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Z A R Z Ą D P O W I A T U

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU ROK 2022

Nr sprawy 25

S P R A W A

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 29 sierpnia 2022 r.

Rozpoczęto 29 sierpnia 2022 r.
Zakończono 29 sierpnia 2022 r.



PROTOKÓŁ Nr 141.2022

Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 29 sierpnia 2022 r.

Przewodniczył: Pan Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki

Protokołowała: Anna Mazurowska - pomoc administracyjna w Biurze Rady
i Zarządu Powiatu

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

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się około godziny 11:00 (po zakończeniu LI sesji
Rady Powiatu w Sierpcu).

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:

1. Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu,

2. Pan Zbigniew Garwacki - Skarbnik Powiatu,

3. Pan Jerzy Suski - Mecenas.

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 zadania pn. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu".
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2022 roku.
6. Przyjęcie protokołów:

a) nr 138.2022 z dnia 20 lipca 2022 r.,
b) nr 139.2022 z dnia 26 lipca 2022 r.

7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanom załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt l

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Andrzej Cześnik - Starosta
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu (stan
członków: 4 - obecnych, l - nieobecny) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za, l - nieobecny) przyjęli porządek
posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 29 sierpnia 2022 r.

Ad. pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa budynku
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu".
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy mogą skorzystać ze środków PFRON przy
realizacji?
Pan Starosta powiedział, że aplikowali o środki do PFRON-u w związku z tym
projektem i odłożyli ten temat, ponieważ nie mogliby wykorzystać tych środków
w tym roku, dlatego zrezygnowali. To była kwota chyba 260.000,00 zł.
Pan Sekretarz powiedział, że 268.000,00 zł, albo 286.000,00 zł.
Pan Starosta powiedział, że mieli składać wniosek później, jak już pewne rzeczy
uzyskają, ale z umowy wynika, że nie można.
Pan Sekretarz powiedział, że dopiero, gdy przywieźli umowę, to się okazało, że nie
można.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że Pan Sekretarz mówi na etapie realizacji tej
inwestycji w ramach tej umowy, a pewnie chodziło, czy po zakończeniu.
Pan Sekretarz powiedział, że też tak odebrał i jeżeli będzie jakieś wyposażenie hali,
czy coś, to będą składali.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że o to chodziło.
Więcej pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
l - nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 695.141.2022

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie zadania pn. „Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -



Wychowawczego w Sierpcu" /uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu/.
Do posiedzenia dołączył Pan Dariusz Twardowski.

Ad. pkt 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

Pan Starosta powiedział, że wpłynął stosowny dokument podpisany przez Zastępcę
Dyrektora Panią Justynę Morawską /załącznik nr 4 do mniejszego protokołu/. Pan
Starosta poprosił Pana Sekretarza o omówienie zmian w Regulaminie.

Pan Sekretarz przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 - za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 696.141.2022

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5. Podjęcie uchwary w sprawie przedstawienia informacji z wykonania
Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za
I półrocze 2022 roku.
Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie przedstawienia informacji z
wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego
za I półrocze 2022 roku /załącznik do mniejszego protokołu stanowią uzasadnienie
izałączniki do uchwały Nr 697.141.2022/.
Pan Sławomir Krysek podczas omawiania przez Pana Skarbnika zwiększeń planu
wydatków na promocję o 30.000 zł, zapytał, czy wystarczy do końca roku?
Pan Skarbnik powiedział, że niewiadomo, zobaczą jak to będzie.
Pan Sławomir Krysek zapytał, czy nie mogą zwiększyć za jednym razem, czy nie
było z czego wziąć?
Pan Skarbnik powiedział, że ta duga opcja, nie było z czego wziąć.
Pan Starosta zauważył, że gdyby rozpatrywali to w kategorii środków, które udało
im się pozyskać, to czym jest przekazanie 30.000 zł na promocję.
Pan Wicestarosta powiedział, że szereg środków zewnętrznych, tam gdzie
pozyskują, trzeba potem ogłaszać i publikować, robić tablice, wskazywać skąd są
pozyskane, a to też kosztuje.



