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PROTOKÓŁ Nr 50.2020 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 11 maja 2020r.

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu (zdalnie) 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. Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,
3. Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
4. Pan Zbigniew Rzadkiewicz - w zastępstwie Dyrektora ZDP w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3 767W 
Bożewo - Rempin, gm. Mochowo.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

^  5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2020 r.
6. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu (w systemie Skyp - zdalnie) dokonał Pan 
Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków 
Zarządu Powiatu (stan członków uczestniczących zdalnie w posiedzeniu -  5).

Ad. pkt 2

W posiedzeniu Zarządu uczestniczy Pan Zbigniew Rzadkiewicz -  w zastępstwie 
Dyrektora ZDP w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pan Zbigniew Rzadkiewicz w zastępstwie za Dyrektora 
ZDP wystąpił z wnioskiem w sprawie zmiany uchwały na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin, ^  
gm. Mochowo /wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz powiedział, że jest to istniejące zadanie, jedynie należy 
zmniejszyć kwotę zabezpieczenia finansowego, aby zwiększyć zakres rzeczowy 
i zabezpieczenie na zadanie obejmujące przebudowę drogi Bożewo -  Rempin 
w m. Bożewo. Dodał, iż inwestycja będzie polegała na wykonaniu chodników.
Pan Skarbnik nadmienił, iż to zadanie jest w załączniku inwestycyjnym, przyjęte zostało 
na poprzedniej sesji Rady Powiatu.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 299.50.2020
zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3767W Bożewo -  ^  
Rempin, gm. Mochowo /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Głos zabrał Pan Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu.
Pan Skarbnik omówił zmiany do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035, które przedstawione są w uzasadnieniu do 
projektów uchwał.
Pan Kamil Różański zapytał o dokumentację projektową drogi Goleszyn- Dziembakowo 
-  Borkowo-Zgagowo. Czy jest to na odcinku Zgagowo -  Wilczogóra?
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że jest to odcinek przebiegający przez Gminę Zawidz 
i Gminę Rościszewo.
Pan Starosta zapytał, jaki jest termin realizacji inwestycji?
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że lipiec 2021 r.
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Pan Andrzej Cześnik poprosił o wyjaśnienie projektu dokumentacji Szczutowo-Blizno- 
Białasy-Troska.
Pan Z. Rzadkiewicz wyjaśnił, iż inwestycja będzie z wyłączeniem odcinka, który został 
wykonany, czyli od drogi wojewódzkiej w m. Blizno do m. Łukomie. Dodał, że cały 
odcinek jest objęty projektem. Dodał, iż w projekcie tym uczestniczą gminy.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że odcinek drogi leśnej będzie można wyremontować 
destruktem.
Pan Starosta zapytał, czy jest to długi odcinek tej drogi?
Pan Andrzej cześnik odpowiedział, że ponad 3 km drogi.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że nie jest to prosty temat, ponieważ jest to teren leśny, 
a przebieg drogi nie jest do końca uregulowany prawnie.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że co można zrobić na tym odcinku drogi, to należy 
wyremontować.
Pan Starosta zasugerował w najbliższym czasie objazd tej drogi.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 300.50.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 Iuchwała stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Skarbnik omówił zmiany, jakie zachodzą w projekcie uchwały zmieniającej Budżet 
Powiatu Sierpeckiego na 2020 r., które przedstawione są w uzasadnieniu do projektu 
uchwały.
Pan Sławomir Krystek poprosił o przekazanie informacji i zakres rzeczowy dotyczący 
inwestycji na drogach powiatowych.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że na gm. Gozdowo w ramach oszczędności dodaje się 
zadanie: wykonanie ciągów pieszych na drodze 3704W w m. Gozdowo w kierunku 
m. Gołejewo. W ramach tego zadania dodatkowo będzie wykonywany parking 
naprzeciwko cmentarza. Ponadto przedłużenie chodnika w m. Lelice. Dodał, że 
w ramach rozszerzeń zostanie wykonane około 150 metrów ciągów pieszych.
Pan Wicestarosta powiedział, że propozycje inwestycji na danej gminie zostały 
przedstawione przez Wójtów Gmin, które zostały zaakceptowane.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że zakres inwestycji na gm. Gozdowo zna, ale 
chodziło o propozycje na innych gminach.



Pan Z. Rzadkiewicz nadmienił, iż w gm. Sierpc w ramach zakres istniejącego zadania w 
zakresie wykonania utwardzonego pobocza z kostki będzie realizowany z oszczędności. 
Przewidywany odcinek było lOOm, a obecnie będzie około 200m. Natomiast na 
gm. Rościszewo dodaje się jedno zadanie. Wykonywane zostanie około 500m asfaltu 
w m. Rzeszotary Stara Wieś i w m. Ostrów.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy jeżeli po przetargu pozostaną środki w ramach 
oszczędności, to zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe na danej gminie?
Pan Skarbnik odpowiedział, że te inwestycje będą wykonywane w ramach oszczędności 
po przetargu.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że wskazane inwestycje są realizowane 
w porozumieniu z gminami. Dodał, że projekt drogi od m. Blizno do m. Łukomie 
będzie realizowany, ponieważ tą drogą jest zainteresowany Wójt Gminy Szczutowo 
i Rościszewo.
Pan Sekretarz powiedział, że na druku 344 Premier Rządu wniósł projekt ustawy
0 zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku 
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COVID2. Wyjaśnił, iż projekcie jest artykuł, który 
odwiesza artykuły, które były zawieszone, ale przewiduje się rekompensaty dla 
samorządów z tytułu strat związanych z wprowadzeniem stanu zagrożenia i stanu 
epidemii.
Pan Wicestarosta uważa, że może Rząd pokryje straty z PIT i CIT. Ponadto powiedział, 
iż drogi do inwestycji wskazuje wójt danej gminy.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy wpłynęła informacja z PFRON na temat Warsztatów 
Terapii Zajęciowej?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że PFRON ma udzielić odpowiedzi do dnia 14 maja br., 
czy w 100% dotacja będzie realizowana. Dodał, że jeżeli kwoty będą inne, to powiat nie 
jest w stanie dofinansować w kwocie 500.000 zł na powstanie WTZ. Nadmienił, iż 
Zarząd podjął decyzję, że dotuje w kwocie 255.000zł. Dodał, że jeżeli będzie większa 
kwota, to Powiat nie stać na taką dotację.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że można zabezpieczyć w budżecie środki finansowe
1 zaczekać na informacje z PFRON.
Pan Wicestarosta powiedział, że w budżecie zabezpiecza się środki w kwocie 255.000zł. 
Dodał, iż w takiej kwocie na jakie jest przygotowane porozumienie na powstanie WTZ. 
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że wierzy że Rząd zrekompensuje straty samorządom 
i jakieś kwoty zostaną odzyskane przez samorządy.
Pan Wicestarosta powiedział, że Rząd będzie prawdopodobnie rekompensował środki. 
Stwierdził, że inne samorządy są w gorszej sytuacji.
Pan Starosta powiedział, że Pan Wojciech Rychter -  Pełnomocnik ds osób 
niepełnosprawnych, cały czas monitoruje sprawę WTZ.
Więcej pytań nie było.
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Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 301.50.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2020 r. /uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż w związku z niezbędnymi zmianami, których należy 
dokonać w uchwale budżetowej Powiatu Sierpeckiego na rok 2020 oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 ze szczególnym uwzględnieniem zmian 
w obszarze dróg powiatowych oraz świadczeń z PFRON na rzecz mieszkańców 
powiatu, zasadne jest zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 15 maja br. na godz. 9:00. 
Pan Sekretarz powiedział, iż kompetencje do zwołania nadzwyczajnej sesji Rady 
Powiatu ma Przewodniczący Rady Powiatu, który zobowiązany jest zwołać obrady 
sesji na wniosek Zarządu w ciągu 7 dni.
Ponadto Pan Skarbnik powiedział, że w PCPR jest kwota 3.864zł, która musi by 
wykorzystana do 15 maja br. W związku z powyższym dobrze byłoby, aby ta kwota 
została przyjęta na wydatki w PCPR. Dodał, że jest to jeszcze jeden argument na 
zwołanie sesji.
W związku powyższym członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 -  za) 
zaakceptowali wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 15 maja 2020r. 
na godz. 9:00.
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu 
W  Sierpcu /stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, że kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu odbędzie się w 
dniu 15 maja br. (tj. piątek po obradach sesji).
Pan Skarbnik nadmienił, aby w tym dniu przyjąć Sprawozdanie finansowe za rok 2019, 
które jest kolejnym etapem procedury absolutoryjnej. Po przyjęciu przez Zarząd 
Powiatu sprawozdania oraz odbyciu posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która 
opracowuje wniosek i przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej, po otrzymaniu 
opinii RIO wówczas można będzie organizować sesję absolutoryjną.
Pan Starosta , należy wszcząć procedurę absolutoryjną.
Pan Sekretarz powiedział, że na sesji na której będzie rozpatrywane i przyjmowane 
Sprawozdanie finansowe, najpierw musi być rozpatrzony Raport o stanie Powiatu 
Sierpeckiego za rok 2019. W związku z powyższym do 15 maja br. na skrzynki email



zostanie przesłany projekt Raportu do zapoznania lub ewentualnych poprawek. Pan 
Sekretarz poprosił o dokładne zapoznanie się z Raportem.
Pan Skarbnik powiedział, że na sesji absolutoryjnej pierwsza uchwała będzie w sprawie 
przyjęcia Raportu, a następnie uchwała absolutoryjna.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że jeżeli będą problemy z poprowadzeniem sesji online, 
wówczas należy rozważyć zwołanie sesji z zachowaniem środków ostrożności na hali 
sportowej, która znajduje się przy jednej ze szkół.
Pan Starosta poinformował, iż próbna sesja online odbędzie się w środę 17 maja br. 
o godz. 17:00. Wówczas zostaną ustalone szczegóły obrad sesji.
Pytań nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu

Protokołowała Zarząd

Turalski Mariusz

Danuta Sekulska Ocicki Jarosław ■ r / K .......
Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil

.......
i

....S lk U



,v Zał. N r . . . / (  do protokołu

z posiedzenia Zarzadu Powiatu

LISTA OBECNOŚCI Nr SJJOU). z dP’ M.os.MIG
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 11 maja 2020r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Mariusz Turalski Starosta

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek /

///
4. Krystek Sławomir Członek

V

/  A

5. Różański Kamil Członek W



ZARZAP KWIATU

BRZ.0022.11.2020

Zał. NrJ*. do protokołu

z posiedzenia Zarzadu Powiatu

Sierpc, dnia 8.05.2020 r.

Działając na podstawie § 76 ust 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 50 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu W maja 2020 r. o godz. 10:00 (zdalnie - Skyp).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3767W 
Bożewo - Rempin, gm. Mochowo.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2020 r.
6. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.


