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PROTOKÓŁ Nr 82.2021
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 4 marca 2021 r.

Przewodniczył: Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska - podinspektor w Biurze Rady i Zarządu

Powiatu.

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

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 11:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:

1. Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
2. Jerzy Suski - Mecenas.
3. Ilona Lipka - Główna Księgowa Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
4. Agnieszka Gorczyca - Dyrektor PCPR w Sierpcu.
5. Aldona Kowalska - Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska.
6. Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.
7. Małgorzata Sulkowska - Podinspektor; samodzielne stanowisko ds. kadr i szkoleń.
8. Artur Obrębski - Dyrektor ZDP w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu okresowego
miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Rościszewo na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028r.".
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej
ds. wyłonienia kandydata na Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie
oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających
do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego
w Sierpcu w charakterze partnera do programu Erasmus+ w konkursie 2021
w AKCJI KA201 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk"
w sektorze Edukacja szkolna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2021.



8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasację
tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2021r. do kwietnia 2023r. dla
potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się
w budynku szkoły, internatu oraz części nieruchomości oddanej w trwały zarząd
Zespołowi Szkół Nr l w Sierpcu.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
11. Przyjęcie protokołów: Nr 75.2020 z dnia 31 grudnia 2020r.; Nr 76.2021 z dnia
5 stycznia 2021 r.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad.pkt. l Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Starosta Sierpecki Pan Andrzej

Cześnik witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu
(stan członków uczestniczących w posiedzeniu - 5).

Ad. pkt. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu
okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży.

Starosta Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Dyrektor PCPR w Sierpcu
Pani Agnieszka Gorczyca wystąpiła z wnioskiem o wniesienie pod obrady Zarządu
Powiatu projektu w/w uchwały, /załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Obecna na posiedzeniu Pani Agnieszka Gorczyca oznajmiła, iż ma wątpliwość
co do zasadności podjęcia przedmiotowej uchwały, dlatego że nie wpłynęła żadna
oferta od organizacji pozarządowych.

Wobec powyższego Pan Andrzej Cześnik zgłosił formalny wniosek o zdjęcie
z porządku posiedzenia punktu 3, który został pozytywnie zaopiniowany przez
członków zarządu.



Następnie Pan Andrzej Cześnik zwrócił się z pytaniem do Pani Agnieszki
Gorczycy, czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu jest zabezpieczone
w kontekście pandemii Covid-19?

Pani Agnieszka Gorczyca odpowiedziała, że od samego początku epidemii
funkcjonują w jednakowy sposób - tzn. interesanci nie są wpuszczani na teren
placówki, w związku z czym przygotowany został punkt obsługi interesanta
zabezpieczony pleksą. Dodała, że komisje orzecznicze odbywają się w trybie
zaocznym. Posiadają stację do dezynfekcji rąk, a także zabezpieczone są środki
ochrony osobistej.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 4 Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu
r

Ochrony Środowiska dla Gminy Rościszewo na lata 2021-2024 z perspektywą
do 2028r.".

Starosta Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Wydziału Rolnictwa
i Środowiska wystąpiła z wnioskiem o zaopiniowanie w/w projektu, /załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu/,

Z pytaniem do Pani Aldony Kowalskiej zwrócił się Pan Dariusz Twardowski,
czy taki program sporządzany jest dla każdej gminy?

Pani Aldona Kowalska odpowiedziała, że tak i jest to wymóg ustawowy.
Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska z wykonania programów
sporządza się co 2 lata raporty, a w międzyczasie można dokonać ich aktualizacji.
Dodała, że chciałaby uczulić na jeden problem jaki się pojawił, a mianowicie
omawiany program nie zawiera wszystkich pomników przyrody. Biorąc pod uwagę
rozporządzenie i to co jest zawarte w programie - brakuje dwóch pomników
przyrody. W Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska te pomniki nie istnieją.
Wyjaśniła, że te pomniki fizycznie istnieją i nie ma żadnych uchwał znoszących je.
Zgodnie z wytycznymi przy tworzeniu takich programów ochrony środowiska
rekomendowane jest oparcie się na danych pochodzących w kolejności z:
Państwowego Monitoringu Środowiska, Głównego Urzędu Statystycznego, Inspekcji
Sanitarnej, a także Generalnej i Regionalnej Inspekcji Ochrony Środowiska.
Wyjaśniła, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby zaopiniować ten program, ponieważ
później można dokonać jego aktualizacji.

