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PROTOKÓŁ Nr 142.2022

Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU \V SIERPCU

w dniu 6 września 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 Hstą obecności, która stanowi załącznik nr ł do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 08:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli;

1. Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu,

2. Pan Zbigniew Garwacki - Skarbnik Powiatu,

3. Pan Jerzy Suski - Mecenas,

4. Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,

5. Pan Artur Obrębski - Dyrektor ZDP w Sierpcu,

6. Pani Agnieszka Gorczyca - Dyrektor PCPR 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 drogi powiatowej nr 3720W Mochowo -
Gozdowo.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2022 r.
5. Przyjęcie protokołów:

a) nr 140.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.,
b) nr 141.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.

6. Sprawy różne.



7. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi 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: 5 - obecnych) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 - za) przyjęli porządek posiedzenia
Zarządu Powiatu w dniu 6 września 2022 r.

Ad pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej
nr 3720W Mochowo - Gozdowo /wniosek stanowi zalącznik nr 3 do niniejszego
protokołu/.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że otrzymali środki z FOGR-u i dlatego proponują
wprowadzić zadanie, aby mogli zrobić przetarg, czyli to jest kolejny etap. Mają
podpisane umowy o pomocy finansowej z Gminą Mochowo na 175.000,00 zł, Powiat
175.000,00 zł j 350.000,00 zł dostali z FOGR-u. Wniosek był na 2 km z kawałkiem,
niestety po cenach rynkowych, które są w tym roku i po przyznaniu mniejszych
środków niż wnioskowali, zmniejszyli ten zakres do 800 metrów na chwilę obecna,
tak też będzie w przetargu. To jest uchwala, aby mogli wszcząć procedur
przetargową. W tej chwili koszt całego zadania będzie 700.000,00 zł. To zadanie jest
wprowadzone już do budżetu, było to na ostatniej sesji.
Pan Starosta powiedział, że to jest sprawa jasna i oczywista, ale szkoda, że taki
krótki odcinek.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że wnioskowali o większą kwotę, ale i ceny, które są
w tym roku są wyższe, a dostali mniejsze dofinansowanie na 800 metrów i mają
nadzieje, że wystarczy tak jak przyjęli.
Pan Starosta zapytał, co w sytuacji, gdy będzie więcej? '
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że będą musieli rozmawiać. Jeśli będzie więcej, to
z dofinansowania na pewno już nie dołożą, więc trzeba by było skracać drugi raz
odcinek i przesuwać, ale to jest procedura czasowa, albo szukać znowu pieniędzy
w swoich budżetach. Mają nadzieję, że w ogóle się zgłoszą, ponieważ z tego co
słyszał Pan Dyrektor jest jedna firma, która zgłasza się na przetargi. Pan Dyrektor



