
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 2018

Nr sprawy 34

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 156.2018 Z POSIEDZENIA 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

w dniu 26 października 2018 roku

Rozpoczęto 26 października 2018 r. 

Zakończono 26 października 2018 r.



PROTOKÓŁ Nr 156.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 26 października 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 4 członków Zarządu, zgodnie 
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu;
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu;
3) Pani Małgorzata Gruczyk -  Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu;
4) Pan Grzegorz Lisicki — Zastępca Dyrektora Powiatowego Zespołu Jednostek 
Budżetowych w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyj ęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 
pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa 
z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Sukcesywny zakup i dostawa artykułów 
spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno -  
Wychowawczego w Sierpcu w 2019r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego 
u pracodawców w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów 
i uczennic Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na rok 2018.
8. Przyjęcie protokołów:

Nr 153.2018 z dnia 11 października 2018r.
Nr 154.2018 z dnia 16 października 2018r.
Nr 155.2018 z dnia 18 października 2018r.



9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

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 Zarządu wprowadzić 
następujący punkty:
6a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających 
do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego 
w Sierpcu do projektu w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu 
Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1. 
Edukacja ogólna.
6b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego za rok 2018.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4- za) przyjęli po zmianie porządek 
posiedzenia Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 26 października 2018r., który 
przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 
pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa 
z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Sukcesywny zakup i dostawa artykułów 
spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno -  
Wychowawczego w Sierpcu w 2019r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego 
u pracodawców w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów 
i uczennic Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
6a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających 
do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego 
w Sierpcu do projektu w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu



Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1. 
Edukacja ogólna.
6b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego za rok 2018.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
8. Przyjęcie protokołów:

Nr 153.2018 z dnia 11 października 2018r.
Nr 154.2018 z dnia 16 października 2018r.
Nr 155.2018 z dnia 18 października 2018r.

9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybyła Pani Małgorzata Gruczyk -  Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Małgorzata Gruczyk -  Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i Transportu wystąpiła z wnioskiem w sprawie ustalenia wysokości 
opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu 
strzeżonym fwniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pan Wicestarosta zapytał, czy postępowania wobec osób, za które zostały zapłacone 
środki z budżetu Powiatu za przetrzymywanie samochodu na parkingu zostały 
w jakiś sposób rozwiązane?
Pan Skarbnik odpowiedział, że nadal toczą się postępowania. Dodał, iż komornik 
informuje, że od tych osób nie można ściągnąć środków. Oznajmił, że jeżeli osoba 
jest niewypłacalna, to wówczas rezygnuje się ze ściągalności.
Pan Wicestarosta zapytał, czy taka osoba staje się bezkarna?
Pan Skarbnik odpowiedział, że takie jest prawo. Dodał, iż taka osoba widnieje na 
liście dłużników.
Pan Starosta stwierdził, że za nieodebrane samochody z parkingu opłatę ponosi 
Starostwo.
Pan Skarbnik uważa, że stawki za postój samochodów na parkingu strzeżonym są 
bardzo wysokie.
Pani Naczelnik powiedziała, że proponowane stawki są ogłaszane co roku 
w Monitorze Polskim.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, czy zostały przyjęte mniejsze stawki do roku 
ubiegłego?
Pani Naczelnik odpowiedziała, że stawki zostały obniżone minimalnie do kwoty 
podanej w Monitorze Polskim od 1 zł do 2 zł.
Pan Wicestarosta zapytał, czy jest możliwość obniżenia stawki?
Pani Naczelnik odpowiedziała, że kwota nie może być większa od podanej przez 
Ministerstwo, natomiast obniżyć można. Ponadto Pani Naczelnik powiedziała, że 
wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej o podanie stawek za utrzymywanie
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samochodów na parkingach, ponieważ Starostwo powinno pobierać opłaty po 
kosztach. Powiedziała, że przesłała wyjaśnienie podając, w jakiejś części Starostwo 
zarabia, a w jakiej części dokłada, ponieważ nikt nie bierze pod uwagę samochodów, 
które zalegają na parkingach i które generują bardzo duże koszty.
Pan Skarbnik uważa, że lepiej podać niższe stawki i niech ludzie płacą, niż podać 
stawki duże i wówczas samochody pozostają na parkingach.
Pani Naczelnik powiedziała, że stawki są obniżone od 1 zł do 2 zł w zależności od 
rodzaju pojazdu.
Pan Starosta dodał, iż jeżeli właściciel nie odbierze samochodu, to jest na parkingu 
przez okres trzech miesięcy. Po tym okresie musi odbyć się sprawa sądowa, żeby 
samochód mógł być własnością powiatu, a następnie dopiero można go zutylizować. 
Pan Starosta podał przykład: parking kosztuje powiat około 2.000 zł, a za utylizacje 
powiat otrzyma przykładowo 300 zł.
Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 824.156.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
dotyczącej ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi 
i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym luchwała 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 
wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Sierpeckiego Iwniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, iż chodzi o suche drzewo znajdujące się na działce będącej 
w trwałym zarządzie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu. 
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 825.156.2018
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa z nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Sierpeckiego luchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 5
Na salę posiedzenia przybył Pan Grzegorz Lisicki -  Zastępca Dyrektora 
Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu.



