważność. Wskazano bardzo 
wiele elementów do poprawy z powodu których stwierdzono jej nieważność. Dodał, iż 
na obecną chwilę nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
Pan Sławomir Krystek uważa, że warto byłoby zapytać Pana Wójta na jakim etapie jest 
i czy są możliwości, że uchwała zostanie w najbliższym czasie podjęta i czy wykonawca 
tego planu jest w stanie zrealizować poprawnie to zadanie.
Pan Wicestarosta stwierdził, iż będą prowadzone rozmowy, ponieważ są tereny 
inwestycyjne na które można byłoby sprowadzić inwestorów.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że służby Pana Wojewody szczególnie na terenie 
województwa mazowieckiego mocno ingerują w zapisy, czy to w studium, czy 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie wie na jakim etapie jest 
wykonawca tego planu, być może są jakieś kłopoty, które są nie do obejścia. Dodał, że 
jest przygotowywany projekt zmiany nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym, który ma zliberalizować zapisy. Uważa, że plany miejscowe i studia 
będą w formie uproszczonej. Stwierdził, że mając taki plan, właściciel nieruchomości 
ma potencjalnie większą wartość za nieruchomość. Uważa, że warto byłoby podjąć 
rozmowy z Wójtem, na jakim etapie i czy są możliwe do przeprowadzenia te procedury 
do końca.
Pan Wicestarosta powiedział, że będą prowadzone rozmowy.
Więcej pytań nie było.



Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4-za) przyjęli 
Sprawozdanie z Planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu za 2018r.

Ad pkt 17a
Pan Starosta poinformował, iż Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego 
w 2019 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.
Pan Mecenas powiedział, że we wniosku na przeprowadzenie przetargu przez powiat 
jest zakup dla SPZZOZ. Powiedział, że SPZZOZ jest to odrębna jednostka, która 
posiada osobowość prawną, a więc Zarząd nie może wprost decydować za osobę 
prawną. Dodał, że są podstawy prawne w ustawie o zamówieniach publicznych, żeby 
prowadzić wspólne zamówienia przez wielu zamawiających. Stwierdził, że potrzebne 
jest zachowanie pewnych procedur o których mowa jest w art. 16 ustawy 
o zamówieniach publicznych. W związku z powyższym powyższym dokonano zmian 
w projekcie uchwały: wyznaczenie Starostwa do przeprowadzenia postępowania 
przetargowego dla DPS na podstawie art. 16 ust 4, jak również zdecydowania, że Powiat 
przyjmuje wniosek SPZZOZ do wspólnego przeprowadzenia postępowania 
o zamówienie publiczne oraz Zarząd decyduje, że wyraża zgodę na przeprowadzenie 
postępowania nie w trybie przetargu tylko w trybie zapytania o cenę.
Pan Kamil Różański zapytał, czy szpital jest ogrzewany tylko za pomocą oleju 
opałowego?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że nie. Dodał, że jest ogrzewany również z ciepłowni. 
Pan Kamil Różański zasugerował, aby w przyszłości zorganizować przetarg na paliwa. 
Uważa, że wyłonienie odbiorcy na paliwa może spowodować, że cena będzie mniejsza. 
Pan Mecenas uważa, że podstawowy tryb to jest przetarg, a odstępstwo od tej zasady 
jest zapytanie o cenę.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 48.10.2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2019 roku dla potrzeb jednostek 
organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego Iuchwała stanowi załącznik nr 19 do 
niniejszego protokołu/.
Ad. pkt 18
Członkowie Zarządu jednogłośnie bez uwag przyjęli protokoły:

Nr 7.2018 z dnia 11 stycznia 2019r.
Nr 8.2018 z dnia 16 stycznia 2019r.



Nr 9.2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

Ad. pkt 19
Na salę posiedzenia przybył Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Sierpcu.

