
R A D A  P O W I A T U
r

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Wydział Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Nr sprawy 4

Rok 2021

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR XXXIII 
Z OBRAD SESJI 

RADY POWIATU W SIERPCU

w dniu 14 maja 2021r.

Rozpoczęto 14 maja 2021 r.

Zakończono 14 maja 202lr.



Rada Powiatu Sierpeckiego

Protokół Nr XXXIII.2021 
z obrad Rady Powiatu w Sierpcu 

w dniu 14 maja 2021 r.

Obrady rozpoczęto w dniu 20 kwietnia 2021r.r. o godz. 11:00.
Obrady prowadzone był online.
W posiedzeniu wzięło udział 12 członków.

Obecni:
1. Przemysław Burzyński
2. Marek Chyliński
3. Andrzej Cześnik
4. Zbigniew Kopczyński
5. Małgorzata Korpolińska
6. Sławomir Krystek
7. Jan Laskowski
8. Ewa Nowakowska
9. Paweł Pakieła
10. Kamil Różański
11. Sebastian Szczypecki
12. Dariusz Twardowski

Nieobecni:
1. Juliusz Gorzkoś
2. Jarosław Ocicki
3. Sławomir Olejniczak
4. Wojciech Rychter
5. Mariusz Turalski

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uznania w części za zasadną petycji wielokrotnej 
dotyczącej wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, wyposażonych 
w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze Urszulewskim i jeziorze Szczutowskim, 
z wyłączeniem służb oraz jednostek Gospodarstwa Rybackiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, 
wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze 
Urszulewskim w granicach powiatu sierpeckiego.
4. Zamknięcie obrad.
/porządek stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu/



Ad. pkt 1
Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad. 
Pan Przewodniczący otworzył XXXIII nadzwyczajną sesję Rady Powiatu w Sierpcu 
w trybie online.
Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.
W obradach sesji obecnych było 11 radnych /lista obecności stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu/.
Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady Powiatu powołał Radnego Pana Sławomira 
Krystka.
Przewodniczący Rady odczytał wniosek grupy radnych w sprawie zwołania sesji 
nadzwyczajnej /wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 2. Podjęcie uchwały w sprawie uznania w części za zasadną petycji 
wielokrotnej dotyczącej wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, 
wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze Urszulewskim i jeziorze 
Szczutowskim, z wyłączeniem służb oraz jednostek Gospodarstwa Rybackiego. 
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały otrzymali radni w materiałach^ 
na sesję.
Pytań nie było.
Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały w sprawie uznania w części za zasadną petycji wielokrotnej dotyczącej 
wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, wyposażonych w silniki 
o napędzie spalinowym na jeziorze Urszulewskim i jeziorze Szczutowskim, 
z wyłączeniem służb oraz jednostek Gospodarstwa Rybackiego.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, NIEOBECNI: 6.

Wyniki imienne:
ZA (10)
Przemysław Burzyński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, Małgorzata Korpolińsk^ 
Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypeck® 
Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (6)
Marek Chyliński, Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Wojciech Adam 
Rychter, Mariusz Turalski 
Rada Powiatu podjęła:

UCHWAŁĘ 205.XXXIII.2021
w sprawie uznania w części za zasadną petycji wielokrotnej dotyczącej 
wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, wyposażonych w silniki 
o napędzie spalinowym na jeziorze Urszulewskim i jeziorze Szczutowskim, 
z wyłączeniem służb oraz jednostek Gospodarstwa Rybackiego /uchwała stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/
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Ad. pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek 
pływających, wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na Jeziorze 
Szczutowskim i na Jeziorze Urszulewskim w granicach powiatu sierpeckiego. 
Przewodniczący Rady poinformował, iż projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach na sesję.
Głos zabrał Pan Zbigniew Kopczyński, który powiedział, że sprawa dotyczy zakazu 
używania jednostek spalinowych na Jeziorze Szczutowskim i Jeziorze Urszulewskim. 
Dodał, iż jest to kwestia dość skomplikowana, ponieważ oczekiwania mieszkańców 
i użytkowników są różne. Należało podjąć działania zmierzające do rozwiązania konfliktu. 
Wyjaśnił, iż sprawa rozpoczęła się w roku ubiegłym, gdzie pierwszą petycję złożyło 
Gospodarstwo Rybackie, a następnie dołączyło Stowarzyszenie EKO-SKRWA, 
mieszkańcy, przedstawiciele i użytkownicy motorówek. Oznajmił, iż kwestia dotyczy 
hałasu. Uważa, że nie można nic innego jako powiat wprowadzić tylko skupić się na 
problemie dotyczącym zakłócenia hałasu i przekroczenia norm dopuszczalnych. 
W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła działania polegające 
na zorganizowaniu spotkania z przedstawicielami, którzy składali petycje, mieszkańcami 
oraz przedstawicielami powiatu rypińskiego. W ramach tych spotkań wypracowano 
wspólne stanowisko. Powiedział, iż jako Komisja nie chce wprowadzać obostrzeń, które 
dotyczyłyby wszystkiego i uniemożliwiły korzystanie z tego co posiadają. Biorąc pod 
uwagę, że jest to teren powiatu sierpeckiego na którym są tylko trzy jeziora: Szczutowo, 
Urszulewo i Bledzewo, dlatego też zgodnie z ustaleniami wprowadzono zapis, że od 
1 czerwca do 30 września dopuszczono używanie jednostek pływających z silnikami 
o napędzie spalinowym dla użytkowników prywatnych od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10:00do 20:00, w soboty i dni wolne od 10:00 do 18:00 w odległości od 
linii brzegowej i prędkość w linii brzegowej określonej parametrami 100 m nie może 
przekraczać więcej niż 5km/h.
Nadmienił, że były wątpliwości co do tego,jak będzie zachowana linia brzegowa. Dodał, 
że jest to regulowane kwestią innych przepisów wynikających z ochrony środowiska. 
Ponadto powiedział, że problem nie dotyczy mieszkańców, czy użytkowników powiatu 
sierpeckiego, tylko tych którzy przyjeżdżają z zewnątrz. Dlatego wspólnie z uczestnikami 
spotkań postanowiono, że po roku funkcjonowania tych przepisów dokonamy oceny ich 
skuteczności działania. Jeżeli po roku okaże się, że nie będzie przynosiło danych skutków, 
trzeba będzie ponownie pochylić się nad zakazem i ewentualnie go rozszerzyć. Obecnie 
jest wypracowane stanowisko, które zostaje przedstawione.
Pan Przewodniczący Rady powiedział, iż Pan Przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji szczegółowo wyjaśnił. Cieszy go fakt, że dwa środowiska, które 
pisały petycje, jedni chcieli pływać, inni nie chcieli w ogóle, wypracowali między sobą 
ten kompromis. Cieszy również, że ci co pływają zrozumieli walory przyrodnicze i poszli 
na ustępstwo i ci którzy chcieli całkowitego zakazu dopuścili i się porozumieli na 
określonych zasadach, że będą mogli pływać.
Pytań nie było.