Pan Starosta powiedział, że nie wiedzą, czy te 30.000 zł starczy do końca roku,
a ożywienie związane z życiem kulturalno-oświatowo-sportowym nastąpiło
niesamowicie. Przychodzą stowarzyszenia, różne organizacje, zwracają się
o patronat honorowy, o różne nagrody, Pani z promocji odmawiają, ale jest
niezręcznie.
Pan Skarbnik kontynuował omawianie informacji z wykonania Budżetu oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2022 roku.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 -za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 697.141.2022

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2022 roku /uchwala
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6. Przyjęcie protokołów:
a) nr 138.2022 z dnia 20 lipca 2022 r.

Członkowie Zarządu przyjęli protokół nr 138.2022 z dnia 20 lipca 2022 r. nie
wnosząc uwag.

b) nr 139.2022 z dnia 26 lipca 2022 r.
Członkowie Zarządu przyjęli protokół nr 139.2022 z dnia 26 lipca 2022 r. nie
wnosząc uwag.

Ad. pkt 7. Sprawy różne.
Ad. pkt l sprawy różne - Zapoznanie się z odpowiedzią w sprawie możliwości
powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół nr l w Sierpcu Panu
Mariuszowi Chmielewiczowi.
Członkowie Zarządu zapoznali się z odpowiedzią w sprawie możliwości powierzenia
stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół nr l w Sierpcu Panu Mariuszowi
Chmielewiczowi /załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pan Mecenas wyjaśnił, że bodajże art. 29 Prawa oświatowego mówi, iż w tym
przypadku właściwy jest starosta.
Pan Starosta powiedział, że nie ma przeciwwskazań, aby powierzyć stanowisko
wicedyrektora Zespołu Szkół nr l w Sierpcu Panu Mariuszowi Chmielewiczowi.
Więcej pytań i tiwag nie było.



Ad. pkt 2 sprawy różne - Zapoznanie się z odpowiedzią w sprawie możliwości
powierzenia stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół nr l w Sierpcu Pani
Ewelinie Górzyńskiej.
Członkowie Zarządu zapoznali się z odpowiedzią w sprawie możliwości powierzenia
stanowiska wicedyrektora Zespołu Szkół nr l w Sierpcu Pani Ewelinie
Górzyńskiej /załącznik nr S do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że nie ma przeciwwskazań, aby powierzyć stanowisko
wicedyrektora Zespołu Szkół nr l w Sierpcu Pani Ewelinie Górzyńskiej.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 3 sprawy różne - Zapoznanie się z wnioskiem Zarządu Powiatu
Płońskiego w sprawie przekazania informacji dotyczącej pomocy finansowej
udzielanej z budżetu Powiatu Sierpeckiego na rzecz SPZZOZ w Sierpcu.
Członkowie Zarządu zapoznali się z wnioskiem Zarządu Powiatu Płońskiego
w sprawie przekazania informacji dotyczącej pomocy finansowej udzielanej
z budżetu Powiatu Sierpeckiego na rzecz SPZZOZ w Sierpcu Izałącznik nr 9 do
mniejszego protokołu/.
W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udostępnienie w/w informacji.

Ad. pkt 4 sprawy różne - Zapoznanie się z wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie funkcjonowania młodzieżowej rady JST.
Członkowie Zarządu zapoznali się z wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie funkcjonowania młodzieżowej rady JST /załącznik nr W do
niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że u nich nie ma takowej Rady.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 5 sprawy różne - Zajęcie stanowiska w sprawie przyjęcia
harmonogramu przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy Gozdowo.
Pan Sławomir Krystek odniósł się do pisma mówiąc, że są w nim wymienione drogi
najbardziej newralgiczne, obłożone intensywnością ruchu i innymi rzeczami.
Następnie Pan Sławomir Krystek przedstawił drogi wyszczególnione w omawianym
harmonogramie przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy
Gozdowo Izałącznik nr 11 do niniejszego protokołu/:
1. Droga powiatowa nr 3758W Lelice - Majki tj. l km, droga przewidziana
w Polskim Ładzie za 1.400.000 zł,
2. Droga powiatowa nr 3762W Węgrzynowo, to jest ta droga wokół torów
kolejowych, z jednej i drugiej strony,