powiedział, że był wczoraj na gminie Zawidz i dowiedział się, że mieli przetargi i
zgłosiła się jedna firma Wapnopol . Inne firmy nie są zainteresowane. Nie wiadomo
jak to będzie wyglądało cenowo i z dostępnością firm na rynku. Na zakończenie Pan
Dyrektor powiedział, że muszą ogłosić przetarg i wtedy zobaczą. Jest późno, ale tak
otrzymali dofinansowanie, które późno przyszło, więc innej metody nie było, aby to
ogłosić i wprowadzić do budżetu.
Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy muszą do końca roku się rozliczyć?
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że do końca roku rozliczyć, ale tak w ogóle to
wykonanie inwestycji musi być do końca listopada.
Pan Dariusz Twardowski zapytał do kiedy jest zakończenie inwestycji Skępe-
Ligowo?
Pan Wicestarosta powiedział, że do końca października.
Pan Dyrektor ZDP potwierdził.
Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy w tej chwili jest położona pierwsza warstwa?
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że położona jest jedna warstwa i weszła firma, która
robi rowy, będzie robiła zjazdy. Jest jedna firma, która wykonała już kanał
technologiczny i jedna warstwa jest wykonana z poszerzeniem. Potem przyjdzie
druga warstwa asfaltu i zostaną pobocza. Pan Dyrektor powiedział, że pisali już do
Lipna o przyspieszenie prac, ponieważ poszerzyli, była chwila przestoju, bo zeszli na
inne budowy. Mają jeszcze prawie dwa miesiące, ale jest jeszcze sporo pracy i czas
ucieka. Na razie pogoda sprzyja, ale nie wiadomo jak będzie.
Pan Starosta zapytał jak to wygląda na innych gminach np. gmina Rościszewo teren
Września?
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że mają praktycznie pokończone prace. Pan
Dyrektor dodał, że myśli, iż jak Pani Księgowa wróci z urlopu, to będzie rozliczane,
bo czeka pięć faktur z gminami i do wypłaty. Rościszewo jest zamknięte, jedna
faktura jeszcze nie spłynęła za taki ostatni odcinek, który dopiero zrobili, było 200
metrów nakładki, Lipno w stronę Łukomia. Gmina Mochowo jeszcze się robi, jest
podpisana umowa na most w Bożewie z wykonawcą, więc jeszcze nie weszli, bo to
świeży temat, niestety wszystko się przedłużyło. Gozdowo mają zakończone
technicznie, odebrane, jest faktura, tylko czeka.
Pan Starosta powiedział Bonisław-Gozdowo i zapytał, czy nie mają nic więcej na
Gozdowie?
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że na Gozdowie nie, bo była tylko ta jedna
inwestycja. Gmina Zawidz jest chyba robione ostatnie zadanie.
Pan Starosta wrócił do tematu Gozdowa, aby porozmawiali na temat żwirowni
i Węgrzynowa. Pan Starosta powiedział, że byli tam w piątek i dodał, że nie jest tam



rewelacyjnie, ale faktem jest, że ci, którzy wywożą ten żwir coś tam sypią na tą
drogę, przynajmniej w lesie.
Pan Starosta zapytał, dlaczego nie posypują jakimś tłuczniem?
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że nie wie dlaczego.
Pan Starosta zapytał, czypostawilijuż znaki?
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że jeszcze nie, bo nie mają, są zamówione.
Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy ograniczenie?
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że chcą ustawić ograniczenie tonażu do 10 ton,
ponieważ stwierdzili po objeździe z Panami Starostami, że trzeba zrobić reakcję
szokową.
Pan Starosta powiedział, że na drogach gruntowych się nie postawi, ale jak się
wyjeżdża na drogę powiatową Piaski-Gozdowo, to widać co się dzieje na poboczach.
Pan Starosta zapytał, ile szerokości ma droga?
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że ma 5 metrów, Piaski-Gozdowo do głównej.
Pan Starosta powiedział, że tam widać co się zaczyna dziać.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że cała droga jest rozjechana. Dalej tam nie
pojechali, ale droga jest rozjechana miejscami do Gozdowa i od Gozdowa do
Proboszczewic, praktycznie w kierunku Próboszczewic, tam wszyscy jeżdżą na
Płock, na petrochemię i pobocza są rozjechane. Próbowali naprawiać na własną rękę,
ale to nie jest w jednym miejscu, ciągnie się kilometrami, po obu stronach.
Trwała dalsza dyskusja.
Pan Wicestarosta zwrócił się do Pana Dyrektora mówiąc, że trzeba przygotować
dokumentację na FOGR na przyszły rok.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że w tej chwili poszły propozycje i ma nadzieję, że
gminy się zgłoszą, dadzą jakieś projekty.
Pan Wicestarosta zapytał, czy zdążą, ponieważ Pan Dyrektor wysłał te propozycje
teraz, po wielu apelach, a jesienią będą mieli składanie wniosków? Upłynie rok czasu
zanim będą realizować.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że mają problem, bo nie ma tych małych projektów.
Są jakieś projekty, z których trzeba byłoby ewentualnie wyciągnąć. Pan Dyrektor
dodał, że był wczoraj był na gminie Zawidz i rozmawiał z Wójtem o perspektywie
tego, aby wrzucił jeszcze w tym roku pieniądze na drogę, którą otrzymali
dofinansowanie z Polskiego Ładu na popegeerowskie tereny, na drogę Kosemin-
Żabowo. W międzyczasie wywiązała się dyskusja, Pan Wójt będzie szukał, ponieważ
mają podpisane porozumienie i chcieliby to wrzucić jeszcze w tym roku. Wstępnie
rozmawiali z Panem Skarbnikiem, aby to wrzucić, aby to poszło w tym roku,
ponieważ jest „zaprojektuj i wybuduj", więc trochę czasu zejdzie. Chcieliby wrzucić