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z:
1. Pismem Dyrektora ZDP w Sierpcu dotyczącym wykazu dróg powiatowych 
spełniających warunki techniczne z możliwością przebudowy w ramach środków 
zewnętrznych /pismo stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta nadmienił, iż pięć dróg powiatowych spełnia wymogi inwestycyjne 
w ramach pozyskanych środków zewnętrznych.
Pan Wicestarosta powiedział, że kwotę sześciu miliardów złoty ma do dyspozycji 
Wojewoda Mazowiecki, które są przeznaczone na drogi w województwie mazowieckim. 
Dodał, iż drogi pod inwestycję muszą spełniać wymogi szerokości jezdni sześciu 
metrów. Uważa, że są drogi, które można poszerzyć.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że podał drogi, które na chwilę obecną spełniają 
wymogi.
Pan Wicestarosta zapytał, czy w ramach inwestycji można poszerzyć drogę i czy na 
terenie Powiatu istnieją takie drogi.
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że są takie drogi. Dodał, że dużo dróg jest po pięć 
metrów szerokości, które wymagają nie dużej zmiany. Jednak nie wie, jak będzie to 
wyglądało z pasem drogowym. Poinformował, iż w terenie zabudowanym musi wynosić 
12 metrów, natomiast poza terenem zabudowanym 15 metrów w klasie E.
Pan Wicestarosta powiedział, że jeżeli spełniają drogi takie wymogi, wówczas można 
poszerzyć drogę o pół metra i wejść w projekt inwestycyjny.
Pan Dyrektor ZDP uważa, że należy zorganizować spotkanie z Wójtami dotyczące 
współfinansowania inwestycji oraz wyznaczenie dróg. Dodał, że żadne drogi, które 
zostały wyznaczone na rok 2019 pod inwestycje, nie spełniają kryteriów, aby można 
było skorzystać ze środków zewnętrznych, jak również nie jest wykonana żadna 
dokumentacja na te drogi, ponieważ są to drogi, które były przeznaczone jako prace 
remontowe.
Pan Wicestarosta sądzi, że projekty będą wykonywane w roku 2020.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że w roku bieżącym, jeżeli nie zostanie wykonana 
dokumentacja, jak również nie poszerzy się dróg, które będą spełniały kryteria, będzie 
problem na koniec roku z rozliczeniem dofinansowania mostowego, na który zostanie 
złożony wniosek. Jeżeli nie wykona się takich dróg, wówczas nie rozliczy się mostu 
więc automatycznie powiat wypada z kolejki o ubieganie się o jakiekolwiek środki 
mostowe. Dodał, że propozycje Wójtów do wspólnej przebudowy dróg nie kwalifikują 
się do realizacji, ponieważ drogi są za wąskie. Natomiast w środkach, które powiat
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posiada na drogi wskazane do przebudowy, nie ma żadnej dokumentacji, ponieważ 
wskazane drogi miały być wykonywane we własnym zakresie metodą remontów.
Pan Wicestarosta zapytał, czy na drogę na ul. Konstytucji jest wykonana dokumentacja 
i na jaką drogę jest wykonana jeszcze dokumentacja?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że jest wykonana dokumentacja na ul. Świętokrzyską 
i Konstytucji.
Pan Wicestarosta zapytał o ul. Dworcową, czy jest dokumentacja.
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że nie ma. Wyjaśnił, iż dokumentacja była wykonana 
na brakujący odcinek drogi, który jest między nowym odcinkiem, a bazą Pana 
Lipńskiego. Dodał, iż było to wykonywane razem ze ścieżką pieszo -  rowerową, która 
została wykonana w roku ubiegłym. Powiedział, że było to wykonywane jako 
dofinansowanie łącznie z ulicą Staszica, na której powstał chodnik.
Pan Wicestarosta zapytał, czy na ul. Konstytucji dokumentacja jest wykonana razem 
z wymianą kanalizacji deszczowej.
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że wykonana dokumentacja uwzględnia wymianę 
kanalizacj i deszczowej.
Pan Wicestarosta stwierdził, że na tej drodze asfalt można kłaść kilka razy i nic to nie 
poprawi, ponieważ woda wypłukuje i asfalt opada. Ponadto uważa, że jest zrobiona 
dokumentacja na ul. Żeromskiego, kawałek przy mleczami oraz ul. Konstytucji do 
ul. Dworcowej z wymianą kanalizacji.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że kawałek ulicy od mleczami wchodzi 
w ul. Żeromskiego. Dodał, że tam jest wykonana kanalizacja więc jest tylko 
zaprojektowana nakładka asfaltowa.
Pan Wicestarosta uważa, że należy dokończyć ulicę Dworcową, żeby była zrobiona do 
ulicy Piastowskiej. Dodał, że na spotkaniu Burmistrz zadeklarował, że będzie 
współpracował z Powiatem.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że w roku bieżącym będzie wykonywana ulica 
Świętokrzyska, ponieważ Powiat jest na dobrym miejscu w rankingu pozyskania 
środków z wniosku, który został złożony. Natomiast nie jest pewien, czy ul. Konstytucji 
da się radę w jednym roku przebudować, nawet z dofinansowaniem. Nie wie, czy da 
radę przebudować całą drogę łącznie z kanalizacją deszczową.
Pan Wicestarosta stwierdził, że ulicę Świętokrzyską będzie można zrobić w dwóch 
etapach.
Pan Dyrektor ZDP uważa, że ul. Konstytucji będzie wykonywana przez dwa lata. Dodał, 
że na ul. Konstytucji będzie również przebudowa dwóch skrzyżowań: 
ul. Narutowicza i ul. Jana Pawła II, łącznie z sygnalizacją świetlną, ponieważ jest już 
przestarzała.
Pan Wicestarosta uważa, że na ulicy Jana Pawła II znajdującej się przy PKS, należy 
wykonać pół metra szerzej? Stwierdził, że stoją na światłach samochody, które mogłyby 
pojechać w prawo. Uważa, że usprawniłoby to poruszanie się samochodem, a jest