3. Droga powiatowa nr 3768W w miejscowości Czarnominek, droga, która leci od
Golejewa do Rempina, ale tam jest taki krótki odcinek, gdzie w tej chwili gmina robi
z Polskiego Ładu odcinek drogi gminnej w stronę Kolczyna i po połączeniu tego,
skraca diametralnie przejazd przez teren powiatu,
4. Droga powiatowa nr 3766W w m. Gluchowo, to jest ta słynna droga, która się
przewaliła w okresie wczesnowiosennym, czyli ten l ,8 km,
5. Droga powiatowa nr 3720W Mochowo-Rempin, od końca asfaltu gminy, tu jest ten
newralgiczny, sporny odcinek, o który trwają negocjacje, w jaki sposób ma być on
zaprojektowany, jest wskazane 4,3 m szerokości i 2,3 km długości,
6. Droga powiatowa nr 3720W Gozdowo-Rempin, do Bendorzyna, tu są wymienione
poszczególne odcinki, które można by etapować, łącznie z budową ronda i ścieżki
pieszo-rowerowej na odcinku Gozdowo-Rempin,
7. Droga powiatowa nr 3704W tj. droga od Gozdowa do Pęszyna, czyli od stacji
kolejowej jest wykonany remont do skrzyżowania przy ul. Strażackiej przy remizie,
to jest odcinek, o którym piszą wszyscy, nawet jest maił od mieszkańca na
dzisiejszym posiedzeniu,
8. Droga powiatowa nr 3704W ul. Dworcowa od Kowalewa Skorupki, zrobił się tam
dość wzmożony ruch.
W wyniku dyskusji, Zarząd Powiatu zadecydował, iż weźmie pod uwagę powyższe
propozycje przygotowując harmonogram przebudowy dróg powiatowych,
uzależniając ostateczną decyzję i czas realizacji kolejności przebudowy dróg
od możliwości inwestycyjnych budżetu Powiatu.

Ad. pkt 6 sprawy różne - Zapoznanie się ze zgłoszeniem dotyczącym drogi
powiatowej nr 3754W (odcinek Białoskóry).
Członkowie Zarządu zapoznali się ze zgłoszeniem dotyczącym drogi powiatowej
nr 3754W (odcinek Białoskóry) /załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że planują podjechać tam, jak Pan Dyrektor wróci z urlopu.
Pan Wicestarosta potwierdził.
Pan Dariusz Twardowski odniósł się do transportu wielotonażowego mówiąc, że
ostatnio mieli spotkanie w gminie Szczutowo. Mieszkańcy zwracają się z taką
prośbą, aby te samochody, które jeżdżą do składu węgla, żeby też coś z tym robić,
ponieważ one nie przestrzegają ograniczeń prędkości, może trzeba byłoby
wprowadzić jakieś dodatkowe ograniczenia.
Pan Starosta powiedział, że może obniżyć tonaż, są różne sytuacje. Następnie Pan
Starosta powiedział, że w mieście też jest taka sytuacja, że ktoś zainwestował w
zakup działki 20 lat temu, powstało piękne osiedle, wszystko jest zrobione, są
chodniki, wszystkie media, a dzisiaj odsprzedaje komuś, ponieważ koniunktura



finansowa na tej działce jest znaczna, więc ktoś kupi i chce budować. Przyjeżdżają
gruszki z betonem, często dochodzi do załamań krawężników, odgnieceń, a sprawca
ucieka. W standardzie mają budowę dróg szerokich, tego powinniśmy się trzymać.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że z punktu widzenia fachowego Pan Starosta
ma rację, ale pod uwagę trzeba brać możliwości finansowe, jest to koszt
niewspółmiernie większy do tego co jest robione, przykładowo droga Piaski-
Gozdowo, ona była realizowana w granicach 12 lat, jest na poziomie 4,5 m i w tej
chwili cały ten transport jeździ, ale pewnie gdyby była realizowana w standardach
tych, o których mówią 6,5 m, to pewnie by jeszcze do tej pory nie powstała.
Trwała dalsza dyskusja.
Pan Starosta przedstawił pismo Wydziału Oświaty i Zdrowia informujące
o ukazaniu się w Systemie Informacji Oświatowej metryczki dotyczącej kalkulacji
podziału drugiej kwoty korygującej subwencję oświatową dla powiatu sierpeckiego
z tytułu zatrudnienia z dniem l września br, nauczycieli specjalistów (w tym
pedagogów specjalnych) /załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8. Zamknięcie posiedzenia.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Anna Mazurowska

Zarząd

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak.

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński



Żal. Nr ...A. ..... do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powistu

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2022 r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis.

1. Cześnik Andrzej Starosta

2. Olejniczak Sławomir Wicestarosta

3. Krystek Sławomir Członek

4. Chyliński Marek Członek

5. Twardowski Dariusz Członek