Pan Marek Chyliński nadmienił, iż ustalenia były takie, że jak tylko uzyska
odpowiedź z RDOŚ dlaczego tych pomników nie ma w wykazie i w sytuacji, gdy się
one już tam pojawią - dokona się aktualizacji programu.



Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy sporządzeniem takiego programu
zajmuje się dany pracownik gminy?

Pani Aldona Kowalska odpowiedziała, że gmina zleca wykonanie programu
firmie zewnętrznej, które zbierają wszystkie dane.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 429.82.2021

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dła Gminy
Rościszewo na lata 2021-2024 z perspektywą do 2Q28r." /uchwała stanowi załącznik
nr 5 do niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej
ds. wyłonienia kandydata na Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie
oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji.

Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz poinformował, iż w dniu jutrzejszym kończy
się termin składania aplikacji na Kierownika Dziennego Domu Senior +
w Szczutowie. Do chwili obecnej wpłynęła jedna oferta. W związku z tym zachodzi
potrzeba powołania komisji konkursowej, która rozpatrzy te oferty i zgodnie
z Regulaminem Pracy Komisji wyłoni kandydata na Kierownika placówki. Do składu
komisji należy wybrać jej członków. Zaproponował, aby Sekretarzem Komisji została
kadrowa Pani Małgorzata Sulkowska, która obsłuży administracyjnie posiedzenie
komisji.

Następnie Pan Sławomir Krystek zaproponował kandydaturę Pana Sławomira
Olejniczaka na Przewodniczącego Komisji, Pana Dariusza Twardowskiego na jego
Zastępcę oraz Pana Ryszarda Dobiesza na członka, po czym wszyscy Panowie
wyrazili zgodę.

Pan Ryszard Dobiesz zaproponował, aby członkiem komisji została również
Dyrektor PCPR w Sierpcu Pani Agnieszka Gorczyca.
Zarówno Pani Małgorzata Sulkowska, jak i Pani Agnieszka Gorczyca wyraziły
zgodę.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:



UCHWAŁĘ NR 430.82,2021

w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyłonienia kandydata na
Kierownika Dziennego Domu Senior + w Szczutowie oraz uchwalenia
Regulaminu Pracy Komisji /uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Salę posiedzeń opuścił Pan Sławomir Olejniczak.

Ad. pkt 6 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań
zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka
Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera do programu Erasmus+
w konkursie 2021 w AKCJI KA201 „ Współpraca na rzecz innowacji i wymiany
dobrych praktyk" w sektorze Edukacja szkolna.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia
zwróciła się z wnioskiem o wniesienie pod obrady projektu uchwały w w/w
sprawie./załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Obecna na posiedzeniu Pani Bogusława Lewandowska oznajmiła, iż na chwilę
obecną konkretnych informacji na temat budżetu nie ma. Po złożeniu wniosku
koniecznym będzie podjęcie jeszcze jednej uchwały udzielającej pełnomocnictwa dla
Dyrektor LO na podpisanie umowy. Dodała, że Dyrektor LO chce przystąpić do
programu Erasmus+ dlatego, że umożliwia on zdalny kontakt z młodzieżą za granicą,
a koszty, które byłyby przewidziane na podróże można by zainwestować
w wyposażenie pracowni informatycznej i językowej. Pani Dyrektor chciałaby
zakupić monitor interaktywny, żeby móc korzystać z platformy edukacyjnej. Projekt
będzie polegał na doskonaleniu kompetencji językowych i informatycznych
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii zdalnego nauczania.

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

UCHWAŁĘ NR 431.82.2021
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia
Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w
charakterze partnera do programu Erasmus+ w konkursie 2021 w AKCJI
KA201 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk"
w sektorze Edukacja szkolna /uchwala stanowi załącznik nr 8 do niniejszego
protokołu/.

Uwag i pytań nie było.



Ad. pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2021.

Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia
wystąpiła z wnioskiem o wniesienie pod obrady w/w projektu uchwały, l załącznik nr
9 do niniejszego protokołu/.

