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w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU ROK 2022

Nr sprawy 39

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 155.2022 Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 13 grudnia 2023 r.

Rozpoczęto 13 grudnia 2023 r.

Zakończono 13 grudnia 2023 r.



PROTOKÓŁ Nr 155.2022

Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 13 grudnia 2022 r.

Przewodniczył: Pan Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki.

Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska - podinspektor w Biurze Rady i Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie
z listą obecności, która stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 09:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
2. Pan Zbigniew Garwacki - Skarbnik Powiatu.

3. Pan Jerzy Suski - Mecenas.
4. Pan Zbigniew Rzadkiewicz - Zastępca Dyrektora ZDP w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
4. Podjecie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2022 r.
5. Podjecie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Jana
Pawła II w Szczutowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie
usług publicznego transportu zbiorowego.
7. Wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej.



8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków majątku
ruchomego będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego
w Sierpcu.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia 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 posiedzenia.
Pan Starosta zgłosił formalny wniosek, aby zdjąć z porządku posiedzenia
pkt. 8 i wprowadzić go jako pkt. 4 spraw różnych w brzemieniu „Zapoznanie się
z protokołem z oceny składników majątku ruchomego ZS nr 2 w Sierpcu".
Pan Sekretarz wyjaśnił, że nie ma konieczności podejmowania uchwały Zarządu
Powiatu z uwagi na zerową wartość księgową składników majątku ruchomego
wskazanego we wniosku.
Wobec powyższego członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia
wraz ze zmianą.

Ad. pkt 3, Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
Pan Skarbnik przedstawił zmiany, jakie zaszły przedstawił członkom zarządu
zmiany, jakie zaszły w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na
lata 2022-2035, które znajdują się w załączniku do uchwały.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 750.155.2022
sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035./wc/zwa/a stanowi załącznik nr 3 do
n in iejszego pro tokolu/.



Ad. pkt. 4, Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia
Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.

Pan Skarbnik przedstawił zmiany, jakie zaszły w Budżecie Powiatu Sierpeckiego na
lata 2022-2035, które znajdują się w załączniku do uchwały.
Pan Sławomir Krystek zwrócił się z pytaniem odnośnie różnicy pomiędzy
dochodami a wydatkami. Zapytał, czy to są już końcowe rzeczy, które będą
obowiązywać na koniec roku? Czy mogą wydarzyć się jeszcze duże zmiany?
Następnie zapytał również, czy zadysponowana w budżecie kwota środków wolnych,
w kwocie 403 000 zł nadal funkcjonuje?

Pan Skarbnik odpowiedział, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych do czasu
podjęcia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku
budżetowego podstawą gospodarki finansowej jest projekt uchwały budżetowej.
Oznacza to, że w tym momencie nie ma de facto możliwości zmiany.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy właśnie w związku z tym pojawiło się pismo do
Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu o rozliczenie się z pożyczki do dnia 12 grudnia?
Pan Skarbnik odpowiedział, że tak, pismo zostało złożone.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 751.155.2022
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2022 r, /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Pytań i itwag było.

Ad. pkt. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy
Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie.
Pan Starosta poinformował, iż Dyrektor DPS w Szczutowie wystąpiła z wnioskiem
0 podjęcie ww. uchwały.Avniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że proponowane zmiany związane są z koniecznością
uaktualnienia aktów prawnych będących podstawą działalności jednostki.
Obowiązujący dotychczas statut został uchwalony w dniu 7 grudnia 2015r.
1 czterokrotnie podlegał zmianom, dlatego konieczne było opracowanie jednolitego
tekstu.



Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 752.155.2022
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawia II
w Szczutowiel uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag było.

Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego.
Pan Starosta powiedział, że Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
wystąpiła z wnioskiem w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
o świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego Jwniosek stanowi załącznik
nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że w dniu 24 listopada 2022 roku Starosta Sierpecki
otrzymał informację o objęciu przez Wojewodę Mazowieckiego wniosku Powiatu
Sierpeckiego dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej. Zawarcie umowy z operatorami musi być
poprzedzone podjęciem uchwały wyrażającej zgodę na zawarcie takiej umowy,
o czym stanowi art. 22 ust. 2 ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 753.155.2022
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług
publicznego transportu zbiorowego /uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu/.



Ad. pkt. 7* Wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej,
Pan Starosta poinformował , iż z związku z koniecznością wprowadzenia środków
finansowych dla Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie z projektu „Doposażenie
Dziennego Domu Senior+" polegającego na doposażeniu stanowisk służących
podniesieniu kompetencji cyfrowych seniorów oraz uzyskaniem dodatkowych
środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu
z Funduszu Wsparcia zasadne jest zwołanie sesji nadzwyczajnej. Ponadto zachodzi
też konieczność podpisania umów z operatorami na przewozy autobusowe
użyteczności publicznej realizowane w roku 2023, na które wymagana jest zgoda
Rady Powiatu.
Wobec powyższego członkowie zarządu przyjęli wniosek o zwołanie nadzwyczajnej
sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 16 grudzień 2022r. 12:30. /wniosek stanowi
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt. 9. Sprawy rożne.
1. Członkowie zarządu zapoznali się z:

a) odpowiedzią na pismo w sprawie zdarzenia, które miało miejsce w dniu
4 listopada 2Q22r.'/załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta powiedział, że została podjęta decyzja o przeniesieniu NPL do
SPZZOZ w Sierpcu, żeby zapobiec w przyszłości właśnie takim sytuacjom, że nie
będzie w danej chwili lekarza.
Następnie dodał, że w sprawie tej oprócz wyjaśnień Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu
zostały złożone wyjaśnienia pielęgniarki. Z jej oświadczenia wynika, że na miejscu
zdarzenia w przychodni pojawił się policjant celem sporządzenia notatki służbowej.
Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy jest możliwość uzyskania od policji tej
notatki służbowej.
Członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji podjęli decyzję o wystąpieniu do
policji o przesłanie notatki służbowej sporządzonej na okoliczność

nr 11 do niniejszego protokołu/.

b) odpowiedzią Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w przedmiocie ustosunkowania się
wobec zarzutów zawartych w piśmie NSZZ „Solidarność "j/^^czn/A: nr 12 do
niniejszego protokołu/,

c) informacją dotyczącą ilości deklaracji wyboru lekarza l przychodu
w FQZ.:/załqczmk nr 13 do niniejszego protokołu/,

d) kopią umowy najmu lokalu użytkowego oraz aneks nr 1. /załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu/.



2. Zapoznanie się ze skargą złożoną przez Radnego Pana Dariusza
Twa rdowskiego.
Pan Dariusz Twardowski poinformował, iż złożył skargę na Dyrektora SPZZOZ
w Sierpcu dotyczącą ostatniego zachowania na posiedzeniu Zarządu./skarga stanowi
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/. Wyjaśnił, iż zadał pytanie Dyrektorowi czy
podczas dyżuru NPL lekarz ma obowiązek przed skierowaniem pacjenta do innego
szpitala sprawdzić, czy szpital ten ma miejsce na przyjęcie pacjenta. Pan Dyrektor
odpowiedział, że nie. Pacjent został skierowany z NPL w Sierpcu do szpitala
w Płocku bez żadnych ustaleń. Po przybyciu do szpitala w Płocku lekarz dyżurna,
na izbie przyjęć, przyjmując pacjenta, po badaniu poinformowała, że nie ma miejsc
w szpitalu .1 ustaliła telefonicznie, że szpitale w Żurominie, Lipnie i Gostyninie,
czego nie uczynił lekarz w NPL w Sierpcu. Ostatecznie pacjent trafił do szpitala
w Lipnie. Pan Dariusz Twardowski powiedział, że Pan Dyrektor poczuł się obrażony
i wychodząc nazwał go chamem.
Następnie wyjaśnił, że Ci sami rodzicie byli za tydzień z dzieckiem u tej samej Pani
Doktor w NPL, która wtedy poinformowała, że w Płocku nie ma miejsca i to rodzice
sami muszą szukać sobie miejsce w szpitalu.
Pan Sekretarz poinformował, iż Pan Dyrektor po tym wydarzeniu napisał skargę na
Radnego Pana Dariusza Twardowskiego. Następnie doprecyzował, że skarga została
złożona na członka zarządu, a nie na radnego rady powiatu. Gdyby skarga została
złożona na radnego to nie byłaby rozpatrzona, ponieważ radny wykonuje mandat
wolny. Z uwagi na fakt, iż Pan Dyrektor złożył skargę na zachowanie członka
zarządu, skarga zostanie przekazana do Przewodniczącego Rady Powiatu, który
następnie przekaże ją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu rozpatrzenia,

