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w dniu 4 października 2022 r.

Rozpoczęto 4 października 2022 r.

Zakończono 4 października 2022 r.



PROTOKÓŁ Nr 145.2022

Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 4 października 2022 r.

Przewodniczył: Pan Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki

Protokołowała: Anna Mazurowska - pomoc administracyjna w Biurze Rady
i Zarządu Powiatu

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie
z listą obecności, która stanowi załącznik nr ł do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godzinie 09:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pani Magdalena Piotrowska - Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru (ON),

2. Pan Zbigniew Garwacki - Skarbnik Powiatu,
3. Pan Jerzy Suski - Mecenas,
4. Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia (OZ),

5. Pan Zbigniew Rzadkiewicz - Starszy specjalista w ZDP w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji
0 stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2021/2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu za rok szkolny 2020/2021
1 2021/2022 z postępów w realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju
Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2020/2024.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji
konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2023 roku.



6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W
Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie w formule „zaprojektuj i wybuduj".
7. Przyjęcie protokołów:
a) nr 143.2022 z dnia 16 września 2022 r.,
b) nr 144.2022 z dnia 23 września 2022 r.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do mniejszego protokołu/.

Ad. pkt l
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Andrzej Cześnik - Starosta
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu (stan
członków: 4 - obecnych, l - nieobecny) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.
Pan Starosta wnioskował o rozszerzenie porządku o:
pkt 6a. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - obecnych,
l - nieobecny) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 4 października
2022 r., z uwzględnieniem zaproponowanej zmiany:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji
0 stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2021/2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu za rok szkolny 2020/2021
1 2021/2022 z postępów w realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju
Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2020/2024.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji
konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie
punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2023 roku.



6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W
Rościszewo - Kosemin-Żabowo-Szumanie w formule „zaprojektuj i wybuduj".

a) Podjecie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
7. Przyjęcie protokołów:

a) nr 143.2022 z dnia 16 września 2022 r.,
b) nr 144.2022 z dnia 23 września 2022 r.

8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu
informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2021/2022 /wniosek
0 podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
protokołu/.
Pani Naczelnik przedstawiła informację o stanie realizacji zadań oświatowych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym
2021/2022 /załącznik do niniejszego protokołu stanowi załącznik do uchwały
Nr715.145.2022/.
Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
1 - nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 715.145.2022
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie
realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2021/2022 /uchwała stanowi załącznik nr 4
do mniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu za rok szkolny
2020/2021 i 2021/2022 z postępów w realizacji celów strategicznych Strategii
Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2020/2024 /wniosek o podjęcie
przedmiotowej uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ przedstawiła Raport za rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022
z postępów w realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Edukacji



w Powiecie Sierpeckim na lata 2020/2024 /załącznik do niniejszego protokołu
stanowi załącznik do uchwały Nr 716.145.2022/.
Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
l - nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 716.145.2022

w sprawie przyjęcia Raportu za rok szkolny 2020/2021 i 2021/2022 z postępów
w realizacji celów strategicznych Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie
Sierpeckim na lata 2020/2024 /uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu/.