Pan Starosta poinformował, iż Pani Marta Witte -  Dyrektor Powiatowego Zespołu 
Jednostek Budżetowych wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Sukcesywny zakup 
i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr 1 i Specjalnego 
Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego w Sierpcu w 2019r.
Pan Dyrektor poinformował, że jest to przetarg nieograniczony otwarty na dwie 
stołówki o wartości szacunkowej przyjętej na podstawie wykonania poprzedniego 
przetargu, uwzględniając wzrost kosztów i inflacji. Dodał, że szacunkowa wartość 
zamówienia wynosi brutto 197.746,02 zł. Oznajmił, że po zmianie ustawy 
o zamówieniach publicznych doszła tzw. forma opcji, która zakłada, że to, co zostało 
nie wybrane, nie będzie dla wykonawcy konsekwencji. Ponadto powiedział, że 
obwarowane są umowy dla wykonawcy, nie tylko po stronie zamawiającego jako 
wiodącego lecz po obydwu stronach umowy i wszyscy muszą egzekwować 
spełnianie warunków od wykonawców.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, ile wykonawców startuje do przetargu?
Pan Dyrektor odpowiedział, że w roku ubiegłym stanęły do przetargu trzy firmy 
z okolic Sierpca (przetwory mięsne i drób). Natomiast jeśli chodzi o drobne artykuły 
spożywcze, to tylko jedna. Ponadto poinformował, iż ten przetarg podzielony jest na 
poszczególne części.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał się o jakość przetworów, czy były uwagi?
Pan Dyrektor wyjaśnił, iż w lipcu weszła nowelizacja ustawy PZP i nie należy 
określać kryteriów jakości, ale produkty muszą być bardzo starannie i szczegółowo 
opisane. Dodał, że po doświadczeniu z roku ubiegłego, stosowanie kryterium 
jakościowego się nie sprawdziło, ponieważ jest to ocena bardzo subiektywna. 
Wyjaśnił, iż w umowie jest konkretnie, bardzo szczegółowo wszystko opisane, nawet 
jak ma wyglądać środek transportu.
Pani Sekretarz zapytała, co wówczas kiedy dostawca dostarczy artykuły niezgodne 
z określonymi standardami?
Pan Dyrektor wyjaśnił, iż najpierw przeprowadza się rozmowę w formie ugody. 
Dodał, że są zagwarantowane kary pieniężne, wykluczenie z postępowania, 
przerwanie umowy, ale żeby do tego doszło obligują terminy wg ustawy.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, czy na etapie postępowania przetargowego

