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PROTOKÓŁ Nr 5.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 20 grudnia 2018 r.

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski - 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. 10:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pani Małgorzata Korpolińska -  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu,
3. Pan Ryszard Dobiesz -  Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru,
4. Pan Jarosław Dołhun -  Radca Prawny,
5. 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 wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 

projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2019 roku Zarządu Powiatu do 
zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez 
Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu 
Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych 
zgłaszanych przez inne podmioty.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu 
Sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

6. Podjecie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu
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Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz określenia planu 
finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

9. Przyjęcie protokołu Nr 3.2018 z dnia 30 listopada 2018r.
10. Sprawy różne.
11 .Zamknięcie posiedzenia.

/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-  5).

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
następujące punkty
8a. Przyjęcie autopoprawki do Budżetu Powiatu Sieipeckiego na rok 2019 oraz do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
8b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas 

określony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości 
oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
8c .Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas 
określony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości 
oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sieipcu.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5- za) przyjęli po zmianie porządek 
posiedzenia Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 20 grudnia 2018r., który przedstawia 
się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2019 roku Zarządu Powiatu do 
zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat 
Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli 
partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne 
podmioty.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu 
Sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
6. Podjecie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę 
Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, 
które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz określenia planu finansowego 
i terminu dokonania tych wydatków.
8a. Przyjęcie autopoprawki do Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2019 oraz do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
8b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas 

określony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości 
oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
8c .Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas 
określony wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości 
oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.

^  9. Przyjęcie protokołu Nr 3.2018 z dnia 30 listopada 2018r.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie upoważnienia 
w 2019 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia projektów konkursowych 
i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na 
uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych 
i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.
Zastępca Naczelnika ON poinformował, iż upoważnienie Rady Powiatu dla Zarządu 
w obszarze zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłoszonych 
przez Powiat Sierpecki, jak też do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu 
Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych 