miejsce, gdzie można by to wykonać. Stwierdził, iż należy porozmawiać z Burmistrzem 
Miasta na ten temat.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że nie było chęci ze strony Urzędu Miasta, być może 
o tym nikt nie myślał. Stwierdził, iż należałoby zmienić cały pas drogowy wykonując 
prawo skręt.
Pan Wicestarosta zwrócił uwagę na brak lampy przy parkingu Szkoły Podstawowej 
nr 3, przy zejściu na plac rynkowy. Stwierdził, że w tym miejscu jest brak lamp. 
Zapytał, czy można zasygnalizować do Burmistrza Miasta w tym temacie?
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że w tym miejscu nie ma w ogóle oświetlenia. Dodał, że 
przy najbliższym spotkaniu z Burmistrzem poinformuje w tej sprawie.

Ponadto Zastępca Naczelnika ON odczytał odpowiedź na pismo Dyrektora ZDP do 
Starosty Płockiego w sprawie propozycji wspólnej realizacji dokumentacji projektowej 
obejmującej rozbudowę drogi powiatowej przebiegającej na terenie powiatu płockiego 
oraz na terenie powiatu Sierpeckiego /pismo stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Sławomir Krystek wspomniał, iż na poprzednim posiedzeniu Zarządu wyszła 
wstępna propozycja, aby ich standardy, które zostaną określone w dokumentacji 
podlegały zatwierdzeniu przez Zarząd, ponieważ mogą przysporzyć bardzo wysokie 
koszty. Rozumie, że propozycja która zostanie przesłana przez powiat płocki, zostanie 
przeanalizowana i wówczas zostanie podjęta odpowiednia decyzja.
Dyrektor ZDP odpowiedział, że powiat płocki musi przesłać projekt porozumienia. 
Obawia się, czy z tego projektu dowiemy się o kosztach tej inwestycji, ponieważ projekt 
będzie wymagać dokumentacji, a nikt nie jest w stanie określić kosztów.
Pan Wicestarosta zapytał, czy można użyczyć ten kawałek nieruchomości?
Pan Mecenas odpowiedział, że zezwolenie na cele budowlane nie oznacza ponoszenia 
kosztów. Stwierdził, że jest to zezwolenie na prowadzenie robót budowlanych na danym 
terenie. Uważa, że najpierw powinno się uzgodnić projekt zasad porozumienia, co jest 
nie wystarczające. Uważa, że jest to porozumienie pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego. Pan Mecenas zacytował artykuł „Powiat może zawierać porozumienia 
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego 
samorządu terytorialnego, a także z województwem”. Wyjaśnił, iż Rada wyraża zgodę 
na zawarcie takiego porozumienia, a Zarząd na podstawie uchwały Rady Powiatu 
wyrażającej porozumienie, zawiera porozumienie.
Dyrektor ZDP powiedział, że jeżeli dojdzie do zawarcia porozumienia, zostanie ono 
przedstawione Zarządowi, jak również w porozumieniu będzie zapis, aby mieć wpływ 
na dokumentację czy projektanta, który będzie uzgadniał dane, jak również 
dokumentacja będzie wspólnie weryfikowana.
Pan Sławomir Krystek uważa, że należy zaczekać na propozycję powiatu płockiego 
w tej sprawie.
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Pan Mecenas stwierdził, iż należy poczekać na wstępne uzgodnienia zasad i wówczas 
Zarząd Powiatu może negocjować wstępne uzgodnienia, a następnie Rada Powiatu musi 
wyrazić zgodę na podpisanie porozumienia. W związku z powyższym Zarząd Powiatu 
podpisuje porozumienie, które podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
Zastępca Naczelnik uważa, że jest to dobra droga do współpracy.
Pytań nie było.