to w październiku, ponieważ jeśli zgłosi się wykonawca, zaczną sobie przez zimę
projektować, aby zdążył z wykonawstwem w przyszłym roku.
Pan Wicestarosta powiedział, że o tym rozmawiali i to jest poustalane.
Pan Starosta zapytał, czy rozmawiali o PROW-ie?
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że rozmawiali o wszystkich rzeczach i gmina
Zawidz w przyszłym roku ma praktycznie wszystko co może być. Na dzień dzisiejszy
wygląda to tak, że ma popegeerowskie, Polski Ład, Polski Ład zwykły, który
podzielili na wszystkie gminy, prawdopodobnie jeśli będą składać to tereny mostowe,
ponieważ jest dokumentacja na most w Słupii.
Pan Wicestarosta dodał, że do końca stycznia.
Pan Dyrektor ZDP potwierdził i kontynuował, mówiąc, że to jest jedyna na most,
więc pewnie wejdą mostowe. Mają wniosek na PROW i FOGR. Pan Dyrektor
powiedział, że jak wczoraj rozpisał to z Panem Wójtem „na brudno", to wyszłoby, że
gmina Zawidz musiałaby wyłożyć 960.000,00 zł w przyszłym roku, a Powiat
1.260.000,00 zł do wszystkich inwestycji, które miałyby być w przyszłym roku na
gminie Zawidz. Prawie połowa tej kwoty, czyli 500.000,00 zł gmina musi dołożyć na
PROW, ale Powiat niestety ma aż 800.000,00 zł w tej inwestycji na dokładkę.
Stworzył się duży worek pieniędzy i tych inwestycji i to akurat można powiedzieć, że
jest praktycznie wszystko przyznane, PROW praktycznie lista się ukazała się, tylko
nie wiadomo, czy ewentualnie Wójt będzie chciał to wszystko robić, czy dadzą radę i
wiadomo, że Powiat też musi wyasygnować jakieś środki.
Pan Wicestarosta powiedział, że Pan Dyrektor ma dokumentację na drogę między
gminami Zawidz, Rościszewo.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że między tymi gminami Borkowo-Zgagowo.
Pan Wicestarosta powiedział, że kolejna dokumentacja Zawidz-Gozdowo.
Pan Dyrektor ZDP dodał, że tam gdzie jest most.
Pan Wicestarosta zapytał kiedy kończą dokumentację na Rościszewo
ze Szczutowem?
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że czekają cały czas na Wody Polskie.
Pan Wicestarosta zapytał kiedy jest szansa?
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że miało być 2-3 tygodnie, Wody Polskie jeszcze nie
wydały. Pan Dyrektor powiedział, że myśli, iż we wrześniu, albo październiku
powinno się to wszystko zamknąć.
Pan Wicestarosta powiedział, że mają kolejną Mochowo - Sikórz na gminie
Mochowo i Mochowo-Rempin. Pan Wicestarosta powiedział, że część zrobili teraz
na FOGR, a dalej jest.
Pan Dyrektor ZDP potwierdził, że dalej zostanie.



