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PROTOKÓŁ Nr 131.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W  SIERPCU  
w dniu 1 marca 2018 r.

Przewodniczył: Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki 
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady

i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 3 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 Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 

Powiatu Sierpeckiego na rok 2018.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na

udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi
powiatowej nr 3715WLigowo-Mochowo.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi
powiatowej nr 3759W Szumanie-Bielsk na długości 2,278 km.

6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jan Laskowski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków
-3 ).

Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (3 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 1 marca 2018r., który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu.
Ad. pkt 3



Pan Skarbnik poinformował o zmianach jakie zachodzą w uchwale budżetowej na 
rok 2018. Wyjaśnił, iż chodzi o zmiany w dwóch zadaniach inwestycyjnych: 
przebudowa drogi powiatowej Mochowo -  Ligowo i przebudowę drogi Szumanie -  
Bielsk. Wyjaśnił, iż na drogę Mochowo -  Ligowo należy zwiększyć wydatki o kwotę 
246.981 zł do kwoty 989.788 zł. Natomiast na drogę Szumanie -  Bielsk zwiększa się 
o kwotę 196.285 zł do kwoty 2.436.260 zł. Dodał, iż powyższe zmiany podyktowane 
są rozstrzygnięciem przetargów.
Pan Starosta wyjaśnił, że na przebudowę drogi Mochowo -  Ligowo odbył się drugi 
przetarg, gdzie cena została obniżona o kwotę około 50.000 zł. Ponadto został 
uruchomiony drugi przetarg na przebudowę drogi Gójsk -  Żochowo i cena została 
podwyższona. Obecnie uruchomiony jest trzeci przetarg, natomiast na drogę 
Szumanie -  Bielsk odbył się jeden przetarg do którego przystąpił jeden wykonawca. 
Stwierdził, że należy ten przetarg zaakceptować ponieważ ceny drastycznie rosną 
w stosunku do roku ubiegłego. Uważa, że nie zostanie wykonanych tyle inwestycji 
ile było zaplanowanych.
Pytań nie było.
W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (3-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 693.131.2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
rok 2018 luchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4 i 5
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sierpcu wystąpił z wnioskiem w sprawie zmiany uchwały: 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
przebudowy drogi powiatowej nr 3715W Ligowo-Mochowo oraz w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy 
drogi powiatowej nr 3759W Szumanie-Bielsk na długości 2,278 km łwniosek 
stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, iż powyższe zmiany dotyczą powyższej uchwały, którą 
przedstawił Skarbnik Powiatu.
Pytań nie było.
W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (3-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 694.131.2018
zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3715W Ligowo- 
Mochowo luchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/



oraz

UCHWAŁĘ Nr 695.131.2018
zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3759W Szumanie- 
Bielsk na długości 2,278 km ! uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 6
Spraw różnych nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Jan Laskowski 

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec
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LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

N'r ...d ......do proiokofu

dr, 1,03, SM,

na posiedzeniu w dniu 1 marca 2018r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta *C li-
2. Rychter Wojciech Wicestarosta /0f
3. Olejniczak Sławomir Członek

4. Pawłowski Stanisław Członek

5. Siwiec Krystyna Członek /y u a o fo e c s tO ^

S\

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 100 ust. 2 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z § 3 ust. 3 
pkt 2 Uchwały Nr 11.IL2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 
2014 roku w sprawie zasad nałiczania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.



ZARZAP1'POWIATU
’vV SIERPCU

Ził. N r....—  do protokołu

z posiedzenia Zarzsdu Powiatu Sierpc, dnia 27.02.2018 r.

BRZ.0022.9.2018

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie Zarządu 
Powiatu, które odbędzie się dnia 1 marca 2018 roku godz. 9:00 w Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 

Powiatu Sierpeckiego na rok 2018.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na

udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi
powiatowej nr 3715W Ligowo-Mochowo.

5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi
powiatowej nr 3759W Szumanie-Bielsk na długości 2,278 km.

6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Jan Laskowski


