
UCHWAŁA Nr SSO. 4^ .2020  
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 31 stycznia 2020r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2020

Na podstawie § 65 ust. 1 i § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
uchwalonego Uchwałą Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2019 poz. 499) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji plan pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na 
rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Termin rozpatrzenia informacji ze zrealizowanego planu pracy Zarządu 
Powiatu w Sierpcu za rok 2020 -  określa się na miesiąc luty 2021 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1) Mariusz Turalski -  Przewodniczący

2) Jarosław Ocicki -  członek

3) Andrzej Cześnik -  członek

4) Sławomir Krystek -  członek

5) Kamil Różański -  członek



Załącznik
do UCHWAŁY Nr 250.42.2020 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
z dnia 31 stycznia 2020r.

PLAN PRACY
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

na 2020 rok

Zakres Zadania
Termin realizacji 

przez Zarząd  
Powiatu

Odpowiedzialny Uwagi

ORGANIZACJA 
I ZARZĄDZANIE

1) W yrażenie zgody na udzielenie zam ów ienia 

publicznego na dostaw ę paliw  płynnych do 
pojazdów  sam ochodow ych w ykorzystanych na 

potrzeby S tarostw a Pow iatow ego i jednostki 
organizacyjne.

Luty
Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Nadzoru

2) W yrażenie zgody na udzielenie zam ów ienia 
publicznego na dostaw ę oleju opałow ego 
w 2020r. dla potrzeb jednostek  organizacyjnych 

Pow iatu Sierpeckiego.

Luty Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru

3) O cena w ykonania przez poszczególne 
wydziały S tarostw a i jednostk i organizacyjne 

zadań w ynikających z p lanu  pracy Zarządu 

Pow iatu, które były przyjęte do realizacji w 
2019, w  tym  realizacji uchw ał Rady i Zarządu 

Powiatu.

Luty Sekretarz Powiatu

4) Inform acja o sposobie załatw iania skarg 
i w niosków  w  Starostw ie Pow iatow ym  

w Sierpcu w  2019r.

Luty Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru



-

5) W yrażenie zgody na udzielenie zam ów ienia 
publicznego na zakup tablic rejestracyjnych dla 

potrzeb W ydziału K om unikacji i transportu 
S tarostw a Pow iatow ego w Sierpcu.

Marzec
Naczelnik Wydziału 

Organizacji i Nadzoru

6) O głoszenie o naborze na cz łonków  kom isji 

konkursow ej opiniującej oferty złożone w 
otw artym  konkursie ofert na prow adzenie 

punktu nieodpłatnej pom ocy praw nej, 

n ieodpłatnego poradnictw a obyw atelskiego 
oraz edukacji prawnej w Pow iecie Sierpeckim  
w  202 lr.

Listopad Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru

7) O głoszenie otw artego konkursu ofert na 

prow adzenie punktu nieodpłatnej pom ocy 
praw nej, nieodpłatnego poradnictw a 
obyw atelskiego oraz edukacji prawnej Powiatu 
S ierpeckiego na 2021 r.

Listopad Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru

BEZPIECZEŃSTWO 
PUBLICZNE, OBRONA 

CYWILNA

1) Zapoznanie się ze spraw ozdaniem  
z działalności Komisji B ezpieczeństw a 
i Porządku Publicznego w 2010 roku.

Lu ty-Ma rzec
Kierownik Referatu 

Zarządzania 
Kryzysowego i Obrony 

Cywilnej
2) Z apoznanie się z  inform acją dotyczącą 
przygotow ania, organizacji i oceny przebiegu 
kw alifikacji wojskowej w 2020 roku 
w Pow iecie Sierpeckim .

Maj-Czerwiec Kierownik Referatu 
Zarządzania 

Kryzysowego i Obrony 
Cywilnej

OCHRONA ZDROWIA
1) D okonanie analizy i wniesienie pod obrady 
Rady Pow iatu spraw ozdania SPZZOZ 

w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku 
finansow ym  za IV kwartał 2019 r.