Pan Dyrektor wyjaśnił, co jest wymagane do przystąpienia do przetargu. 
Powiedział, że często bywa tak, że firma dostarcza do kilku jednostek i dlatego chcą 
referencji od takiej firmy, czy faktycznie potwierdzają, że te dostawy były 
realizowane. W protokole, który zostanie sporządzony wymagane jest od tej firmy 
która wygra przetarg, jakości która musi być zabezpieczona zgodnie z ustawą jeśli 
chodzi o żywienie publiczne, a także potwierdzenia ISO.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, czy ilość żywności jest przewidziana na 
poziomie roku ubiegłego?
Pan Dyrektor odpowiedział, że podobnie jak w roku ubiegłym, tylko należy 
zagwarantować w umowie możliwość zmiany, ponieważ część młodzieży spożywa
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posiłki w okresie jesiennym, a na wiosnę rezygnuje.
Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 826.156.2018
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
zadania pn. Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki 
Zespołu Szkół Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno — Wychowawczego w Sierpcu 
w 2019r. /uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż Pani Marta Witte — Dyrektor Powiatowego Zespołu 
Jednostek Budżetowych wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja 
kształcenia praktycznego u pracodawców w Królestwie Hiszpanii w ramach 
projektów mobilności dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
Pan Starosta powiedział, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi 563.274,59 zł, 
która pochodzić będzie z funduszy unijnych z projektu „Z Ekonomikiem 
w europejską przygodę”.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 827.156.2018
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego u pracodawców w Królestwie 
Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół 
Nr 2 w Sierpcu luchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6a
Pan starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia, w związku z pismem Pani Ewy Jancewicz -  Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Sierpcu, wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody 
na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego 
im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do projektu w ramach Osi priorytetowej 
X. Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci 
i młodzieży Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna i  wniosek stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Starosta dodał, że celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji 
kluczowych - umiejętności posługiwania się językami obcymi, umiejętności 
matematyczno -  przyrodniczych i umiejętności uniwersalnych: kreatywności,



innowacyjności, przedsiębiorczości, umiejętności pracy zespołowej w kontekście 
środowiska pracy, umiejętności rozumienia, krytycznego myślenia rozwiązywania 
problemów, umiejętności uczenia się oraz rozwój indywidualnego podejścia do 
ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dodał, że okres 
realizacji projektu wynosi 24 miesiące, natomiast maksymalna wartość projektu na 
jednego uczestnika wynosi 5.574,66 zł, w tym wkład własny minimum 5% w formie 
niepieniężnej, poprzez udostępnienie sal na zajęcia dodatkowe. Nadmienił, iż projekt 
przewidziany jest na około 100 uczniów. Całkowity koszt projektu wynosi około
557.000 zł.

Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 828.156.2018
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia 
Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do 
projektu w ramach Osi priorytetowej X. Edukacja dla rozwoju regionu 
Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałanie 10.1.1. 
Edukacja ogólna luchwałct stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6b i 7
Pan Skarbnik przedstawił zmiany jakie zachodzą w uchwale zmieniającej budżet 
Powiatu Sierpeckiego za rok 2018 oraz uchwale zmieniającej Wieloletnią Prognozę 
Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034, które przedstawione zostały 
w uzasadnieniu do uchwały.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 829.156.2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego za 
rok 2018 łuchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

oraz

UCHWAŁĘ Nr 830.156.2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na łata 2018-2034 łuchwała stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8
Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag, jednogłośnie (4-za) przyjęli protokoły:



Nr 153.2018 z dnia 11 października 2018r.
Nr 154.2018 z dnia 16 października 2018r.
Nr 155.2018 z dnia 18 października 2018r.