Pani Naczelnik OZ poinformowała, że pozyskali pieniądze na „Poznaj Polskę" na
wycieczki dla Zespołu Szkół Nr 1. Po podpisaniu umowy przez Panów Starostów,
w sumie kwota około 26.600,00 zł, są to dwie szkoły: liceum i technikum
w Zespole Szkół Nr l, a wcześniej mieli Zespół Szkół Nr 2, była taka wycieczka,
która jest już rozliczona. Teraz będzie ZS Nr l i realizacja projektu musi nastąpić
do 15 grudnia 2022 r. Następnie Pani Naczelnik powiedziała, że zwiększyła się
im trochę liczba uczniów i dodała, że czeka na końcowy raport, na dzień
30 września, który się jeszcze nie ukazał. Z wyliczeń Pani Naczelnik wynika, iż
będą składać po ukazaniu się raportu, wniosek o zwiększenie subwencji
oświatowej, ale to jest do 17-go, czekają na ostateczny raport w Systemie
Informacji Oświatowej.
Pan Starosta powiedział, że większość ich szkół jest ogrzewanych z Miasta,
z ciepłowni, ale nie dotyczy to np. Powiatowego Domu Dzieci i DPS.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że DPS i Powiatowy Dom Dzieci podlega pod
PCPR.
Pan Starosta powiedział, że dzisiaj jest pismo z PCPR do podpisania, że mają
zabezpieczone środki. Pan Starosta dodał, że ma to podpisać i to jest do wysłania
do Wojewody.
Pani Naczelnik OZ nawiązała do ustawy z dnia 15 września, ogłoszonej
20 września, mówiąc, że mają 21 dni na złożenie wniosku o rekompensatę,
oświadczenia. Szkoły i placówki, które korzystają np. z ogrzewania miejskiego.
Pan Starosta zwrócił się z zapytaniem do Pani Naczelnik Wydziału ON, czy jako
organ prowadzący, czy mogą włączyć w to PZJB?



Pani Naczelnik ON powiedziała, że tutaj są wymienione podmioty, które mogą
korzystać z tej rekompensaty, ale czy występują jako Powiat?
Pan Starosta powiedział, że pozostaje kwestia kto ma się tym zająć.
Pani Naczelnik ON powiedziała, że nie wie czy nie odrębnie każda jednostka.

Pani Naczelnik OZ powiedziała, że są wymienione szkoły, żłobki, szpitale,
oddzielnie jako jednostki.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że do tego jest zapisany konkretny wzór
w ustawie. Na podstawie tego wzoru trzeba wyliczyć zapotrzebowanie ciepła.
Trzeba wszystkie faktury za dwa lata od 2019 r. do 2022 r., przeanalizować koszty
i podstawić pod ten wzór i wychodzi kwota, która się należy jako rekompensata. To
zapotrzebowanie, najlepiej złożyć jak najszybciej.

Trwała dalsza dyskusja, w wyniku której zadecydowano o zorganizowaniu
spotkania z dyrektorami PZJB oraz szkół, jednostek, które mogą skorzystać
z rekompensaty, celem dokonania ustaleń w zakresie składania oświadczeń
0 rekompensatę.

Ad. pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli
organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do
komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2023 roku
/wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik ON powiedziała, że jak corocznie ogłaszają konkurs na prowadzenie
dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Jeden punkt jest prowadzony przez
organizacje pozarządowe, a drugi jest prowadzony przez adwokatów i radców
prawnych wyznaczanych przez Okręgowe Izby Adwokatów i Radców Prawnych.
Uchwała jest na przyszły rok 2023. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich
przedstawicieli. Jeszcze się nie zdarzyło, aby jakieś organizacje złożyły swoje
kandydatury. W skład komisji nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji, które
biorą udział w konkursie.
Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
1 - nieobecny) podjęli:



UCHWAŁĘ NR 717.145.2022

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2023 roku /uchwała stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 3738W Rościszewo -Kosemin -Żabowo -Szumanie w formule
„zaprojektuj i wybuduj".
Pan Starosta powiedział, że to jest uzgodnione z gminą Zawidz, jest podpisana
umowa. Pan Starosta dodał, że jest już skład komisji przetargowej: Ryszard Dobiesz,
Zbigniew Rzadkiewicz, Tomasz Gołebiewski i dodał, iż są, że tak powie inwestorem.
Jest podobna sytuacja jak związana z rozbudową szpitala - Oddział Rehabilitacji
i Izby Przyjęć.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz powiedział, że były takie ustalenia, że ta umowa jest
sporządzona z Gminą, a oni pełnią taki nadzór techniczny nad realizacją, a te
formalne rzeczy, w zakresie zamówienia przygotowuje Starostwo.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
l - nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 718.145.2022