Kwiecień Dyrektor SPZZOZ

2) W niesienie pod obrady Rady Powiatu 

w Sierpcu spraw ozdania rzeczowo- 
finansow ego za 2019 rok SPZZO Z w  Sierpcu.

Maj Dyrektor SPZZOZ

3)W niesienie pod obrady Rady Powiatu 
w  Sierpcu spraw ozdania z  działalności 
SPZZO Z w Sierpcu za 2019 rok.

Maj Dyrektor SPZZOZ



-

4) Przedłożenie planu rzeczow o-finansow ego 
SPZZO Z w  Sierpcu na 2020 rok. Maj Dyrektor SPZZOZ
5) D okonanie analizy i w niesienie pod obrady 

R ady Pow iatu spraw ozdania SPZZOZ 
w Sierpcu o przychodach, kosztach i wyniku 

finansow ym  za I kw artał 2020 roku.

Maj Dyrektor SPZZOZ

6) Z apoznanie z  Program em  dostosow aw czym  
szpitala  do w ym ogów  sanitarnych zaw artych 

w  rozporządzeniu  M inistra Z drow ia z dnia 

26 czerw ca 2012r. w  spraw ie szczegółow ych 
w ym agań jak ie  pow inny odpow iadać 

pom ieszczenia i u rządzenia podm iotu 
w ykonującego działalność leczniczą.

Kwiecień - Maj Dyrektor SPZZOZ

7)D okonanie analizy i w niesienie pod obrady 

Rady Pow iatu uchw ały w  spraw ie oceny 
sytuacji ekonom iczno -  finansow ej SPZZO Z 
w Sierpcu.

Czerwiec Dyrektor SPZZOZ

8) Z atw ierdzenie program u napraw czego, 
z  uw zględnieniem  raportu o którym  m ow a 
w  pk t 21 -  jeżeli w spraw ozdaniu  finansowym  

w ystąpiła  strata netto k ierow nik  SPZZO Z 
sporządza program  napraw czy 
z uw zględnieniem  raportu o którym  m ow a 

w  art. 53a ust 1 na okres nie d łuższy niż 3 lata i 
p rzedstaw ia go podm iotow i tw orzącem u do 

zatw ierdzenia.

Czerwiec, Lipiec 
lub Sierpień

Dyrektor SPZZOZ

9) D okonanie analizy i w niesienie pod obrady 

R ady Pow iatu spraw ozdania SPZZO Z 

w  S ierpcu o przychodach, kosztach i w yniku 
finansow ym  za II kw artał 2020 roku.

Wrzesień Dyrektor SPZZOZ

10) D okonanie analizy i w niesien ie  pod obrady 
R ady Pow iatu  spraw ozdania SPZZO Z w 

Sierpcu o przychodach, kosztach i w yniku 

finansow ym  za III kw artał 2020 roku.

Listopad Dyrektor SPZZOZ



11) Inform acja o aktualnej sytuacji finansowej 

SPZ ZO Z w  Sierpcu z uw zględnieniem  stopnia 
zaaw ansow ania inw estycji, źródeł 
finansow ania i perspektyw y rozw oju.

Grudzień Dyrektor SPZZOZ

OPIEKA SPOŁECZNA 1) Inform acja dotycząca funkcjonow ania 
m ieszkań chronionych.

Styczeń
Dyrektor Powiatowego 

Centrum pomocy 
Rodzinie w Sierpcu

2) Spraw ozdanie z  działalności O rganizatora 
Pieczy Zastępczej za 2019r. o raz  w ykaz potrzeb 
w zakresie pieczy zastępczej.

Luty Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sierpcu

3) Przedłożenie Spraw ozdania z  działalności 
DPS w Szczutow ie za rok 2019. Inform acja 
o sytuacji organizacyjnej i finansowej 
jednostki.

Luty
Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej 
w Szczutowie

4) O m ów ienie średniego m iesięcznego kosztu 
u trzym ania w  D om u Pom ocy Społecznej oraz 
Pow iatow ym  D om u Dzieci za 2019 rok i 

przedstaw ienie w skazanego kosztu na 2020 rok 
oraz w skazanie czynników , które m ają na niego 
wpływ.