Ad. pkt 9
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z pismem Dyrektora Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w sprawie wykonania remontu łazienek 
w budynku Ipismo stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Ponadto Pan Starosta poprosił Pana Skarbnika o zapoznanie ustępującego Zarząd 
Powiatu V kadencji ze wstępnym planem inwestycyjnym wpisanym do projektu 
budżetu powiatu na rok 2019.
Pan Skarbnik przedstawił plan inwestycyjny:
1) przebudowa mostu w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej Rościszewo -  

Kosemin -  Żabowo (około 6.000.0000zł, w tym środki własne Powiatu 1.000.000
zł, pozyskane około 3.000.000 zł oraz 2.000.000 zł pochodzące z deklaracji gmin); £

2) dokończenie przebudowy drogi powiatowej Bonisław -  Kędzierzyn (około
900.000 zł);

3) przebudowa drogi powiatowej ul. Świętokrzyska (całkowity koszt około 
2.597.000zł w tym środki pozyskane z wniosku z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg 50% czyli 1298.000zł, Burmistrza Miasta około 650.000zł oraz 
Powiat 650.000 z ł);

4) przebudowa drogi powiatowej Gójsk -  Podlesie w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (1.890.000 zł w tym wkład własny 20% - 737.000 zł oraz
1.159.000 zł dofinansowanie);

5) zakup samochodu osobowego do Starostwa Powiatowego (lOO.OOOzł);
6) modernizacja sal lekcyjnych na drugim piętrze Zespołu Szkół Nr 2 (50.000 zł -  

wymiana podłóg);
7) dokończenie modernizacji Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie (przebudowa 

segmentu na pomieszczenia na całodobowy pobyt pensjonariuszy -  428.600 zł, £  
dofinansowanie 200.000 zł z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej);

8) dokończenie budowy hali -  1.639.190zł; (środki własne 1.228.000zł plus środki 
z dotacji z budżetu Państwa 410.800zł)

7) modernizacja dwóch łazienek na pierwszym piętrze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
-  Wychowawczego;

8) modernizacja budynku Starostwa Powiatowego;
9) dotacja dla szpitala w kwocie l.OOO.OOOzł umieszczona w wydatkach.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, co z pozostałymi drogami?
Pan Starosta wyjaśnił, iż w gm. Mochowo jest uzgodnione dokończenie jednego 
kilometra drogi, w gm. Rościszewo chodnik w m. Borowo i Stopin oraz remont drogi 
gruntowej połączenie z m. Kosemin.
Pan Wicestarosta zapytał o drogę powiatową w m. Sierpc ul. Dworcowa?
Pan Starosta odpowiedział, że będzie wykonywany chodnik.
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Pan Skarbnik poinformował o złożonych deklaracjach z poszczególnych gmin na 
remont mostu; Gmina Sierpc -  300.000 zł, gm. Mochowo 350.000 zł, gm. Szczutowo 
-  300.000 zł, gm. Rościszewo 300.000 zł, gm. Gozdowo 350.000 zł, gm. Zawidz
400.000 zł.
Ponadto Gmina Miasto Sierpc zadeklarowała kwotę 649.307 zł na remont 
ul. Świętokrzyskiej.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Jan Laskowski 

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec
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LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 26 października 2018r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta S'

2. Rychter Wojciech Wicestarosta Ąi
3. Olejniczak Sławomir Członek Of
4. Pawłowski Stanisław Członek

5. Siwiec Krystyna Członek

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.



ZARZĄD POWIATU
W SIERPCU Sierpc, dnia 22.10.2018r.

BRZ.0022.34.2018

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 26 października 2018r. o godzinie 8:00 
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 wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie 
pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzewa 
z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Sukcesywny zakup i dostawa artykułów 
spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno -  
Wychowawczego w Sierpcu w 2019r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego 
u pracodawców w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów 
i uczennic Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na rok 2018.
8. Przyjęcie protokołów:

Nr 153.2018 z dnia 11 października 2018r.
Nr 154.2018 z dnia 16 października 2018r.
Nr 155.2018 z dnia 18 października 2018r.

9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

S TAR O aft A

Jan Laskowski