Pani Bogusława Lewandowska poinformowała, iż w odpowiedzi na ogłoszenie
o konkursie wpłynęło 38 ofert, w tym jedna po terminie, która nie została
rozpatrzona. Rozdysponowano wszystkie środki, a więc 120 000 zł. Wyjaśniła, że po
zatwierdzeniu będą dokonywane aktualizacje tym bardziej, że wpływa dużo pism
odnośnie tego, żeby zmniejszyć wkład własny ze względu na sytuację związaną
zCovid-19.

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

UCHWAŁĘ NR 432.82.2021
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego
przez organizacje pozarządowe w roku 2021 /uchwała stanom załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu/. - .

Następnie Pan Andrzej Cześnik przeszedł do omówienia pkt. 2 spraw różnych:
zajęcie stanowiska w sprawie przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorów
w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu i Centrum
Kształcenia Zawodowego w Sierpcu.

Pani Bogusława Lewandowska wyjaśniła, iż 6 lutego wprowadzono zmiany do
rozporządzenia w sprawie ograniczeń związanych z epidemią. Obowiązują nowe
regulacje, które umożliwiają obsadzanie stanowiska dyrektora bez konieczności
przeprowadzania konkursu. Warunek jest jeden - dany dyrektor musi być wybrany
z konkursu. W roku 2021 zaplanowane są dwa konkursy na dyrektorów. Jeden z nich
dotyczy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu. Obecna Pani Dyrektor została
wybrana w drodze konkursu 5 lat temu, jej kadencja kończy się 31 sierpnia 2021r.
Pani Dyrektor nie korzystała z przedłużenia powierzenia stanowiska w tamtym roku.
Pani Bogusława wyjaśniła, iż rozporządzenie stanowi, iż w przypadku gdy ktoś już
skorzystał w tamtym roku z przedłużenia na rok, to wtedy skraca się następne
przedłużenie do 4 lat.
Drugi konkurs dotyczy Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu. Obecny Pan
Dyrektor miał już raz przedłużenie powierzenia stanowiska, ale nie na podstawie
prawa oświatowego, lecz na podstawie starej ustawy o systemie oświaty. Miało to
miejsce w roku 2016 na okres 5 lat. W związku z tym Pani Bogusława Lewandowska



zwróciła się z pytaniem do Kuratorium Oświaty z pytanie, czy Pana Dyrektora CKZ
w Sierpcu również dotyczy możliwość przedłużenia powierzenia stanowiska.
Odpowiedź była taka, że jeśli organ prowadzący widzi taką potrzebę, to żeby złożyć
wszystkie przewidziane w rozporządzeniu dokumenty, a będzie to zależało od decyzji
Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Wobec powyższego Pani Bogusława zwróciła się do członków zarządu z pytaniem,
czy ma podejmować działania zmierzające do przedłużenia powierzenia stanowisk,
czy ogłosić jednak konkursy na dyrektorów. Dodała, że łączny okres przedłużenia
powierzenia tego stanowiska nie może być dłuższy niż pięć łat.

Pan Sławomir Krystek powiedział, że nie ma Pana Wicestarosty, który również
może chciałby wypowiedzieć się w temacie. Uważa, że temat należy przedyskutować
na spokojnie i podjąć decyzję na kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu.

Członkowie zarządu zaaprobowali sugestię Pana Sławomira Krystka.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasację
tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2021r. do kwietnia 2023r. dla
potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Wydziału Organizacji
i Nadzoru wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na w/w zadanie, /wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

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

UCHWAŁĘ NR 433.82.2021
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pn. Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych
z eksploatacji w okresie od maja 2021 r. do kwietnia 2023 r. dla potrzeb
Starostwa Powiatowego w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego
protokołu/.

Uwag i pytań nie było.



Ad. pkt 9 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w najem na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń
znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz części nieruchomości oddanej
w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr l w Sierpcu.

Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem o wniesienie pod obrady Zarządu Powiatu
projektu w/w uchwały, /wniosek stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu!.

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

UCHWAŁĘ NR 434.82.2021
zmieniająca uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku
szkoły, internatu oraz części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi
Szkół Nr l w SierpcuJzałącznik nr 14 do niniejszego protokołu!.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 10 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na łata 2021-2035.