W trakcie omawiania punktu 3 do obrad sesji dołączył Radny Pan Marek Chyliński -  stan 
radnych 12.

Głosowano w sprawie:



Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, 
wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze 
Urszulewskim w granicach powiatu sierpeckiego.

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 5

Wyniki imienne:
ZA (12)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, Paweł 
Pakieła, Kamil Różański, Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
NIEOBECNI (5)
Juliusz Gorzkoś, Jarosław Ocicki, Sławomir Olejniczak, Wojciech Adam Rychter, Mariusz 
Turalski
Rada Powiatu podjęła:

w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, wyposażonyc" 
w silniki o napędzie spalinowym na Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze 
Urszulewskim w granicach powiatu sierpeckiego /uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/

Ad. pkt 4
Po wyczerpaniu porządku obrad sesji Przewodniczący rady zamknął XXXIII obrady sesji 
Rady Powiatu w Sierpcu.

Przewodniczący Rady

UCHWAŁĘ 206.XXXIII.2021
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PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

W SIERPCU Sierpc, dnia 13.05.202lr.

BRZ.0002.4.2021

Na podstawie art. 15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920), i § 13 ust. 4 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
( Dz.Urz.Woj. Maz. z 2019 r. poz.499) zwołuję obrady XXXIII sesji nadzwyczajnej 
Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 14 maja 2021 r. tj. piątek o godzinie 11:00 -  
w trybie online.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uznania w części za zasadną petycji wielokrotnej 
dotyczącej wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, wyposażonych 
w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze Urszulewskim i jeziorze Szczutowskim, 
z wyłączeniem służb oraz jednostek Gospodarstwa Rybackiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, 
wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze 
Urszulewskim w granicach powiatu sierpeckiego.
4. Zamknięcie obrad.



LISTA OBECNOŚCI
R A D N Y C H

RADY POWIATU W SIERPCU

Zał. Nr.. J L ...... .. do protokołu

z obrad Sesji Rady Pęwlatu 

Nr

obrad Sesji Rady Powiatu

^JlLzdn . Ł S & U t i

na obradach XXXIII sesji w dniu 14 maja 2021 r.

Sesja przeprowadzona online

Lp. NAZWISKO I IMIĘ Podpis

1. Burzyński Przemysław

2. Chyliński Marek Piotr

V
3. Cześnik Andrzej Sławomir

d b e tw u
3

4 Gorzkoś Juliusz
/iM & o b e ^ iA A ,

5. Kopczyński Zbigniew
u

6. Korpolińska Małgorzata A ^
O b e tlA A yv

7. Krystek Sławom ir Grzegorz T
t__

8. Laskowski Jan
vi96eei/ui

9. Nowakowska Ewa Danuta
d o e c i iĄ

10. Ocicki Jarosław Andrzej
( . w t t i o e t U Ą /

ii. Olejniczak Sławom ir Paweł
/ u ^ d d g e c u Ą

12. Pakieła Paweł
i f y e w A s y

13. Różański Kamil Jan

14. Rychter Wojciech Adam

15. Szczypecki Sebastian ($eeu/i i

16. Turalski Mariusz
/iM to im c 'A A A J \/

17. Twardowski Dariusz Mieczysław
(hbtMAĄy "



Sierpc, dnia 13 maja 202lr.

Zał. Nr ........ćo protokołu

z obrad Sesji Rady Powiatu

Nr z dn. L Przemysław Burzyński 
Przewodniczący Rady Powiatu 
w Sierpcu

Pan

My niżej podpisani radni Rady Powiatu wnosimy o zwołanie sesji Rady Powiatu 
w Sierpcu trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 920) i § 13 ust. 4 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
przyjętego uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu Nr 22.IV.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. 
( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz.499) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uznania w części za zasadną petycji wielokrotnej 
dotyczącej wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, wyposażonych 
w silniki o napędzie spalinowym na jeziorze Urszulewskim i jeziorze Szczutowskim, 
z wyłączeniem służb oraz jednostek Gospodarstwa Rybackiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, 
wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze 
Urszulewskim w granicach powiatu sierpeckiego.
4. Zamknięcie obrad.

Podpisy radnych (czytelne)

W załączeniu projekty uchwał.