3. Zapoznanie się z protokołem z kontroli Zarządu Powiatu w Sierpcu.
Członkowie zarządu zapoznali się z protokołem z kontroli Zarządu Powiatu
w Sierpcu, który znajduje się w załączniku nr 16 do niniejszego protokołu.

4. Zapoznanie się z protokołem oceny składników majątku ruchomego Zespołu
Szkół Nr 2 w Sierpcu.
Pan Sekretarz wyjaśnił, że zgodnie z §1 pkt l Uchwały Zarządu Powiatu
Nr 277.57.2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku likwidacja składników majątku
ruchomego o wartości jednostkowej przekraczającej kwotę 3 500 złotych brutto
wymaga uzyskania zgody Zarządu Powiatu. Natomiast w tym przypadku nie ma
konieczności podejmowała uchwały z uwagi na zerową wartość księgową
składników maj ątku ruchomego./za&?czm'fc nr 17 do niniejszego protokołu/.



5. Zapoznanie się z odpowiedziami Dyrektora ZDP w Sierpcu.
Członkowie zarządu zapoznali się z odpowiedziami Dyrektora ZDP w Sierpcu
w sprawie:
a) zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem na wykonanie
utwardzenia drogi powiatowej nr 3739W w obrębie Rzeszotary Rumunki Stara
WiQŚ;/załqcznik nr 18 do niniejszego protokołu/.
b) wprowadzenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu w postaci progów zwalniających
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3733W w m. Bledzewo;/zaA?czm'£ nr 19 do
niniejszego protokołu/.
c) odtworzenia istniejącego oznakowania poziomego jezdni w zakresie Unii
segregacyjnych oddzielających od siebie pasy ruchu drogi powiatowej nr 2999W na
odcinku Mochowo - Łukoszyn;/załqcznik nr 20 do mniejszego protokołu/.

6. Zapoznanie się z pismem Dyrektora ZDP w Sierpcu w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie na 2022 rok.
Członkowie zarządu zapoznali się z pismem Dyrektora ZDP w Sierpcu w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie na 2022 rok/załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.

Następnie członkowie zarządu przeszli do omówienia kwestii związanej
z wnioskowaną zmianą do umowy w sprawie zadania pn. Przebudowa drogi
powiatowej Bonisław-Gozdowo.
Obecny na posiedzeniu Pan Mecenas przedstawił opinię prawną w tym temacie, która
znajduje się w załączniku nr 22 do niniejszego protokołu.

Opinia prawna Pana Mecenasa trafiła bezpośrednio do Pana Zbigniewa Rzadkiewicza
w celu załatwienia sprawy.