Luty Dyrektor Domu 
Pomoey Społecznej 

w Szczutowie 
Dyrektor Powiatowego 

Domu Dzieci

5) Przedłożenie inform acji o funkcjonow aniu 
Pow iatow ego D om u Dzieci w  Szczutow ie 
w roku 2019 w tym:
- w spółpraca z podm iotam i działającym i na 

rzecz dziecka i rodziny;

- rozw ijaniu zainteresow ań oraz organizow anie 
czasu wolnego W ychow anków  w  2019r.

Luty
Dyrektor Powiatowego 

Domu Dzieci 
w Szczutowie



6) Przedłożenie spraw ozdania z działalności 

Pow iatow ego C entrum  Pom ocy Rodzinie za 
rok 2019 oraz w ykaz potrzeb w zakresie 

pom ocy społecznej.

f-uty
Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu

7) Podział środków  PFR O N  przyznanych 

Pow iatow i na rehabilitację społeczną i 
zaw odow ą.

Marzec
Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu

8) Przedłożenie inform acji dotyczącej 

funkcjonow ania rodzin  zastępczych na terenie 
Pow iatu Sierpeckiego.

Kwiecień Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sierpcu

OPIEKA SPOŁECZNA

9)Przedłożenie inform acji dotyczącej realizacji 

zadań z  zakresu o rzeczn ictw a pozarentow ego. Lipiec
Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu

10) Przedłożenie inform acji dotyczącej 
organizacji w ypoczynku letniego dla dzieci 
i m łodzieży.

Wrzesień
Dyrektor Powiatowego 

Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu

11) Przedłożenie spraw ozdania  z  udzielanego 
w sparcia „ofiarom  przem ocy” oraz realizacji 

program u korekcyjno-edukacyjnego dla 
spraw ców  przem ocy w  rodzinie.

Październik Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sierpcu

12) Przedłożenie sp raw ozdan ia  z  działalności 

D om u Pom ocy Społecznej za I półrocze oraz 
inform acja o sytuacji organizacyjnej 
i finansowej.

Sierpień
Dyrektor Domu 

Pomocy Społecznej 
w Szczutowie

13) Przedłożenie spraw ozdania  z realizacji 
zaw artych porozum ień m iędzy pow iatam i w 

zakresie opieki i w ychow ania dzieci z terenu 

pow iatu w placów kach opiekuńczo -  
w ychow aw czych

Listopad - 
Grudzień

Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy 

Rodzinie w Sierpcu

PRZECIWDZIAŁANIE
BEZROBOCIU

1) Przedłożenie sp raw ozdan ia  z w ykonania 
rocznego Program u dzia łan ia  Pow iatow ego 

U rzędu Pracy w  Sierpcu za 2019  roku.

Luty Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy 

w Sierpcu



ROZWÓJ POWIATU 
PROMOCJA I 

WSPÓŁPRACA 
ZNGO

1) Podjęcie uchw ały w spraw ie 

uchw alenia „R egulam inu pracy kom isji 
konkursow ych pow ołanych do oceny ofert 
złożonych w otw artych konkursach ofert na 
w ykonanie zadań publicznych przez 

organizacje prow adzące działalność pożytku 
publicznego dofinansow anych z budżetu 

Pow iatu S ierpeckiego” .

Styczeń
Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia

2) W niesienie pod obrady Rady Pow iatu w 

Sierpcu projektu uchw ały w  spraw ie 
zatw ierdzenia Program u Opieki nad Zabytkam i 
Pow iatu Sierpeckiego na lata 2020-2023.

Styczeń - luty

3) O głoszenie otw artego konkursu ofert na 

realizację w 2020 roku  zadań publicznych 
Pow iatu Sierpeckiego przez organizacje 
pozarządowe.

Styczeń Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia

4) Przedłożenie Radzie Pow iatu w Sierpcu 
spraw ozdania z  realizacji Program u Opieki nad 
Zabytkam i Powiatu S ierpeckiego na lata 2016- 

2019 za okres 2018-2019.