Pan Wicestarosta powiedział, że ma nadzieję, że te Rośćiszewo-Szczutowo będzie
w najbliższym czasie. Następnie Pan Wicestarosta dodał, że jak na Zawidzu jest
dużo, to może tą kolejkę z FOGR-u przeskoczyć, porozmawiać z którąś gminą, czy te
dokumentacje są i wskoczyć w ich kolejkę, Wójtowie powinni zrozumieć.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że musi przeanalizować, zobaczyć, które gminy są,
na które mają dokumentacje. Na gminie Zawidz też mają teoretycznie dokumentację,
tylko, że to są dokumentacje duże.
Pan Wicestarosta powiedział, że nie ma nic przeciwko, jeśli Pan Dyrektor znajdzie
rozwiązanie na gminie Zawidz i Pan Wójt się zgodzi, tylko chodzi teraz
o rozpatrzenie tych wszystkich wariantów i możliwości, aby złożyć wniosek i później
skorzystać z dofinansowania.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że teraz uzyskać taką definitywną odpowiedź
w gminie, będzie trudno, ponieważ wszyscy czekają na to, czy z tych obiecanych
subwencji wyrównawczych będą jakieś kwoty, czy nie będą. Wszyscy mają
zaległości na wrzesień, październik, listopad i grudzień związane z inflacją i budżety
niedoszacowane, więc może być kłopot, aby definitywnie powiedzieli, czy się
zgodzą, czy nie.
Pan Wicestarosta powiedział, że muszą znaleźć jakieś rozwiązanie.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że nie wie, co powiedział Pan Wójt w Zawidzu,
ale przypuszcza, że jego budżet tego nie udźwignie, chyba, że się będą posiłkować
jakimś kredytem.
Pan Wicestarosta powiedział, że dlatego proponuje, mają tam kilka dokumentacji,
więc powinni rozmawiać, ustalić, jeśli któryś Wójt się zdecyduje, a później wejdzie
w jego miejsce. Chodzi o to żeby skorzystać z programu i pieniędzy.
Pan Starosta powiedział, że tych programów rzeczywiście jest i te jedne są
programami rzeczywiście takimi, które wymagają mniejszego wkładu, np. z
Polskiego Ładu. Gmina Zawidz zadeklarowała z Polskiego Ładu, z podziału tych 10
min zł, fragment drogi, który jest też objęty PROW-em, na który teraz właśnie
otrzymali pieniądze. Pan Starosta zwrócił się do Pana Dyrektora z zapytaniem, jak
Pan Wójt się do tego ustosunkował? W co wchodzi? To jest ważne.
Pan Marek Chyliński powiedział, że wie, iż Pan Wójt z Zawidza nie skorzysta ze
swojego PROW-u.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że ze swojego zrezygnował. Następnie Pan Dyrektor
dodał, że Wójt ma chyba te 9 min zł, które dostali, teraz otrzymali pulę chyba 5 min
zł na gminie Zawidz, dofinansowanie wiadomo jest w graniach 5 %, więc z PROW-u
zrezygnował, tak jak mówił Pan Marek.
Trwała dalsza dyskusja.



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

UCHWAŁĘ NR 698.142.2022

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo
/uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad pkt 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia
Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie
uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r. /załącznik do niniejszego
protokołu stanowią uzasadnienie i załącznik do uchwały Nr 699.142.2022/.
Pytań i uwag nie było.

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

UCHWAŁĘ NR 699.142.2022

zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2022 r. /uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.

Ad pkt 5. Przyjęcie protokołów:
a) nr 140.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r.,

Członkowie Zarządu przyjęli protokół nr 140.2022 z dnia 22 sierpnia 2022 r. nie
wnosząc uwag.

b) nr 141.2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.
Członkowie Zarządu przyjęli protokół nr 141,2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. nie
wnosząc uwag.