Obecna na posiedzeniu Główna Księgowa Pani Ilona Lipka przedstawiła jakie
zmiany zaszły w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata
2021-2035, które znajdują się w załączniku nr 15 do niniejszego protokołu.

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

UCHWAŁĘ NR 435.82.2021
zmieniająca uchwalę, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2021 — 2035. /załącznik nr 15 do niniejszego protokołuL

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 11 Przyjęcie protokołów: Nr 75.2020 z dnia 31 grudnia 2020r.; Nr 76.2021
z dnia 5 stycznia 2021 r.

Członkowie zarządu przyjęli w/w protokoły bez uwag.

Uwag i pytań nie było.



Ad. pkt 12 Sprawy różne
L Zajęcie stanowiska w sprawie budowy jednostronnego chodnika w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3709W na odcinku Szczutowo - Blizno.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Wójt Gminy Szczutowo skierował
pismo do Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu z prośbą o możliwość budowy
chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3790W. W związku z tym Dyrektor
ZDP w Sierpcu Pan Artur Obrębski przedstawił na piśmie istotne informacje w tej
sprawie, które następnie odczytał Siarosia./załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.

Obecny na posiedzeniu Pan Artur Obrębski powiedział, że długość chodnika
wynosi ok. 1,5 km. Po wstępnym rozpatrzeniu tego wniosku zauważają pewną
niemożność wybudowania w niektórych miejscach wspomnianego chodnika.
Istniejący zakres granic pasa drogowego utrudnia umiejscowienie wszystkich
niezbędnych elementów drogi w parametrze zgodnym z rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, m.in.
chodnik o szerokości 2 m usytuowany wzdłuż jezdni. Ponadto, działka biegnie wokół
jeziora, czyli na zakręcie, w związku z czym znajduje się tam duży uskok terenu.
Kolejną rzeczą utrudniającą rozpatrzenie budowy chodnika jest fakt, iż
w miejscowości Blizno działki znajdują się jedna obok drugiej - są tam działki rolne,
turystyczne, zamieszkałe. Wyjaśnił, iż należy wziąć pod uwagę fakt, iż działki te
znajdują się na poziomie zerowym, czyli równo z asfaltem. W takiej sytuacji koniec
chodnika od strony jezdni podniesie się ok. 20 cm, więc będzie to stanowiło problem
we wjazdach. W rzeczywistości będzie to wyglądało tak, że wchodzimy w część
ogrodzeń właścicieli działek - dodał. Wyjaśnił, że przedstawia to z tej gorszej
sytuacji, lecz nie ukrywa to faktu, iż na pewno chodnik w tym miejscu przydałby się.
Pojawia się także problem odwodnienia, ponieważ na całej miejscowości Blizno
teoretycznie nie ma tego odwodnienia.

Pan Andrzej Cześnik powiedział, że gdyby ewentualnie doszło do budowy tego
chodnika, to należałoby uzyskać aprobatę mieszkańców, którzy mają działki
położone obok drogi. Uważa, że należałoby w pierwszej kolejności podjąć rozmowy
z tymi mieszkańcami.

Pan Artur Obrębski dodał, że szerokość jezdni w niektórych miejscach na tym
odcinku drogi nie spełnia wymogów, a więc dodatkowo trzeba byłoby ją w tych
miejscach poszerzać.

Pan Dariusz Twardowski powiedział, że również uważa, że należałoby zacząć
od zorganizowania spotkania z mieszkańcami i przedstawić im sytuację, o której
wspominał Pan Artur Obrębski. Wtedy właściciele działek będą mogli wyrazić swoje
zdanie, słysząc jednocześnie o problemach, jakie mogą się pojawić w trakcie



budowy. Dodał, w takiej sytuacji napisaliby oświadczenie o wyrażeniu zgody, aby
mieć to na piśmie.

Pan Artur Obrębski powiedział, że oświadczenia takie mogą nie wystarczyć,
ponieważ mimo iż je złożą - mogą się z nich wycofać. Dodał, że gdyby to miało
zostać załatwione formalnie, to rzeczywiście na początek złożone oświadczenie na
piśmie, a następnie musiałaby rozpocząć się procedura geodezyjna. W takiej sytuacji
geodeta wydziela kawałek danej działki i przekazuje ją na stronę powiatu.