Marzec Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia

5) Inform acja na tem at realizacji Uchwały 
Rady Pow iatu w  Sierpcu w spraw ie uchw alenia 
„Program u w spółpracy Pow iatu Sierpeckiego z 
organizacjam i pozarządow ym i, osobam i 

praw nym i i innymi jednostkam i 
organizacyjnym i, których cele statutow e 

obejm ują prow adzenie działalności pożytku 

publicznego na rok 2019” .

Kwiecień Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia

6) W niesienie pod obrady Rady Pow iatu w 
Sierpcu projektu uchwały w spraw ie Program u 
w spółpracy z organizacjam i pozarządow ym i na 

2021 rok.

Październik Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia



7) W niesienie pod  obrady Rady Pow iatu 
projektu uchw ały w  spraw ie upow ażnienia w 
2021 roku Zarządu Pow iatu do zatw ierdzenia 

pro jek tów  konkursow ych i system ow ych 

zgłaszanych p rzez Pow iat Sierpecki oraz do 

w yrażania zgody na uczestnictw o Pow iatu 
S ierpeckiego w  roli partnera w projektach 

konkursow ych i system ow ych zgłaszanych 
p rzez  inne podm ioty.

Grudzień Stanowisko ds. 
promocji i rozwoju 

Powiatu

E D U K A C J A
1) D okonanie analizy poniesionych w  2019 

roku w ydatków  na w ynagrodzenia nauczycieli 
w  odniesieniu  do w ysokości średnich 

w ynagrodzeń oraz średniorocznej struktury 
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach aw ansu zaw odow ego w szkołach 
prow adzonych przez  Pow iat Sierpecki.

Styczeń Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia

2) W niesienie pod obrady Rady Pow iatu 
projektu uchw ały w  spraw ie przedłożenia 

Radzie Pow iatu w Sierpcu spraw ozdania z 
w ysokości średnich w ynagrodzeń nauczycieli 
na poszczególnych  stopniach aw ansu 

zaw odow ego w szkołach i placów kach 
prow adzonych przez Pow iat Sierpecki w  roku 
2019.

do 20 stycznia Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia

3) U stalenie m iesięcznej staw ki dotacji na 

jednego  ucznia szkół n iepublicznych o 

upraw nieniach szkół publicznych oraz 
publicznych szkół niesam orządow ych w roku 
2019.

Styczeń
Marzec-Kwiecień

Październik

Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia

4) O głoszenie konkursu na dyrektora  Poradni 

Psychologiczno -  Pedagogicznej w  Sierpcu.
Styczeń Naczelnik Wydziału 

Oświaty i Zdrowia



5) Przyjęcie planu dofinansow ania form  
doskonalen ia  zaw odow ego nauczycieli w 
szkołach i placów kach ośw iatow ych 

prow adzonych p rzez Powiat Sierpecki na rok 

2020.

Styczeń Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia

6) U stalenie m iesięcznej staw ki dotacji na 

jednego  ucznia szkół niepublicznych o 
upraw nieniach szkół publicznych oraz 
publicznych szkół niesam orządow ych w roku 

2020.

Luty Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia

EDUKACJA 7) Pow ołanie K om isji Konkursowej w  celu 
w yłonienia D yrektora Poradni Psychologiczno 

-  Pedagogicznej w  Sierpcu.

Luty Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia

8) Z apoznanie się z inform acją dotyczącą 
aktualnego stanu technicznego obiektu oraz 
poziom  spraw ności urządzeń i w yposażenia -  
potrzeby niezbędnych prac rem ontow o - 

m odernizacyjnych na Krytej Pływalni.

Luty Kierownik Krytej 
Pływalni w Sierpcu

9) Z apoznanie się z  inform acją dotyczącą 
funkcjonow ania w roku 2019 boiska „O rlik” 
przy Zespole Szkół N r 2.

Luty Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia

10) U stalenie kierunków  kształcenia oraz 

zaw odów  w szkołach prow adzonych przez 

Pow iat Sierpecki.

Marzec Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia

11) W niesienie pod obrady Rady Powiatu 
R egulam inu w ynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placów kach 

ośw iatow ych prow adzonych przez Powiat 

Sierpecki.