2. Wnioskiem w sprawie budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej 
w m. Gójsk /wniosek stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.
Dyrektor ZDP wyjaśnił, że chodzi o chodnik od drogi nr 10 w stronę Żochowa. Dodał, 
że chodzi o drogę która była modernizowana w roku ubiegłym z PRO W. Wyjaśnił, iż 
sprawa jest trochę skomplikowana, ponieważ była wykonywana inwestycja ze środków 
unijnych i jest zapis w umowie, który dotyczy pięcioletniej gwarancji. Ponadto nie 
powinno się nic zmieniać i przerabiać. Stwierdził, że należało by uzyskać zgodę 
z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę i kolejną inwestycję. Należałoby wykonać 
kanalizację deszczową, jak również wykonać dokumentacje techniczną, ponieważ 
wchodziłoby w drogę krajową.
Pan Kamil Różański powiedział, że inwestycja była finansowana z PRO W i wszystko 
zostało wykonane w ramach projektu.
Dyrektor ZDP nadmienił, iż powiat nie może zmieniać rezultatu projektu na własną rękę 
przez okres 5 lat, pomimo że była kontrola. Dodał, że wynika z warunków umowy.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokumentacją oraz wyjaśnieniem Dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych nie wyraził zgody na wykonanie chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej ul. Lipowa w m. Gójsk motywując wykonaniem inwestycji w roku 
ubiegłym, która podlega gwarancji przez okres 5 lat.
Pan Starosta poprosił Pana Dyrektora ZDP o przesłanie stosownej odpowiedzi do 
wnioskodawcy.

Ponadto Pan Dyrektor ZDP poinformował, iż zimowe utrzymanie dróg powiatowych na 
obecną chwilę w roku bieżącym wynosi 250.000zł, natomiast okres całej zimy ponad 
290.000zł. Dodał, że część materiałów została zakupiona w roku ubiegłym.

Pan Starosta podziękował Panu Dyrektorowi ZDP za przekazane informację oraz za 
przybycie.

Na salę posiedzenia przybyła Pani Ewa Jancewicz -  Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Sierpcu.