Ad pkt 6, Sprawy różne.
Ad pkt l sprawy różne - Zapoznanie się z III aktualizacją kwoty dotacji oraz
metodologią jej obliczenia.
Pani Naczelnik powiedziała, że to już jest III aktualizacja i będzie jeszcze jedna
w październiku w związku z podwyżkami nauczycieli rozpoczynających pracę,



a kwoty dotacji będą wypłacane od listopada. Natomiast ta podwyżka i aktualizacja
związana jest z zatrudnieniem nauczycieli specjalistów z dniem l września. Różnica
na przeciętnym uczniu liceum to 144,74 zł rocznie, 12,06 zł miesięcznie, oczywiście
musi to być z wyrównaniem od l stycznia 2022 r. Pani Naczelnik kontynuowała
przedstawianie informacji o III aktualizacji kwoty dotacji w roku 2022 na ucznia
publicznego liceum ogólnokształcącego Izalącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Na zakończenie Pani Naczelnik poinformowała, że na następnym Zarządzie
przedstawi informację o ostatecznej rekrutacji i remontach.

Ad pkt 2 sprawy różne - Zajęcie stanowiska w sprawie możliwości użyczenia
mieszkania chronionego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
na rzecz Zespołu Szkół nr l w Sierpcu.
Pani Dyrektor PCPR zwróciła się z wnioskiem w sprawie możliwości użyczenia
mieszkania chronionego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu na
rzecz Zespołu Szkół nr l w Sierpcu /załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na użyczenie mieszkania
chronionego należącego do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu na
rzecz Zespołu Szkół nr l w Sierpcu.

Ad pkt 3 sprawy różne - Zapoznanie się z prośbą ZDP o wprowadzenie do WPF
Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 zadania pn. Przebudowa drogi
powiatowej nr 3742W Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo-Zgagowo /wniosek
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że to jest ten temat drogi z PROW-u.
Pan Dyrektor ZDP potwierdził i dodał, że po złożeniu wniosku, w tej chwili jest ten
wniosek rozpatrywany. Ukazały się listy, on jest cały czas sprawdzany. Opiekunka,
która ma przysłać o sprawdzenie, aby mieli jakiś zapis, że po prostu rozwój powiatu
jest w tym temacie drogowym robiony. Niestety jest problem, ponieważ mają
strategię rozwoju Powiatu, ale w tej strategii nie ma prawie słowa o rozwoju dróg.
Najprostszy sposób, który podpowiedziała opiekunka, to aby wprowadzić jako
inwestycję dwuletnią do WPF-u,
Pan Sekretarz powiedział, aby nie winić strategii, ponieważ strategia nie jest od
tego, aby wymieniać poszczególne drogi.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że nie chodziło o wymienianie drogi, ponieważ ani
powiedziała, że wystarczyłoby zdanie lub dwa, np,: „Strategią Powiatu jest rozwój
dróg powiatowych", a takiego zdania po prostu zabrakło.
Pan Sekretarz powiedział, że zarówno strategia, jak i program operacyjny, przyjęty
oświadczeniem Rady Powiatu, już nie są obowiązujące, wygasły w 2020 r., ale



w wykonaniu strategii było oświadczenie Rady dotyczące przyjęcia programu
operacyjnego i tam było miejsce na uszczegóławianie tych celów operacyjnych, czy
celów strategicznych. Nie można winić strategii, bo ona nie jest po to, aby tak
szczegółowo w to wchodzić.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że co prawda to co Pan Sekretarz mówi, jest
załącznik do strategii, gdzie są wymienione drogi i jest pokazany cały rozwój
drogowy Powiatu, wymienione drogi, ale tylko niestety do 2020 r. jest to wykazane,
kończą się na tym roku i dalej nie ma. Pani to nie wystarcza, mówi, że nie może tak
przejść wniosek.
Pan Sekretarz powiedział, że to są pieniądze unijne i dlatego też mówił o strategii.
Następnie Pan Sekretarz powiedział, że Wieloletnia Prognoza Finansowa to też jest
plan, jeśli zostanie to ujęte, to też będzie honorowane.
W wyniku dalszej dyskusji, Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie do
WPF Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 zadania pn. Przebudowa drogi
powiatowej nr 3742W Goleszyn - Dziembakowo - Borkowo - Zgagowo,

