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PROTOKÓŁ Nr 132.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 9 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) Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu;
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu;
3) Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność 

Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych 
Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2018.

5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jan Laskowski — Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-4 ).

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia /stanowiącego załącznik 
nr 2 do protokołu/ Zarządu wprowadzić następujące punkty: 
pkt 4a
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
wyłonionemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy hali sportowej przy Zespole 
Szkół Nr 1 w Sierpcu na roboty budowlane polegające na podłączeniu hali sportowej 
przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz



poprawieniu standardu wykonania hali poprzez zastosowanie stolarki aluminiowej
zamiast PCV przewidzianej w projekcie budowlanym.
pkt4b
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planów finansowych 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za) przyjęli 
porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 9 marca 2018r.r. po zmianie, który 
przedstawia się następująco:

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc 
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 
Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2018.
4a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego wyłonionemu w przetargu nieograniczonym wykonawcy hali sportowej 
przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu na roboty budowlane polegające na podłączeniu 
hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu do miejskiej sieci wodno
kanalizacyjnej oraz poprawieniu standardu wykonania hali poprzez zastosowanie 
stolarki aluminiowej zamiast PCV przewidzianej w projekcie budowlanym.
4b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planów finansowych 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
5. Sprawy różne. 
ó.Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt 3
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wykazu 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach 
Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu Iwniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Wicestarosta zapytał, czy przetarg odbędzie się na wszystkie działki, bez podziału na 
odrębne części?
Pan Starosta odpowiedział, że wszystkie działki w całości. Cenę ustalał 
rzeczoznawca majątkowy, ponieważ jest to podstawa do ogłoszenia przetargu.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli



UCHWAŁĘ Nr 696.132.2018
w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego 
położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargu /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu/.

Ad pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyboru ofert na 
realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe 
w roku 2018 iwniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta zaproponował, aby z działu III z Klubu Taekyon zdjąć kwotę 2.000 zł, 
natomiast po 500 zł przekazać dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Pogoń Słupia 
i 500 zł dla Szkolnego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Jeżewo oraz 1000 zł dla 
Rady Powiatowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Sierpc. Nadmienił, iż Klub 
Taekyon otrzymał 3.000 zł na zakup sprzętu. Dodał, iż LZS prowadzą sporty 
i imprezy masowe.
Pan Sławomir Olejniczak uważa, że Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespoły 
Sportowe najbardziej promuje Powiat.
Członkowie Zarządu jednogłośnie (3-za; 1 -  wstrzymujących się) wyrazili zgodę na 
zaproponowaną przez Przewodniczącego Zarządu zmianę.

Pan Starosta poinformował, iż została po konkursie ofert kwota 4.000 zł. 
Zaproponował, aby na kolejnej sesji pozostałe środki przenieść do działu promocji. 
Stwierdził, że część pucharów jest kupowana na różne imprezy z działu promocji. 
Ponadto poinformował, iż w bieżącym roku będzie obchodzone 20-lecie 
funkcjonowania Powiatu oraz prawdopodobnie Powiat Sierpecki będzie 
współorganizatorem dożynek wojewódzko -  powiatowych. Uważa, że będzie trzeba 
jakieś środki wyasygnować na ich organizację.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (3-za; 1-wstrzymujących się) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 697.132.2018
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego 
przez organizacje pozarządowe w roku 2018 /uchwała stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu/

Ad pkt 4a
Pan Starosta poinformował, iż Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik 
Wydziału Organizacji i Nadzoru wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie zamówienia publicznego wyłonionemu w przetargu 
nieograniczonym wykonawcy hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu na



roboty budowlane polegające na podłączeniu hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 
w Sierpcu do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz poprawieniu standardu 
wykonania hali poprzez zastosowanie stolarki aluminiowej zamiast PCV 
przewidzianej w projekcie budowlanym /wniosek stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu/.
Pan Starosta nadmienił, że jest to duża inwestycja i zawsze jakieś drobne sprawy 
mogą się zdarzyć. Ponadto powiedział, że to nie był projekt rysowany od podstaw, 
tylko zaadaptowany do warunków.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 698.132.2018
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego wyłonionemu 
w przetargu nieograniczonym wykonawcy hali sportowej przy Zespole Szkól 
Nr 1 w Sierpcu na roboty budowlane polegające na podłączeniu hali sportowej 
przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz 
poprawieniu standardu wykonania hali poprzez zastosowanie stolarki 
aluminiowej zamiast PCV przewidzianej w projekcie budowlanym /uchwała 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ad pkt 4b
Pan Starosta poinformował, iż Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu 
przygotował projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planów 
finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
Pan Skarbnik powiedział, że na początku roku Zarząd Powiatu podejmuje dwie 
uchwały o przyjęciu ostatecznych kwot na paragrafach wydatków oraz dochodów na 
zadania zlecone, które powinny być przekazane do Budżetu Państwa. Wyjaśnił, iż 
w styczniu przyjęto zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego kwotę 603.000 
zł, a obecnie po ostatecznych przyjętych kwotach zwiększono o kwotę 5.200 zł 
z tytułu wydawania kart parkingowych w PCPR. Dodał, że wiąże się to ze 
sprawozdaniem Rb 27 ZZ i zgodnie z załącznikiem zwiększa się o kwotę 5.200 zł. 
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 699.132.2018
zmieniającą uchwalę w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 
terytorialnego odrębnymi ustawami /uchwałą stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu/