3. Pismem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego o wyrażenie zgody na modernizację 
rozdzielni głównej instalacji elektrycznej /pismo stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Wicestarosta zapytał, czy wcześniej nie było sygnałów w sprawie modernizacji 
rozdzielni elektrycznej w budynku szkoły?
Pani Dyrektor LO powiedział, że z tego co udało się jej ustalić, kilkakrotnie 
w przeszłości był zamiar modernizacji.
Pan Sławomir Krystek zapytał, o protokół kontroli instalacji, czy jest pozytywny?
Pani Dyrektor LO odpowiedziała, że jest wpis pozytywny, natomiast jest sugestia 
modernizacji. Dodała, że w ostatnim czasie cały czas coś się dzieje z elektrycznością. 
W związku z powyższym poprosiła o sprawdzenie rozdzielni elektrycznej, gdzie 
stwierdzono potrzebę dokonania modernizacji. Nadmieniła, że jest to do zrobienia w 
ramach środków które posiada, rezygnując z zakupów do szkoły. Stwierdziła, że nie 
może tego odkładać, ponieważ może ulec awarii cała instalacja i wówczas koszt będzie 
dużo większy.
Pan Sławomir Krystek zapytał, jaki remont przewidywany jest za kwotę 16.900 zł plus 
WAT.
Pani Dyrektor LO powiedziała, że demontaż istniejącej rozdzielni głównej z układem 
pomiarowym półśrednim, wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku, 
montaż nowej rozdzielni głównej i wykonanie podłączeń prób pomiarów ochronnych, 
natomiast wystarczy, aby dokonać modernizacji w mniejszym zakresie za kwotę około 
4.000zł, aby było to bezpieczne dla pracowników i młodzieży.
Pan Skarbnik powiedział, że Pani Dyrektor nie musi się pytać Zarządu, ponieważ kwota 
nie przekracza zakresu inwestycji i w ramach usług wnioskuje się do Zarządu
0 przesunięcie środków. Wyjaśnił, iż środek trwały od 2018 roku zwiększony jest do 
kwoty lO.OOOzł. Dodał, iż kierownik jednostki w ramach swojego budżetu przeznacza 
środki na wydatki bieżące.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo dzieci
1 młodzieży, jak również pracowników obsługujących. Uważa, że jeżeli dokument został 
wydany pozytywnie, to należy domniemywać, że ktoś podpisał się pod tym, kto ma 
stosowne uprawnienia. Zapytał, czy Pani Dyrektor będzie korzystać z podmiotu, który 
został wymieniony we wniosku, czy będzie rozeznanie rynkowe sprawdzając, czy kwota 
nie będzie mniejsza od podanej we wniosku.
Pan Skarbnik uważa, że nie może być propozycji wykonawcy instalacji.
Pan Mecenas nadmienił, iż obowiązuje regulamin udzielania zamówień o wartości 
poniżej 30.000 euro, gdzie nie obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych, 
natomiast trzeba działać zgodnie z regulaminem udzielania zamówień poniżej 
30.000euro. Uważa, że są przypadki gdzie można z wolnej ręki, które są obwarowane 
różnymi przepisami.



Pan Wicestarosta zaproponował, aby zapytać Pana Chojnackiego o koszt tej 
modernizacji.
Pan Sławomir Krystek zaproponował, aby uzyskać informacji, czy wykonanie 
modernizacji w ograniczonym zakresie przyniesie rezultat i zapewni bezpieczeństwo 
oraz czy będzie to czynność, która nie będzie powielana przy kompleksowej wymianie 
instalacji. Czy to pozostanie i będzie mogło być wykorzystany w dalszej części. Uważa, 
że jakaś pomoc fachowca byłby wskazana, żeby ktoś mógł doradzić i podpowiedzieć. 
Pani Dyrektor LO powiedziała, że zaproponowała firmę Państwa Łachety, ponieważ 
firma ta wykonywała instalację elektryczną. Dodała, że za każdym razem wykonuje 
zapytanie ofertowe.
Ponadto Pan Wicestarosta uważa, że należy zgłosić się o doradztwo do indywidualnych 
osób, które się znają i wówczas można byłoby wszystko stosownie uzgodnić.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy Pani Dyrektor LO ma zawartą umowę kompleksową 
jako Dyrektor LO z firmą dostarczającą energię elektryczną ?
Pan Skarbnik odpowiedział, że tak jak wszystkie gminy w formie przetargu. Dodał, iż 
zawarta jest umowa z Mazowiecką Agencją Energetyczną, która przygotowuje przetarg. 
Pani Dyrektor LO powiedziała, że we wniosku podała propozycję, to nie znaczy że 
będzie wykonywała remont. Nadmieniła, iż na podstawie czegoś musiała wykonać 
wstępny kosztorys.
Pan Wicestarosta zaproponował, aby porozmawiać z Panem Chojnackim.
Pan Sławomir Krystek uważa, że można kosztorys dać do sprawdzenia i sprawdzić.
Pani Dyrektor LO powiedziała, że nie chce już odkładać tych prac, a po tylu latach 
należy od czegoś zacząć modernizacje. Uważa, że jeżeli remont ma pomóc tylko 
doraźnie, to należy myśleć o gruntownym remoncie rozdzielni.
Pan Wicestarosta uważa, że należałby wykonać gruntowy remont rozdzielni.
Zastępca Naczelnika ON zasugerował aby rozdzielnia, która będzie robiona doraźnie, 
spełniała parametry przy wyniesieniu na zewnątrz, aby nie marnować nakładu 
finansowego, który zostanie poniesiony.

Ponadto Pani Dyrektor LO zaprosiła członków Zarządu na Targi Edukacyjne w dniu 
27 lutego o godz 11:00 oraz „Powiat otwarty na młodzież” w dniu 27 marca 2019r. 
Dodała, iż wszystkie informacje na bieżąco dotyczące rekrutacji oraz oferty nauczania 
zostały zamieszczone na stronie internetowej oraz facebook.
Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor LO za przybycie.

