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PROTOKÓŁ Nr 139.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 27 kwietnia 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 5 członków Zarządu, zgodnie 
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz.9:30.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pani 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 wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych zniszczonych 
w okresie jesienno-zimowym.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz 
ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium przeznaczonych do 
sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej do 
przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych 
w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.

6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jan Laskowski — Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-5 ).
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Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 27 kwietnia 2018r., który stanowi załącznik nr 2 
do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych zniszczonych 
w okresie jesienno-zimowym /wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu/.
Dodał, iż powyższa sprawa była omawiana na sesji Rady Powiatu.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 736.139.2018
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
przebudowy dróg powiatowych zniszczonych w okresie jesienno- 
zimowym fuchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyboru 
formy przeprowadzenia przetargu oraz ustalenia ceny wywoławczej i wysokości 
wadium przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec 
i Rachocin gm. Sierpc iwniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poinformował, iż cenę wywoławczą ustalono w wysokości 
1.330.000 zł, natomiast kwota wadium została ustalona na 150.000 zł. Dodał, że 
pierwszy przetarg pisemny ograniczony odbędzie się w dniu 12 lipca br. o godz. 
10tej.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 737.139.2018
w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz ustalenia ceny 
wywoławczej i wysokości wadium przeznaczonych do sprzedaży w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego 
położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc luchwała stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie 
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego 
ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc. Pan 
Starosta odczytał skład Komisji Przetargowej, której zadaniem będzie 
przeprowadzenie przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości w obrębie 
Studzieniec i Rachocin.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 738.139.2018
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu 
pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach Studzieniec i Rachocin
gm. Sierpcluchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Ad pkt 6
Spraw różnych nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała Zarząd

Jan Laskowski 

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec
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ZaKNr~4........do protokołu

■* P% ^ 0 Uat,Po« * ‘LISTA OBECNOŚCI Nr MM. z
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2018r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1, Laskowski Jan Starosta 3/-
2. Rychter Wojciech Wicestarosta Ą
3. Olejniczak Sławomir Członek C m (

4. Pawłowski Stanisław Członek

5. Siwiec Krystyna Członek 1

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 nałiczania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.



ZARZĄDPOWIATU

W SIERPCU Sierpc, dnia 26 kwietnia 2018r. 

Zzł. Nr r J y  .
do protokołu

BRZ. 0022.17.2018 Z posiadzeniszaraju Powiatu

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 27 kwietnia 2018 r. tj. piątek o godzinie 
9:30 (po obradach sesji Rady Powiatu) w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, 
przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych zniszczonych 
w okresie jesienno-zimowym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru formy przeprowadzenia przetargu oraz 
ustalenia ceny wywoławczej i wysokości wadium przeznaczonych 
do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Powiatu 
Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji przetargowej 
do przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych 
w obrębach Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.
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