7. Zajęcie stanowiska w sprawie uzupełnienia poboczy wzdłuż drogi powiatowej
nr 3724W na odcinku od miejscowości Gójsk do miejscowości Maluszyn.
Pan Starosta poinformował, iż Wójt Gminy Szczutowo wystąpił z wnioskiem
w sprawie uzupełnienia poboczy wzdłuż drogi powiatowej nr 3724W na odcinku od
miejscowości Gójsk do miejscowości Maluszyn/wmase£ stanowi załącznik nr
23 do niniejszego protokołu/.

Pan Zbigniew Rzadkiewicz wyjaśnił, że w ramach gwarancji pobocza te były już
dwa razy uzupełniane przez wykonawcę. Dodał, że wystąpili do wykonawcy
w ramach gwarancji nawet trzy razy w tym roku. Wykonawca skierował ekipę, która
ostatecznie nie dotarła.
Członkowie zarządu zobowiązali Pana Zbigniewa Rzadkiewicza do skontaktowania
się z wykonawcą, w celu ponownego uzupełnienia poboczy wzdłuż ww. drogi
w ramach gwarancji.



8. Zapoznanie się z pismem w sprawie rozliczenia pożyczki udzielonej na rzecz
SPZZOZ w Sierpcu.
Członkowie zarządu zapoznali się z pismem ws. rozliczenia pożyczki udzielonej na
rzecz SPZZOZ w Sierpcu./załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta nadmienił, iż pożyczka została rozliczona zgodnie z zapotrzebowaniem
szpitala.
Pan Skarbnik poinformował, iż jest wydruk bankowy wraz z tytułami,
tzn. wynagrodzenie za październik 2022, a więc wszystko zostało rozliczone,
a celowość wskazana.

9. Zapoznanie się z Uchwalą Nr 3.H/209/2022 Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez
Zarząd Powiatu Sierpeckiego projekcie uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035 oraz
Uchwalą Nr 3.C/213/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd
Powiatu Sierpeckiego projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok oraz
możliwości sfinansowania deficytu.
Pan Skarbnik przedstawił ww. opinie, które znajdują się w załączniku nr 25 do
niniejszego protokołu.
Następnie odniósł się do kwestii zobowiązań. Powiedział, że dość długo weryfikował
na czym polega to zadłużenie poniżej dopuszczonego wskaźnika. Wyjaśnił,
iż domniemanie jest takie, że w 2025 roku powiat nie mógłby zaciągać kredytu,
podobnie w roku 2029, 2030 i 2031 z uwagi na ukształtowany poniżej jednego
procenta wskaźnik. Natomiast jeżeli budżet będzie zmieniany i systematycznie
zasilany finansami to takiego zagrożenia nie będzie. Dodał, że w 2023 roku
wszystkie zadania inwestycyjne powinny się zakończyć, bo jest to ponad 37 min zł.
Natomiast nie sądzi, żeby tych zadań inwestycyjnych co roku nie przybywało.
Zwrócił uwagę, że zadłużenie powiatu to nie tylko 15 min zł długu, ale również dług
szpitala jest brany pod uwagę.
Pan Skarbnik powiedział, że taki stan obowiązuje na dzień l stycznia 2023r.,
natomiast w dniu 2 stycznia może się już coś zmienić.

Następnie poinformował, iż w dniu 7 grudnia wpłynął wniosek z PFRON w sprawie
zabezpieczenia w budżecie powiatu na rok 2023 środków finansowych w kwocie
104 000 zł na zakup pojazdu przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych
SOS-W w Sierpcu.



Kolejny wniosek, który wpłynął dotyczy również SOS-W w Sierpcu w zakresie
wyposażenia sali w kwocie 68 000 zł. Po stronie powiatu jest to kwota 17 000 zł
brutto. Wyjaśnił, że w obydwu przypadkach, na dzień dzisiejszy, nie może
zabezpieczyć tych środków w budżecie, zgodnie z art, 240 ustawy o finansach
publicznych. Do sprawy można powrócić w styczniu 2023 roku.