Pan Andrzej Cześnik powiedział, że może rozważyliby jeszcze inne
rozwiązanie, a mianowicie budowę chodnika od DPS w stronę miejscowości Blizno
tylko po jednej stronie, gdyby nie udało się inaczej.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie zarządu doszli do wniosku, iż należy
w pierwszej kolejności zorganizować spotkanie z Wójtem Gminy Szczutowo, a także
z mieszkańcami, aby przedstawić szczegóły inwestycji.

Następnie Pan Andrzej Cześnik zwrócił się do Dyrektora ZDP o zimowe
utrzymanie dróg, bo z tego co wie posiadają zaopatrzenie, czyli piasek i sól.

Pan Artur Obrębski powiedział, że tak - zaopatrzenie jest. Uważał, że zima już
minęła, ale prognoza pogody na najbliższe dni pokazuje inaczej. Jeszcze dzisiaj ma
padać deszcz, a temperatura ma spaść poniżej 0°c. Natomiast z soboty na niedzielę
ma padać śnieg, również przy minusowej temperaturze. Dodał, że są na to
przygotowani, ponieważ sprzęt i zaopatrzenie jest.

Pan Dariusz Twardowski zwrócił się do Pana Artura Obrębskiego, mówiąc, że
wjeżdżając do Stopina, przejeżdża się przez przepust i jest on kłopotliwy. Zwrócił się
o ewentualne zastanowienie się nad barierami ochronnymi w tym miejscu.

Pan Artur Obrębski oznajmił, iż do tej pory nie miał żadnych sygnałów
0 niebezpiecznych wydarzeniach w tym miejscu, ale jak najbardziej pochyli się nad
tym tematem.

Więcej tfwag i pytań nie było.

2. Zajęcie stanowiska w sprawie przedłużenia powierzenia stanowisk dyrektorów
w Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
1 Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu.

'"- Pkt. 2 spraw różnych został omówiony w pkt. 7 porządku posiedzenia.

3. Omówienie spraw związanych z działalnością WTZ w Ostrowach orazr
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowach.

Pan Sławomir Kry stek oznajmił, iż w dniu wczorajszym Gmina Gozdowo
złożyła wniosek o rozliczenie całościowe inwestycji, czyli Warsztatów Terapii
Zajęciowej wraz ze wszystkimi pozwoleniami i dokumentami jakie wymaga PCPR
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Członkowie zarządu zapoznali się z w/w apelem, ̂  stanowi załącznik nr 18 do
niniejszego protokołu.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski ,

Marek Chyliński

Katarzyna Tpmaszewska



Zał. Nr .....J do protokołu

2 posiadzenis larzt du Powiatu

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 4 marca 2021 r.

L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwisko i imię

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Marek Chyliński

Dariusz Twardowski
n

Funkcja

Starosta

Wicestarosta

Członek
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Podpis

J?
\

,.m
^̂ N -̂̂ Nr--2



ZARZAP'POW1A1 L: 2z\. Nr ...M. ........ do protokołu

z posiedzeni? (
7arz; iu Powisiu Sierpc, dnia 2 marca 202 1 r.

BRZ.0022.7.2021

Działając na podstawie § 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. z 2019 r. póz. 499), zapraszam na 82 posiedzenie Zarządu Powiatu,
które odbędzie się w dniu 4 marca 2021 roku o godz. 11:00 w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu okresowego
miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Rościszewo na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028r.".
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania komisji konkursowej
ds. wyłonienia kandydata na Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Szczutowie
oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających
do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego
w Sierpcu w charakterze partnera do programu Erasmus+ w konkursie 2021
w AKCJI KA201 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk"
w sektorze Edukacja szkolna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu
Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasację
tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2021r. do kwietnia 2023r. dla
potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie
w najem na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się
w budynku szkoły, internatu oraz części nieruchomości oddanej w trwały zarząd
Zespołowi Szkół Nr l w Sierpcu.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
11. Przyjęcie protokołów: Nr 75.2020 z dnia 31 grudnia 2020n; Nr 76.2021 z dnia
5 stycznia 202 1 r.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

STAROSTA

Andrzej Siqa(6mir/Cześnik