Marzec Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia



12) D okonanie analizy i w niesienie pod obrady 
Rady Pow iatu spraw ozdania finansow ego za 

2019 rok Pow iatowej B iblioteki Publicznej w 
Sierpcu.

Kwiecień Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia

13) Pow ołanie kom isji egzam inacyjnych dla 
nauczycieli kontraktow ych ubiegających się o 

aw ans na stopień nauczyciela m ianow anego

Lipiec lub 
listopad

Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia

14) Inform acja dotycząca naboru do szkół 
ponadgim nazjalnych. Wrzesień

Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia

15) Przyjęcie i przedłożenie Radzie Pow iatu  w 

Sierpcu inform acji o stanie realizacji zadań 
ośw iatow ych za poprzedni rok szkolny w 
szkołach tych typów, k tórych prow adzenie 
należy do zadań w łasnych jednostk i sam orządu 

terytorialnego.

Październik Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia

FINANSE 1) Przyjęcie planu dochodów  i w ydatków  
budżetu  Pow iatu oraz planu finansow ego zadań 

z  zakresu adm inistracji rządow ej na 2020rok.

Styczeń Skarbnik Powiatu

2) Przekazanie jednostkom  inform acji o 
ostatecznych kw otach przyjętych w budżecie 

Pow iatu S ierpeckiego na rok 2020.

Styczeń Skarbnik Powiatu

3) A naliza inform acji pow iatow ych jednostek  
organizacyjnych i Starosty S ierpeckiego 

o liczbie, rodzaju  i w ysokości udzielonych ulg 

w  należnościach cyw ilnopraw nych należnych 

Pow iatow i oraz sporządzenie inform acji 
o udzielonych przez Zarząd Pow iatu ulgach 

w roku 2019.

Luty Skarbnik Powiatu

4) Z apoznanie  się ze spraw ozdaniem  z 
gospodarow ania m ajątkiem  ruchom ym  przez 

pow iatow e jednostk i organizacyjne i Starostw o 

Pow iatow e w  Sierpcu w  roku 2019.

Luty Skarbnik Powiatu



-

5) A naliza w ykonania Budżetu Pow iatu za 

2019 rok w  św ietle uzyskania absolutorium .
Marzec Skarbnik Powiatu

6) Przyjęcie Raportu o stanie Pow iatu 
i udzieleniu Zarządow i w otum  zaufania z  tego 
tytułu.

Maj Sekretarz Powiatu

FINANSE

7) Przyjęcie spraw ozdania finansow ego 
Pow iatu S ierpeckicgo za rok 2019.

Maj Skarbnik Powiatu

8) Przyjęcie i przedłożenie Radzie Powiatu 

inform acji z  w ykonania Budżetu Pow iatu 
S ierpeckicgo za I półrocze 2020 roku.

Sierpień Skarbnik Powiatu

9) Przygotow anie projektu uchw ały budżetowej 
na 2021 oraz W ieloletniej Prognozy 
Finansow ej 2021-2035.

Listopad Skarbnik Powiatu

10) Przekazanie jednostkom  inform acji 
o kw otach przyjętych w  projekcie budżetu 

Pow iatu na rok 2021.

Listopad Skarbnik Powiatu

11) U stalenie w ydatków  budżetu pow iatu, które 
nie w ygasają z upływem  roku budżetow ego 
2020.

Grudzień Skarbnik Powiatu

DROGOWNICTWO 
I KOMUNIKACJA

1) Spraw ozdanie z działalności ZD P w Sierpcu 
w  roku 2019 oraz. przyjęcie zakresu prac do 
w ykonania w roku 2020.

Luty
Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych 

w Sierpcu

2) Inform acja z  przebiegu zim ow ego 
utrzym ania dróg pow iatow ych 2019/2020.

Marzec Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych 

w Sierpcu
3) Zapoznanie się z  inform acją w zakresie 
pozyskiw ania środków  zew nętrznych na 

realizację inwestycji drogow ych -  sprawy 
bieżące oraz planow ane.