Ad pkt 4 sprawy różne - Zajęcie stanowiska w sprawie możliwości udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego na zakup samochodu na
potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie.
Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem w sprawie możliwości udzielenia
pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego na zakup samochodu na potrzeby
pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym w Ukrainie Izałącznik nr 9 do
niniejszego protokołu/.
W wyniku dyskusji, Zarząd Powiatu zdecydował o odłożeniu podjęcia decyzji
w sprawie możliwości udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego na
zakup samochodu na potrzeby pomocy poszkodowanym w konflikcie zbrojnym
w Ukrainie do czasu otrzymania wsparcia ze strony rządu.

Ad pkt 5 sprawy różne - Zajęcie stanowiska w sprawie możliwości udzielenia
dotacji w trybie interwencyjnym na zadanie pn.: „Prace konserwatorskie
i renowatorskie przy ścianach wewnętrznych z dekoracjami malarskimi
kaplicy klasztornej w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Sierpcu*'.
Pan Starosta powiedział, że Siostra złożyła odpowiednie dokumenty Izałącznik nr
10 do niniejszego protokołu/, środki w budżecie były już zabezpieczone, co prawda
na inne zadanie, a teraz zostaną przeniesione na te zadeklarowane przez Siostrę.
Pan Skarbnik powiedział, że w budżecie jest zabezpieczone 25.000,00 zł na pomoc,
ratowanie tych zabytkowych budowli i Siostry Mniszki we wniosku o zabezpieczenie
w budżecie napisały wniosek o zabezpieczenie środków na poprawę więźby



dachowej związanej z naprawą dachu. Natomiast teraz siostry nie dostały dotacji,
miała być finansowana inwestycja dotacją, w trybie interwencyjnym zwróciły się do
nich, aby te 25.000,00 zł przeznaczyć na malowanie w środku kaplicy. Pan Mecenas
zwrócił uwagę, że tego typu sytuacja miała miejsce chyba w 2019 r., RIO miało
problemy z zaakceptowaniem tego rodzaju prac. Wówczas trzeba było bardzo
skrupulatnie uzasadnić, to chyba był 2018 r. i w tej sytuacji siostry do tego wniosku
dołączyły decyzję konserwatora o pracach renowatorskich i również jest protokół
Pana Stanisława Karolaka z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, że te
prace rzeczywiście powinny być dokonane w trybie interwencyjnym. Jest termin, że
do końca roku. Pan Skarbnik powiedział, że to będzie przedstawione Radzie i RIO
nie będzie miało problemu, ponieważ dokumenty są nazwane tak jak powinny być
tj. tryb interwencyjny, dokumenty od konserwatora zabytków i również Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Pan Mecenas zauważył, że jeszcze w projekcie uchwały trzeba opisać dlaczego ten
tryb interwencyjny.
Pan Skarbnik powiedział, że wprowadzą ten temat na sesji w tym miesiącu i sprawa
będzie zamknięta. Środki są zabezpieczone w budżecie.
Pan Starosta dodał, że były w budżecie, tylko jakby opiewały na inny projekt
Więcej pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 7. Zamknięcie posiedzenia.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Anna Mazurowska

Zarząd

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński
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Zał. N' »..» ..... ...... do protokołu
z posiedzenia Zzat du Powiatu

LISTA OBECNOCI Kr i t *
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

l

na posiedzeniu w dniu 6 września 2022 r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis
V.

1. Cześnik Andrzej Starosta

2. Olejniczak Sławomir Wicestarosta

3. Krystek Sławomir Członek

4. Chyliński Marek Członek

5. Twardowski Dariusz Członek