Ad pkt 5
W sprawach różnych członkowie Zarządu zapoznali się z:

1. Odpowiedzią na wniosek Pana Sławomira Olejniczaka w sprawie złego 
stanu nawierzchni drogi powiatowej Malanowo — Dobaczewo i w m. Ligówko 
/odpowiedź stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.
Pan Sławomir Olejniczak zawnioskował w sprawie oznakowania drogi 
powiatowej Malanowo -  Ligowo w miejscach, gdzie istnieją duże ubytki na 
drogach.
Pan Starosta poinformował, iż wykonał objazd dróg. Stwierdził, że drogi 
zaczynają odmarzać i się wywrócą. Dodał, że po zimie będzie dużo prac 
cząstkowych na drogach.
Ponadto Pan Starosta wspomniał o ścinarce do poboczy, którą proponowałby

f

zakupić. Nadmienił, że uzyskał informację z Funduszu Ochrony Środowiska, 
że nie prowadzą działań dofinansowujących zakup sprzętu.

Pan Skarbnik uważa, że można wykorzystać środki z powiatowego funduszu kar 
i odszkodowań za korzystanie ze środowiska.
Pan Starosta stwierdził, że jeżeli byłoby można przeznaczyć środki na zakup 
sprzętu, to należy wykonać rozeznanie cenowe i dokładnie sprecyzować. Stwierdził, 
że na razie muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na inwestycje drogowe.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, ile kosztuje wspomniana maszyna?
Pan Starosta powiedział, że nowa maszyna kosztuje około 200.000 zł.
Ponadto Pan Sławomir Olejniczak powiedział, iż uzyskał od Dyrektora ZDP 
informację, że nie posiada maszyny do likwidacji karp po ściętych drzewach.
Pan Starosta stwierdził, że powyższe prace należy zlecić. Dodał, iż powyższą 
sprawę poruszy po rozstrzygniętych przetargach.
Więcej pytań nie było.

2. Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia liczby radnych 
w okręgach wybieranych w wyborach w 2018r. Na obszarze województwa 
mazowieckiego izarządzenie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/

3. Stanowiskiem Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie poparcia stanowiska Rady 
Gminy Suchożebry wyrażonego uchwałą w sprawie podjęcia radykalnych działań 
w celu ograniczenia rozpowszechniania się na dalsze obszary naszego kraju 
Afrykańskiego Pomoru Świń istanowiska stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu/.

Ponadto Pan Skarbnik poinformował, iż została zmniejszona subwencja oświatowa
0 kwotę 501.000 zł. Oznajmił, że na sesji Rady Powiatu należy dokonać zmniejszenia 
wydatków i uzupełnić kwotę 501.000 zł. Dodał, że kwotę 2.600.000 zł Powiat już 
dołożył do oświaty i jeżeli obecnie dołoży się kwotę która została wyliczona
1 środki, które będą na podwyżki dla nauczycieli w kwocie około 500.000 zł, to



wówczas Powiat do oświaty będzie musiał dołożyć kwotę 3.600.000 zł. Dodał, że 
w roku ubiegłym Powiat dołożył 1.300.000 zł, a w roku bieżącym jest duży skok 
wydatków związanych z oświatą.
Pan Starosta dodał, iż mniej subwencji oświatowej wpłynie do Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego, ponieważ odeszły dzieci z internatu. Ponadto dokłada 
się środki do internatu przy Zespole Szkół Nr 1 oraz najwięcej dokłada się środków 
do Liceum Ogólnokształcącego. Nadmienił, że do płac należy dołożyć około 
1.000.000 zł. Stwierdził, że w najbliższym czasie odbędzie się spotkanie 
z dyrektorami szkół w powyższej sprawie.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, czy w internacie przy Zespole Szkół Nr 1 są za 
małe odpłatności?
Pan Wicestarosta powiedział, że są wolne miejsca. Uważa, że należy rozmawiać 
z dyrektorami, aby zachęcali młodzież do korzystania z internatu.
Pan Starosta stwierdził, że mało młodzieży przyszło do szkół spoza powiatu.
Pytań nie było.

Pan Sławomir Olejniczak poprosił o podjęcie działań mających na celu 
usprawnienia i zmniejszenie kolejek oczekujących pacjentów do Poradni Medycyny 
Pracy w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Słowackiego. Stwierdził, że na 
korytarzach są tłumy ludzi oczekujących do tej poradni.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Jan Laskowski 

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec
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Zał. Nr... do protokołu

LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

z posiedzeń* Żarz* du Powiatu

na posiedzeniu w dniu 9 marca 2018r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta ^

2. Rychter Wojciech Wicestarosta . i
/ f

3. Olejniczak Sławomir Członek CfV

4. Pawłowski Stanisław Członek

5. Siwiec Krystyna

/

Członek /hiecbeeiŵ

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



Z A R Z Ą D *P0W 1A T U  

W  S IE R P C U

BRZ.0022.10.2018

Zst. Hr...........do protokołu
zposledanlt lam iuPowiotu SierPc> dnia 07.03.2018 r. 

Nr i dr.

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 9 marca 2018 roku o godz. 9:00 w Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. 
Sierpc przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych 
Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2018.
Sprawy różne.
Zamknięcie posiedzenia.

1.

2.

3.

4.

5.
6.


