
Protokół Nr X/07
z obrad X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu

w dniu 26 września 2007r.

Przewodniczył: Pan Waldemar Olejniczak – Przewodniczący Rady Powiatu.
Protokołowała: Magdalena Piotrowska – inspektor.

Sesję rozpoczęto o godzinie 14.00

Na  stan  17  radnych  ustawowego  składu  Rady  Powiatu  w  obradach
uczestniczyło 16 radnych zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 1
do niniejszego protokołu.

Porządek obrad.
(załącznik nr 2)    

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza
obrad. 

2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie  uchwały  w sprawie  wyrażenia  zgody  na  przekazanie  Gminie

Miasto  Sierpc  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu
Sierpeckiego. 

4. Zamknięcie obrad. 

Ad pkt 1

Pan  Waldemar  Olejniczak  –  Przewodniczący  Rady  Powiatu otworzył
obrady X nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu. Oznajmił, iż na stan 17
radnych  ustawowego  składu  Rady  w  obradach  uczestniczy  16  radnych,  co
stanowi quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Na sekretarza obrad
powołano radnego Pana Teodora Zasadowskiego.

Ad pkt 2

Przyjęcie porządku obrad.
Pan Przewodniczący spytał, kto jest za przyjęciem porządku obrad.

Głosowanie 16 – za
  0 – przeciw
  0 –wstrzymujących się

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie. 



Ad pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Miasto
Sierpc nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego. 

Pan Przewodniczący otworzył dyskusję.
Radny Pan Rafał Kluska stwierdził, że dobrze, że zostanie podjęta tak ważna
uchwała,  tylko  radnych  martwi  jedno  i  poprosił  o  wyjaśnienie,  dlaczego  tak
długo czekano z tą uchwałą i w tej chwili  zwołuje się sesję z dnia na dzień,
kiedy można było to załatwić wcześniej. 
Radny Pan Jan Laskowski rozumie wszystko, ale uważa, że tak nie powinno
być, aby  radny dostawał o godzinie dziewiętnastej zawiadomienie o sesji, że
ma odbyć się  na  następny dzień.  Uważa,  że  jeżeli  będą  organizowane  sesje
nadzwyczajne,  to  chociaż  niech  to  będzie  z  dwu  lub  trzydniowym
wyprzedzeniem.  Każdy z  radnych  pracuje  zawodowo  i  ma różne  umówione
spotkania a chciałby uczestniczyć w podejmowaniu tak ważnych decyzji. 
Głos w tej sprawie zabrał  Pan Marek Kuczmarski – Dyrektor SP ZZOZ w
Sierpcu, który na pytanie radnego Kluski nie może odpowiedzieć, dlaczego tak
późno ponieważ Pan Dyrektor już występował z tą sprawą i prowadził rozmowy
z  Burmistrzem  w  zeszłym  roku,  ale  była  kwestia  sposobu  sporządzenia
dokumentów od podziału geodezyjnego do wydzielenia działek poprzez wycenę
rzeczoznawców.  Pan  Dyrektor  też  chciał  tę  sprawę  wcześniej  załatwić.
Wstępnie  porozumienie  ustne  już  zapadło  natomiast  były  korekty  co  do
podziału.
Pan Dyrektor cieszy się, że to spotkanie mogło dzisiaj dojść do skutku.
Pan Andrzej Twardowski – Wicestarosta ustosunkował się do wypowiedzi
Pana  Dyrektora  i  oznajmił,  iż  chodziło  o  wycenę  działek.  Porozumienie  z
Miasta wpłynęło do Starostwa 20 sierpnia br., w którym był zapis, że to Miasto
ma  dokonać  wyceny  naszych  działek.  Porozumienie  nie  zostało  podpisane,
ponieważ uważaliśmy, że są to nasze działki  i  powiat  powinien taką wycenę
zrobić.  Kiedy  wpłynęło  to  porozumienie  nasz  Wydział  Geodezji  już  zlecił
wycenę.
Pan Sławomir Fułek – Starosta  wyjaśnił, że do załatwienia sprawy czasu było
bardzo mało a wynikało to z dwóch powodów: były rozmowy, że Pan Burmistrz
umorzy podatek bo ma do tego takie prawo bez dodatkowych warunków. W
związku z tym, że Burmistrz przebywał na urlopie negocjacje przedłużyły się i
wczoraj odbyło się spotkanie. Notariusz jest  umówiony na piątek na godzinę
14.00.
Radny Pan Teodor Zasadowski przez to rozumienie,  że Burmistrz umorzył
podatek w kwocie  2.552 zł bo skoro dajemy coś za 140 tyś zł a długu mamy
146 tyś zł to różnica jest 6 tyś zł. Spytał, czy nasza działka jest tak mało warta.
Pan Starosta Fułek poprosił wczytać się w treść porozumienia, to jest kwota
nie obejmująca odsetek. 



Wiceprzewodniczący  Rady  Pan  Jarosław  Ocicki spytał,  czy  jest
zorientowany jaka cena byłaby tego gruntu na wolnym rynku.
Pan Starosta Fułek oznajmił, iż za taką działkę w centrum miasta na wolnym
rynku na pewno uzyskano by większą kwotę. Również rozważano możliwość
udzielenia  szpitalowi  pożyczki  na taką kwotę,  aby można było Burmistrzowi
zapłacić podatek od nieruchomości wraz z odsetkami. Ale to też musiałaby być
sesja, aby zwiększyć deficyt budżetowy. 

Ponieważ więcej pytań nie było, Pan Przewodniczący poddał projekt uchwały
pod głosowanie

Głosowanie 16 – za
  0 – przeciw
  0 – wstrzymujących się

Rada Powiatu podjęła

Uchwałę Nr 65/X/07
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 26 września 2007r

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Miasto Sierpc
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego

(Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu)

Ponieważ  porządek  obrad  został  wyczerpany  Pan Przewodniczący zamknął
obrady X sesji Rady Powiatu o godzinie 14.20.

Protokołowała Sekretarz Obrad Przewodniczący Rady
/-/ /-/ /-/

Magdalena Piotrowska Teodor Zasadowski Waldemar Olejniczak