^  przez inne podmioty ułatwi w 2019 roku pracę Naczelnikom Wydziałów Starostwa 
oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu. Istotne znaczenie ma częstotliwość 
zwoływania Zarządu Powiatu, ponieważ w wielu projektach nabory trwają do 30 dni. 
Dodał, iż chodzi o projekty unijne.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 17.5.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie upoważnienia w 2019 roku Zarządu Powiatu do zatwierdzenia 
projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki 
oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera
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w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne 
podmioty /uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie wyboru delegata 
Powiatu Sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 18.5.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu Sierpeckiego do 
Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich /uchwała stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie dokonania zmian 
w Statucie Powiatu Sierpeckiego.
Zastępca Naczelnika ON poinformował, iż cały projekt Statutu został uzgodniony 
i zaakceptowany przez Pana Mecenasa Suskiego.
Zastępca Naczelnika ON odniósł się do § 48 dotyczącego Komisji Rady Powiatu. 
Powiedział, że na podstawie art. 17 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada 
Powiatu powołuje Komisje stałe i doraźne Rady ustalając jej skład osobowy 
i określając zakres ich działania. Natomiast art. 21 mówi, iż Radny ma obowiązek 
pracy w organach wewnętrznych Rady Powiatu. Porównując zapisy tych artykułów 
okaże się, że w § 48 zapis dotyczący w ust. 7 mówiący, iż w skład komisji nie może 
wchodzić Przewodniczący Rady, jest zapisem sprzecznym z artykułem 21, bo 
Przewodniczący jest radnym. Zgodnie z art 21, to radny ma obowiązek pracy 
w komisjach i nie można go poprzez przepis wykluczyć z pracy komisji. Ponadto ^  
zapis ust. 6 który mówi, iż radny ma obowiązek być członkiem minimum dwóch 
komisji stałych, a może być przewodniczącym tylko jednej jest zapisem zgodnym, 
natomiast druga część, że nie dotyczy to członka Zarządu i Wiceprzewodniczącego 
Rady, który może być członkiem tylko jednej komisji to jest ograniczenie, które 
powinno być zmienione jako sprzeczne z prawem. W związku z powyższym jest 
propozycja odstąpienia od tego zapisu. Natomiast członkowie Zarządu oraz 
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu nie mogą być członkami Komisji Rewizyjnej 
oraz Komisji skarg wniosków i petycji. Wyjaśnił, iż Statut jest aktem prawa 
miejscowego i dopóki te zapisy są, to są obowiązujące i dlatego nie można powołać 
pozostałych komisji stałych ze względu na ograniczenia.
Pan Wicestarosta zapytał, czy Wiceprzewodniczący Rady mogą być 
Przewodniczącymi Komisji?
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Zastępca Naczelnika ON odpowiedział, że w nowym statucie nie ma żadnych 
ograniczeń. Dodał, że są tylko dwa ograniczenia wynikające z art. 16 u.s.p, natomiast 
prawo radnego i obowiązek pracy w komisjach jest gwarancją ustawową. Ponadto 
w Statucie zostaną zawarte przepisy związane z zwoływaniem i prowadzeniem 
posiedzeń wspólnych komisji stałych.
Pan Starosta wspomniał, iż takie posiedzenia wspólne komisji odbywały się 
w IV kadencji Rady Powiatu.
Zastępca Naczelnika ON poinformował, iż w nowych zapisach Statutu nie będzie 
w porządku obrad Rady Powiatu punktu dotyczącego interpelacji i zapytania radnych 
zgodnie z przepisami z ustawy o samorządzie powiatowym.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że nowa wersja statutu jest bardzo przejrzysta. 
Nadmienił, iż w statucie mowa jest, iż protokół z poprzedniej sesji Rady Powiatu 
powinien być przyjęty na następnej sesji. Stwierdził, iż na sesji nie było głosowania 
nad protokołem.
Pan Zastępca Naczelnika odpowiedział, że protokoły nie są przyjmowane na sesjach 
zwołanych w trybie nadzwyczajnym. Ponadto powiedział, że protokoły z posiedzeń 
zarządu, komisji czy obrad sesji będą bardziej przejrzyste i zwięzłe i będą zawierały 
najistotniejsze informacje. Stwierdził, że nie można pisać scenariuszy z protokołów. 
Pan Sławomir Krystek powiedział, iż na Pana Starostę nakładany jest obowiązek 
przedstawienia sprawozdania z posiedzenia Zarządu Powiatu między sesjami. 
Zastępca Naczelnika ON odpowiedział, że sprawozdanie jest wysyłane wraz 
z dokumentami na siedem dni przez obradami sesji Rady Powiatu. Jest to 
sprawozdanie z posiedzeń Zarządu, które odbywały się pomiędzy sesjami.
Pan Sławomir Krystek odniósł się do art 39 ust.l pkt 4 Statutu. Powiedział, że jest 
zapis, iż komisje pracują na posiedzeniach nie rzadziej niż jeden raz między sesjami. 
Zapytał, czy można ten zapis zmienić.
Zastępca Naczelnik ON odpowiedział, że postara się zmienić.
Pan Wicestarosta odniósł się do § 63 w którym jest zapis dotyczący składu Zarządu 
Powiatu. Stwierdził, że jest to sztywny zapis. Zapytał, czy można zmienić do 5 osób 
Zastępca Naczelnika ON powiedział, że można zmienić wstawiając od 3 do 5 osób. 
Radca prawny powiedział, że może zostać określone minimum, ale należy 
wprowadzić zapis do 5 członków zarządu.
Pan Sławomir Krystek zwrócił uwagę na § 75 odnośnie zwoływania posiedzeń 
Zarządu.
Zastępca Naczelnika ON powiedział, iż ten zapis można zmienić, ale przedyskutuje 
z prawnikiem.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy członkowie Zarządu Powiatu mogą być członkami 
komisji. Zapytał, czy mogą być przewodniczącymi komisji?
Zastępca Naczelnik ON odpowiedział, że nie ma ograniczeń tylko w Komisji 
rewizyjnej i komisji skarg i wniosków nie mogą uczestniczyć członkowie zarządu.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jedna osoba może być przewodniczącym komisji 
rewizyjnej i komisji skarg i wniosków?
Radca prawny odpowiedział, że nie ma takich przepisów.
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Kamil Różański zwrócił uwagę na § 35 pkt 5 którego zapis mówi, iż radny ma 
obowiązek być członkiem co najmniej dwóch komisji stałych, a może być 
przewodniczącym tylko jednej komisji. Uważa, że jest to sprzeczne z wcześniejszą 
wypowiedzią.
Zastępca Naczelnik ON powiedział, iż zapis art 35 pkt 5 dopełnia zapis art 21. Dodał, 
iż przeanalizuje z prawnikiem. Ponadto poinformował, iż podjęta uchwała zostanie 
przesłana do nadzoru prawnego do Wojewody. Zaproponował przegłosować Statut 
z naniesionymi poprawkami.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 19.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 

w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego /uchwała stanowi załącznik nr do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6 i 7
Pan Skarbnik przedstawił zmiany jakie zachodzą w Wieloletniej prognozie 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 oraz proponowane zmiany 
w budżecie na rok 2018. Powyższe zmiany przedstawione są w projekcie 
przedmiotowej uchwały.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 20.5.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowąej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 /uchwała stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu/.

oraz

UCHWAŁĘ Nr 21.5.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2018 rok uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8
Na salę posiedzenia przybyłą Pan Artur Obrębski -  Dyrektor ZDP w Sierpcu.
Pan Skarbnik poinformował o wydatkach budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie 
wygasają z upływem 2018 oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania
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tych wydatków. W wykazie ujęto dwa wydatki związane z realizacją umów 
w sprawie zamówienia publicznego i umów, które zostaną zawarte w wyniku 
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Opracowanie 
dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Sierpc -  
Ligowo, Ligowo -  Mochowo, Ligowo -  Kokoszczyn w formie ronda w m. Ligowo 
oraz wymiana instalacji elektrycznej na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a.
Pan Skarbnik zapytał Pana Dyrektora, czy Powiat można odstąpić od umowy 
wykonania projektu na rondo w m. Ligowo?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że umowa jest podpisana na wykonanie projektu 
tego ronda, natomiast powstał konflikt pomiędzy mieszkańcami, ponieważ jedni chcą 
aby powstało rondo inni nie chcą. W związku z powyższym miały' zostać 
przeprowadzone konsultacje społeczne, aby mieszkańcy m. Ligowo zdecydowali, czy 
chcą aby powstało rondo. Jeżeli większość mieszkańców zdecyduje, że nie chcą tego 
ronda, wówczas należy odstąpić od umowy.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy z punktu widzenia ZDP wpłynie to na komfort 
i bezpieczeństwo mieszkańców?
Pan dyrektor ZDP odpowiedział, że zawsze rondo wpływa na bezpieczeństwo ruchu. 
Pani Małgorzata Korpolińska zapytała, dlaczego mieszkańcy nie chcą tego ronda?
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że w miejscu usytuowania ronda znajduje się punkt 
usługowo handlowy, dwa prywatne wjazdy na posesje, obok zlokalizowana jest 
remiza OSP i jej wyjazd, także przy rondzie zaprojektowane muszą być azyle 
dojazdowe, które będą utrudniały. Ponadto jest również firma transportowa TIR, 
której będzie ciężko poruszać się dużymi samochodami.
Pan Sławomir Krystek zwrócił uwagę, że 25.000 zł jest to pierwszy wydatek, 
natomiast nie wiadomo, ile będzie kosztowała cała inwestycja. Stwierdził, że dopiero 
po wykonanym kosztorysie będzie wiadomo. Uważa, że konsultacje z mieszkańcami 
są niezbędne.
Pan Dyrektor ZDP uważa, że inwestycja nie będzie tania, ponieważ znajduje się 
infrastruktura podziemna oraz położony jest nowy asfalt. Dodał, iż uzgodniono 
z projektantem, że po konsultacjach z mieszkańcami, którzy nie wyrażą zgody na 
lokalizację ronda, wówczas z projektantem zostanie spisane stosowne porozumienie 
w sprawie rezygnacji z umowy, wówczas środki wrócą do budżetu. Dodał, iż 
gm. Mochowo w tym temacie wyraziła się negatywnie na temat projektu budowy 
ronda.
Pan Wicestarosta zaproponował, aby w powyższym temacie zajęli się członkowie 
Zarządu wraz z Panem Dyrektorem ZDP.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli



UCHWAŁĘ Nr 20.5.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie 
wygasają z upływem 2018 roku oraz określenia planu finansowego i terminu 
dokonania tych wydatków /uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 8a
Pan Starosta poinformował, iż Pan Skarbnik w związku z powstałymi zmianami 
przedłożył autopoprawkę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2019-2035 oraz do budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 
2019 /autopoprawka stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/. Dodał, iż 
poprawka do budżetu spowodowana została kilkoma czynnikami: 
zmniejsza się dochody budżetu 2019 roku o kwotę 924.013 zł do kwoty 
62.640,491 zł. Kwota zmniejszenia dotyczy wcześniejszej wpłaty tj. w roku 2018 
przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dofinansowania, 
jakie Powiat Sierpecki uzyskał w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
do realizacji inwestycji drogowych pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W 
Żochowo - Gójsk na terenie gm. Szczutowo oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 
3715W Mochowo -  Ligowo”. Powiat Sierpecki na kwotę dofinansowania zaciągnął 
pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota powyższa zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami zaplanowana była w planie dochodów w roku 2019. 
Środki wpłynęły w roku 2018 bezpośrednio do BGK tym samym nastąpiła spłata 
pożyczki. Wpływ powyższych środków do BGK jest dochodem powiatu oraz 
rozchodem roku 2018 tym samym nie wystąpi w roku 2019.
Ponadto rozchody 2019 roku zmniejszą się o spłatę pożyczki do BGK w roku 2018 
tj. o kwotę 972.646 zł. po zmianie rozchody wynoszą 0,00 zł
Natomiast zwiększa się wydatki budżetu roku 2019 o kwotę 63 000 zł do kwoty 
62.654.858 zł z tego:
a) Wydatki bieżące o kwotę 18 000 zł, przeznaczając te środki na dotacje dla 
stowarzyszeń udzielane zgodnie z ustawą o pozytu publicznym i woluntariacie:
- wydatki w dziale 851 rozdział 85195 paragraf 2820 zwiększa się o kwotę 2 000 zł
- wydatki w dziale 921 rozdział 92195 paragraf 2820 zwiększa się o kwotę 1 000 zł
- wydatki w dziale 926 rozdział 92605 paragraf 2820 zwiększa się o kwotę 
15 000 zł;

b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 45 000 zł z przeznaczeniem na zadanie 
inwestycyjne pn. „Budowa budynku hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 
w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej”. Zadanie do jest jednocześnie 
przedsięwzięciem występującym w Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy 
finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
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Powyższe zmiany powodują zmianę wyniku budżetu, zaplanowana wcześniej 
nadwyżka w kwocie 972 646 zł zmienia się w deficyt budżetu w kwocie 14 367 zł. 
Deficyt ten zostanie sfinansowany ( pokryty ) wolnymi środkami.
Przedstawione zmiany powodują zmiany w załącznikach do Uchwały 
tj.Załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 7 i Nr 8.
W paragrafie nr 8 uchwały budżetowej wprowadza się punkt 2 w brzmieniu:

„2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych 
w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie 
z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.”
Pan Skarbnik powiedział, że omówione przy uchwale budżetowej poprawki 
powodują:

1. Zmiany w załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
tj. w Tabelarycznej prezentacji WPF.

2. Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.
3. Zmiany w objaśnieniach do WPF.

Członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaiu się ze zmianamy do projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2035 i projektu budżetu na 2019 rok 
jednogłośnie (5-za) przyjęli autopoprawkę.

Ponadto Pan Starosta odczytał pismo Przewodniczącego komisji Budżetu i Promocji 
Powiatu skierowane do Zarzadu powiatu opiniujące projekty wyżej cytowanych 
uchwał /pismo stanowi załącnzik nr 10 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 8b
Pan Starosta poinformował, iż w związku z wnioskiem Pani Ewy Jancewicz -  
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego, Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata 
pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum 

^  Ogólnokształcącemu w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 20.5.2018
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony 
wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w 
trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik 
nr 12 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 8c
Pan Starosta poinformował, iż w związku z wnioskiem Pana Piotra Tyndorfa -  
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata 
pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd 
Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 
protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 20.5.2018
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony 
wynoszący 3 lata pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej 
w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 
14 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie bez uwag (5-za) przyjęli Protokołu 
Nr 3.2018 z dnia 30 listopada 2018r.

Ad. pkt 10
Pan Kamil Różański zapytała Pana Artura Obrębskiego -  Dyrektora ZDP w Sierpcu 
o zimowe odśnieżanie dróg. Dodał, iż mieszkańcy dzwonią z interwencjami.
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że temat jest aktualny ponieważ jest zima, ale 
biorąc pod uwagę należy trzymać standard, który na drogach powiatowych jest 
bardzo słaby. Wyjaśnił na przykładzie gdzie dokładnie posypywana jest droga 
powiatowa Szumanie -  Bielsk: skrzyżowanie z drogą nr 10, w lesie, łuk przed 
m. Słupia i wieś Słupia. Dodał, że jest to w piątym standardzie utrzymania. 
Zacytował przepis: „jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości 
ruchu wyznaczonych przez zarząd miejscach dopuszcza się występowanie śliskości 
w miejscach wyznaczonych od stwierdzenia wystąpienia zjawiska - gołoledź do 
8 godzin, pośniegowa ciągiem. Stwierdził, że standardy zostają spełnione, a nawet 
więcej jest wykonane. Pan Dyrektor podkreślił, iż wszystko wiąże się z środkami 
finansowymi, które są przekazane na całoroczne utrzymanie jednostki.
Pan Starosta zapytał, jaki jest dzienny koszt zimowego odśnieżania?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że jeżeli zostaną obsypane wszystkie wyznaczone 
trasy jest to koszt lO.OOOzł. Oznajmił, iż w roku ubiegłym pomimo, iż nie było złych 
warunków atmosferycznych w okresie zimy, na sprzęt wydano 81.000 zł, natomiast 
w roku bieżącym wydatkowanych jest już 35.000 zł na sprzęt. Dodał, iż stawka jest 
droższa niż w roku ubiegłym. Wyjaśnił, iż w roku bieżącym zostało zakupione
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500 ton mieszanki i około 300 ton zaoszczędzonej z poprzedniego roku. Obecnie jest 
już zużyte około 300 ton. Oznajmił, iż rozszerzył działania związane z zimowym 
utrzymaniem dróg. Poinformował, iż drogi powiatowe zostały podzielone na cztery 
główne trasy: Sierpc - Ligowo -  Skępe -  Mochowo -  Łukoszyn, Piaski -  Gozdowo -  
Gołejewo -  Bonisław -  Kędzierzyn, Borkowo -  Zgagowo -  Zawidz -  Koziebrody -  
Słupia i Borowo -  Lutocin -  Łukomie wyjazd w stronę Szczutowa oraz miasto 
Sierpc.
Pan Sławomir Krystek zapytał, jaka jest decyzja Zarządu czy nadal ma odbywać się 
odśnieżanie zgodnie z procedurą i standardami, czy próbować rozszerzać czynności 
zimowego odśnieżania, co będzie się wiązało z zadowoleniem i poprawą 
bezpieczeństwa mieszkańców na większej długości dróg.
Pan Starosta powiedział, na ile starczy środków finansowych.
Ponadto Pan Starosta zaproponował spotkanie członków Zarządu Powiatu, 
Prezydium Rady Powiatu z Dyrektorem ZDP na dzień 27 grudnia br. na godz. 12:00. 
Spotkanie dotyczyło będzie zimowego utrzymania dróg nowiatowvch.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd

Danuta Sekulska

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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Zał. Nr..//........ do protokołu

z posiedzenia Zarzi ju Powiatu

LISTA OBECNOŚCI *
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2018 roku

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Mariusz Turalski Starosta l*

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek

4. Krystek Sławomir Członek

5. Różański Kamil Członek ęnicû
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ZARZĄD POWIATU 
W SIERPCU

............... do proiokoiu Sierpc, dnia 17.12.2018 r.

enU ŁżT2.\ iu  Powiatu

BRZ.0022.5.2018

Działając na podstawie § 100 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie 
Zarządu Powiatu, które odbędzie się dnia 20 grudnia 2018 roku 
tj. (czwartek) o godzinie 8:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 

projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2019 roku Zarządu Powiatu do 
zatwierdzenia projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez 
Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu 
Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych 
zgłaszanych przez inne podmioty.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie wyboru delegata Powiatu 
Sierpeckiego do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

6. Podjecie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią 
Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu 
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu 
Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz określenia planu 
finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

9. Przyjęcie protokołu Nr 3.2018 z dnia 30 listopada 2018r.
10. Sprawy różne.
11.Zamknięcie posiedzenia.