4. Pismem Kierownika Krytej Pływalni dotyczącego zwolnienia z opłaty za korzystanie 
z niestrzeżonego miejsca na parkingu Krytej Pływalni Ipismo stanowi załącznik nr 23 do 
niniejszego protokołu/.
Zastępca Naczelnika ON poinformował, iż będzie to możliwe po podjęciu stosownej 
uchwały.
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5. Wnioskiem w sprawie przyznania dotacji podmiotowej na dofinansowanie Gminnej 
Spółki Wodnej w Szczutowie realizującej zadania z zakresu utrzymania oraz 
eksploatacji urządzeń melioracji wodnej /wniosek stanowi załącznik nr 24 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Mecenas powiedział, że nie ma mowy o dotacji podmiotowej. Jednostki samorządu 
terytorialnego mogą udzielać dotacji z budżetu tylko na podstawie przepisów 
ustawowych. Wyjaśnił, że dla spółek wodnych są tylko dotacje celowe, natomiast 
podmiotowych nie ma. Ponadto jest określona procedura ustalenia tych dotacji. Przede 
wszystkim musi być podjęta uchwała w sprawie zasad udzielenia dotacji tj. prawo 
wodne art 443. Pan Mecenas odczytał członkom Zarządu w/w artykuł.

6. Uchwałą Rady Powiatu w Wyszkowie w sprawie stanowiska dotyczącego realizacji 
art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 26 września 2001 -  prawo farmaceutyczne /uchwała stanowi 
załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.
Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie popierają 
w/w Stanowisko. Pan Starosta zaproponował, aby na kolejne posiedzenie Zarządu 
Powiatu przygotować w tym temacie projekt oświadczenia.

7. Zapoznanie się z wnioskiem kierowanym do Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Mazowieckiego 
stwierdzającej nabycie przez Gminę Sierpc z mocy prawa nieodpłatnie własność 
nieruchomości gruntowej w obrębie Kisielewo /wniosek stanowi załącznik nr 26 do 
niniejszego protokołu/.

Na tym posiedzenie 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 7aJ w a
Nr .........do protokołu

z posiedzenia Zarodu Powiatu

na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2019rnMMt z

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Mariusz Turalski Starosta

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek

4. Krystek Sławomir Członek

5. Różański Kamil Członek ilioM
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Zał. NrZARZĄD'POWIATU 

W SIERPCU
do protokołu

z posiedzenie Żarz* du Powiatu

3>

Sierpc, dnia 05.02.2019 r.

BRZ.0022.4.2019 Nr .4( 3, z d ,. ■

Działając na podstawie § 76 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. 
Woj. z 2019r. poz. 499), zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie 
się dnia 8 luty 2019r. r. o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego 
Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2018r.
4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą „Bezrobocia w powiecie sierpeckim” 
według stanu na 31 grudnia 2018r.
5. Zapoznanie się ze Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej w 2018r. oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu 
pieczy zastępczej.
6. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działania Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w 2018 r.
7. Zapoznanie się z informacją ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg 
i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w 2018r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania 
z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom 
organizacyjnym w trwały zarząd.
9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności nieruchomości 
Powiatu Sierpeckiego za II półrocze 2018r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości i zasad naliczania diet 
oraz zwrotów kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.
11. 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 Pani Mirosławy Sawickiej -  
Przewodniczącej Komisji Zakładowej przy SPZZOZ w Sierpcu.
12. 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 Stefana Izydora 
Prusińskiego Proboszcza Parafii pw. św. Apolonii w Borkowie.
13. 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 Pana Dariusza 
Mroczkowskiego oraz Pana Jakuba Mroczkowskiego -  Sędziów piłki ręcznej na 
szczeblu centralnym.



14. 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.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na 
rok 2019.
17. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z Planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu za 
2018r.
18. Przyjęcie protokołów:

Nr 7.2018 z dnia 11 stycznia 2019r.
Nr 8.2018 z dnia 16 stycznia 2019r.
Nr 9.2019 z dnia 31 stycznia 2019r.

19. Sprawy różne.
20. Zamkniecie posiedzenia.