Pan Skarbnik poinformował również, że wraz z upływem roku kończy się umowa
o współpracy prowadzania rachunku bankowego z Bankiem Spółdzielczym w Starej
Białej. Na trzy sondażowe zapytania, dwa powróciły - z PKO BP oraz Banku
Spółdzielczego w Starej Białej. PKO BP nie bierze pod uwagę prowadzenia punktu
kasowego z uwagi na ich strategię. Natomiast Bank Spółdzielczy przysłał ofertę,
która wiąże się z kosztem powiatu - 5 000 zł miesięcznie. Do tej pory punkt ten
prowadzony był przez Bank w ramach swoich zasobów. Zaproponował, aby zawrzeć
umowę na rok, z uwagi chociażby na remont budynku przy ul. Kopernika, Po roku,
jak już budynek będzie wyremontowany będzie można zdecydować czy
kontynuujemy kasę w formie fizycznej, czy przechodzimy na formę elektroniczną,
np. terminale.
Członkowie zarządu zdecydowali, że podejmą decyzję na jaki okres zawrzeć umowę
po rozmowach przeprowadzonych z przedstawicielami Banku.

Następnie Pan Sławomir Krystek zwrócił się z pytaniem, kto jest odpowiedzialny za
czynności związane z ograniczeniem zużycia energii do 10% w powiecie? Dodał,
że kto tego obowiązku nie wykona, ma podlegać karze do 20 rys. zł.
Pan Mecenas powiedział, że należałoby wydać zarządzenie Starosty w tym temacie.
Dodał, że ograniczenie do 10% podlega tylko ta część energii z wyłączeniem tej
części, która nie może być ograniczona ze względu na konieczność funkcjonowania.
Największy problem stanowi podział tej energii. Uważa, że należy uzyskać krótką
ekspertyzę od człowieka, który będzie mógł określić ile z łącznej ilości
energii(wynikającej z faktur) stanowi energia dla zabezpieczenia funkcjonowania,
która nie może zostać ograniczona. Natomiast pozostała część będzie podlegać
ograniczeniu.
Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że temat zostanie podjęty do
realizacji po posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Na salę posiedzenia przybył Pan W.L. wraz z małżonką, który był wnioskodawcą
ograniczenia tonażu na drodze powiatowej nr 3 76W Węgrzynowo - Lisice na
odcinku od m. Węgrzynowo oraz Węgrzynowo - Goleszyn. Przedstawił,
że ustawienie oznakowania pozbawiło go możliwości prowadzenia działalności



gospodarczej, a eksploatacja piasku ze żwirowni służy głównie do budowy
i modernizacji dróg na terenie powiatu sierpeckiego.
Członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji podjęli decyzję, aby Pan W.L. udał
się do Zarządu Dróg Powiatowych w celu ustalenia listy samochodów, które będą
miały możliwość korzystania z ww. drogi.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Katarzyna Tomaszewska

Zarząd

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardows

Marek Chyliński



Zał. Nr do protokołu
z posiedzenia Żarze du Powiatu

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2022r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Andrzej Cześnik Starosta

2. Sławomir Olejniczak Wicestarosta

3. Sławomir Krystek Członek

4. Marek Chyliński Członek
0

5. Dariusz Twardowski Członek



ZARZĄD POWIATU ^ Nr J^ do proioko}u

W SIERPCU Sierpc, dnia 9 grudnia 2022 r.
z posiedzenia Żarz; dej Powiatu

BRZ.0022.39.2022 Ni

Działając na podstawie § 76 ust. l Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. z 2019 r. póz. 499), zapraszam na 155 posiedzenie Zarządu Powiatu,
które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2022 r. o godz. 09:00 w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2022 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej im. Jana
Pawła II w Szczutowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie
usług publicznego transportu zbiorowego pomiędzy na następujących liniach
komunikacyjnych.
7. Wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków majątku
ruchomego będącego na wyposażeniu Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego
w Sierpcu.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

l/.
OSTA

omir Cześnik