Kwiecień Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych 

w Sierpcu

4) Z apoznanie się z inform acją dotyczącą 
regulacji stanu praw nego dróg pow iatow ych 
w trybie przew idzianym  w ustaw ie z dnia 13

Kwiecień
Grudzień

Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych 

w Sierpcu



DROGOWNICTWO 
I KOMUNIKACJA

października 1998 r. Przepisy w prow adzające 
ustaw y reform ujące adm inistracje publiczną.

5) Z apoznanie się z  inform acją na tem at 
przebiegu rem ontów  dróg pow iatow ych oraz 

aktualnego ich stanu.

Wrzesień
Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych 

w Sierpcu

6) Z apoznanie się z  inform acją dotyczącą 
przygotow ania do zadań inwestycyjnych 
i rem ontow ych na drogach pow iatow ych w 

roku 2021.

Październik
Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych 

w Sierpcu

7) Z apoznanie się z  inform acją w zakresie 

pozyskiw ania i w ykorzystan ia funduszy 
pozabudżetow ych w roku  2020.

Listopad
Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych 

w Sierpcu

8) Z apoznanie się z  inform acją dotyczącą 

przygotow ania do zim ow ego utrzym ania dróg 
pow iatow ych w sezonie 2020/2021.

Listopad
Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych 

w Sierpcu
9) W niesienie pod obrady Rady Pow iatu 

uchw ały dotyczącej staw ek za usuw anie i 
przechow yw anie pojazdów  usuniętych z drogi i 
przechow yw anie ich na park ingu  strzeżonym .

Październik - 
Listopad

Naczelnik Wydziału 
Komunikacji i 

Transportu

10) W yłonienie opera to ra  na św iadczenie usług 
w  zakresie Publicznego Transportu 

Zbiorow ego.

Listopad - 
Grudzień

Naczelnik Wydziału 
Komunikacji 
i Transportu

11) Zapoznanie się z  inform acją dotyczącą 

rozliczenia inw estycji w ykonanych w 2020 

roku.

Grudzień Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych 

w Sierpcu

12) Z apoznanie się z  inform acją dotyczącą 

przeprow adzenia postępow ań przetargow ych w 
zakresie realizacji inw estycji drogow ych.

Grudzień Dyrektor Zarządu 
Dróg Powiatowych 

w Sierpcu



GEODEZJA 
1 GOSPODARKA 

NIERIJCHOMOŚCIAiMI

1) Z apoznanie się z  inform acją dotyczącą 

ujaw nienia praw  w łasności nieruchom ości 
Pow iatu  Sicrpeckiego w księgach w ieczystych: 

- 11 półrocze 2019r.

- 1 półrocze 2020r.

Styczeń
Lipiec

Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami

2) Zapoznanie się z  inform acją o sposobie 

korzystan ia w 2019r. z  nieruchom ości 
oddanych w trw ały zarząd -  sporządzona na 

podstaw ie inform acji przekazanych przez 
k i ero w n i ków  j ednostek organ i zacyj nych .

Marzec Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami

3) Sprzedaż nieruchom ości położonych w 

obrębie Studzieniec planow anych do zbycia w 
2020r. w  Planie w ykorzystania zasobu 
nieruchom ości Pow iatu S ierpeckiego na lata 
2018-2020.

Maj
Naczelnik Wydziału 

Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami

4) Przetarg na dzierżaw ę gruntów  położonych 

w obrębach: S tudzieniec i R achocin gm. Sierpc 
lub przedłużenie dzierżaw y tych gruntów  z 
dotychczasow ym  dzierżaw cą w drodze 
bczprze targowej.

Wrzesień
Naczelnik Wydziału 

Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami

5) U chw alenie Planu w ykorzystania zasobu 

nieruchom ości Pow iatu Sierpeckiego na lata 
2021-2023.

Grudzień Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami
6) Przekazyw anie nieruchom ości stanow iących 
w łasność Powiatu Sierpeckiego w najem, 

użyczenie, dzierżaw ę i trw ały zarząd.

Na wniosek 
zainteresowanej 

strony

Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami


