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PROTOKÓŁ Nr 51.2020 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 15 maja 2020r.

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

Na stan 5 członków w posiedzeniu 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 Kopczyński -  Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady 
Powiatu w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego 
Powiatu Sierpeckiego za 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin

^  gm. Sierpc.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu (stan 
członków -  5) oraz gości uczestniczących w posiedzeniu,
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Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia Zarządu 
Powiatu, w dniu 15 maja br., który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3
Pan Starosta poprosił Pana Skarbnika o zabranie głosu.
Pan Skarbnik powiedział, że przekazanie sprawozdania finansowego, jest to część 
procedury absolutoryjnej. Dodał, że ze względu na epidemie koronawirusa terminy 
zostały przesunięte, ale uważa, że nie ma co czekać tylko należy wszcząć procedurę. 
Wyjaśnił, iż sprawozdanie finansowe składa się z pięciu elementów: bilans zbiorczy 
jednostek budżetowych powiatu sierpeckiego, zbiorczy rachunek zysków i strat 
jednostek budżetowych, zestawienie zbiorcze zmian funduszu jednostek budżetowych 
powiatu, bilans wykonania budżetu powiatu sierpeckiego oraz informacja dodatkowa. 
Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości i innymi 
ustawami. Pan Skarbnik poprosił o pytania do sprawozdania.
Pan Starosta zapytał, czy jest się czego obawiać jeśli chodzi o budżet Powiatu?
Pan Skarbnik odpowiedział, że tak. Nadmienił, kilka jednostek nie wykonuje 
działalności np. CKZ, Kryta Pływalnia. Ponadto zostały zmniejszone wpływy 
z subwencji oświatowej, jak również z PIT i CIT. Stwierdził, że nie są to duże 
zmniejszenia, które powodowałyby niepokój. Dodał, że w całym kraju sytuacja jest 
nadzwyczajna. Myśli, że rząd zrefunduje samorządom środki z PIT i CIT. Stwierdzi, iż 
rok poprzedni 2019 zakończył się sukcesem.
Pan Skarbnik zawnioskował do Zarządu Powiatu o przyjęcie uchwały i przekazanie 
Radzie Powiatu i do RIO.
Pan Mecenas powiedział, że absolutorium będzie determinowane wykonaniem budżetu 
i pozytywną opinią RIO. Jeżeli opinia będzie pozytywna to nie ma szans, żeby Rada 
Powiatu nie udzieliła absolutorium. Jeżeli nie udzieli to i tak zostanie stwierdzona 
nieważność uchwały.
Pan Sekretarz powiedział, że Raport o stanie Powiatu Sierpeckiego, jest to sprawozdanie 
Zarządu Powiatu z realizacji strategii programów i zadań, które realizował Zarząd 
w roku 2019. Stwierdził, że Rada Powiatu mogła ustalić inne zagadnienia, które 
dodatkowo powinny się znaleźć w raporcie , ale nie skorzystała z tego upoważnienia 
ustawowego. W związku z powyższym jest to sprawozdanie.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

2



UCHWAŁĘ Nr 302.51.2020
w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego Powiatu 
Sierpeckiego za 2019 r. uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wniesienia 
pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego 
położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.
Pan Skarbnik powiedział, że umowy w poprzednich latach były rozliczane poprzez 
wskaźnik inflacji na dzierżawę.
Pan Starosta zapytał, czy przy zawieraniu umowy nie należy zwrócić uwagi na 
waloryzację,?
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy można zmieniać warunki umowy?
Pan Mecenas odpowiedział że zapis jest że „Rada Gminy wyraża zgodę na przedłużenie 
umowy na przedłużenie bezprzetargowe”. Natomiast warunki przedłużenia nowej 
umowy ustala Zarząd.
Pan Wicestarosta powiedział, że Pan który dzierżawi i ma podpisaną umowę wyraża 
zgodę na te warunki zawarte w umowie.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy można wymienić w umowie warunki, które były 
wpisane w przetargu?
Pan Mecenas odpowiedział, że można. Dodał, że Rada Powiatu tylko wyraża zgodę na 
zawarcie nowej umowy. Stwierdził, że poprzednia umowa wygasa.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że ziemia którą uprawia dzierżawca jest zadbana 
i uprawiana.
Pan Kamil Różański nadmienił, iż ta ziemia jest dzierżawiona za dość dużą kwotę. 
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 303.51.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin 
gm. Sierpc /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 5
Pan Starosta zapytał, jak przedstawia się sytuacja z Raportem o stanie mienia Powiatu 
Sierpeckiego?
Pan Sekretarz odpowiedział, że Raport został przesłany do członków Zarządu na emaila 
do zapoznania i ewentualnych poprawek i uwag. Poprosił o zapoznanie się z Raportem. 
Więcej pytań było.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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Zał. Nr . . . . . . . . do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu

LISTA OBECNOŚCI Nr d,“
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 15 maja 2020r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Turalski Mariusz Starosta

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek
¥  J

4. Krystek Sławomir Członek

5. Różański Kamil Członek

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Uchwały 
Nr 11.II.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zasad 
naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu 
Sierpeckiego.



ZARZĄD POWIATU 
W SIERPCU

BRZ.0022.12.2020

Sierpc, dnia 14.05.2020 r.Zał. Nr ...... d o  Protokołu

z posiedzenia Zarzi du P°wiatu

Działając na podstawie § 76 ust 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 51 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 15 maja 2020 r. o godz. 11:00 (po obradach sesji Rady Powiatu) 
w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Radzie Powiatu sprawozdania finansowego 
Powiatu Sierpeckiego za 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących 
własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin 
gm. Sierpc.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.