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo-
Kosemin-Żabowo-Szumanie w formule „zaprojektuj i wybuduj" /uchwała
stanowi załącznik nr 9 do mniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4 sprawy różne - Zapoznanie się z odpowiedzią ZDP na pismo Wójta
Gminy Gozdowo w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni
nieutwardzonej drogi powiatowej nr 3762W na odcinku Kowalewo Podborne -
Węgrzynowo- Kurówko oraz wykorzystania w ruchu drogowym nieruchomości
bezpośrednio przylegających do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3754W na



odcinku Węgrzynowo - Dębowo — Białoskóry /załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu/,
Pan Starosta powiedział, że chodzi głównie o te tereny związane ze żwirowniami,
wywożeniem żwiru z tych kopalni i ewentualnie przywożeniem ziemi
i zasypywaniem tych wyrobisk.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz powiedział, że generalnie ograniczyli tam ruch
pojazdów ciężarowych, postawili znaki ograniczające tonaż do 10 ton. Ruch się na
pewno zmniejszył. Dodatkowo wyprofilowali dróg? nieutwardzoną i zobaczą jak to
dalej będzie wyglądało. Pan Zbigniew Rzadkiewicz dodał, iż jak przejeżdżają,
wiadomo, że nie mają uprawnień kontrolnych kierowców, ale generalnie widzą, iż ten
ruch się na pewno zmniejszył.
Pan Starosta powiedział, że ruch się zmniejszył, a pismo Pana Wójta i tak jest.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz zauważył, że ograniczyli ten ruch po piśmie Pana Wójta
i teraz właśnie poszła odpowiedź do Pana Wójta co zostało zrobione. Zostało to
skierowane na Zarząd do wiadomości, ponieważ ta sprawa była przedmiotem
któregoś posiedzenia.
Pan Starosta powiedział, że przejeżdżali przez ten teren i te drogi są nie do
utrzymania, jeśli będzie jeździł tam taki ciężki sprzęt z taką masą. Nawet te drogi
asfaltowe zaraz też nie będą wytrzymywać.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz potwierdził.
Pan Starosta powiedział, że skręcając do Gozdowa ze skrzyżowania, tam gdzie się
wywozi ten piasek, to widać po poboczach co się tam dzieje, nie wspominając już
o drodze na Proboszcze wice. Pan Starosta dodał, że powiat nie jest winien tego, że są
tam żwirownie, trzeba spojrzeć na to szerzej, a nie pisać pisma o podjęcie
natychmiastowych działań.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że wszystko rozumie i dodał, że to jest wniosek
mieszkańców, którzy przybyli do gminy. Pan Wójt pojechał z nimi na tą drogę. Droga
była nie do przejechania. W związku z tym Pan Wójt polecił kierowniczce Referatu,
która jest odpowiedzialna za drogi, skierowanie pisma do Starosty i Zarządu
odnośnie podjęcia działań, aby ewentualnie wykluczyć coś takiego. Pan Dyrektor po
konsultacjach postawił znak. Pan Sławomir Krystek zauważył, iż w miejscach na
drodze nieutwardzonej nie stosuje się raczej znaków, więc postawiono znaki na
odcinkach utwardzonych i temat zniknął, nie jeżdżą. Pojechała policja z Gozdowa
dwa razy, stanęła tam i temat jest załatwiony.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz potwierdził i dodał, że zgłosili to do Wydziału Ruchu.
Pan Starosta zapytał, czy ta droga jest wyrównana?
Pan Zbigniew Rzadkiewicz potwierdził.



Pan Starosta powiedział, że tam chyba była zgoda prywatnych właścicieli na jakieś
mijanki i te samochody wjeżdżały na jakieś prywatne tereny. Był też Zarząd, że
wjeżdżają samochody i niszczą na prywatne działki.
Pan Zbigniew Rzadkie wieź powiedział, że to chyba nie była kwestia tych mijanek,
tylko bardziej na tym odcinku, gdzie jest asfalt, przy mijaniu się tych pojazdów, te
pojazdy ciężarowe wjeżdżały trochę na tereny prywatne.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że na terenie gminy Gozdowo zostały
zniszczone drogi gruntowe przez te działania. I-szym problemem na gminie Sierpc,
jest droga w Bialoskórach i zapytał, czy były już podjęte próby jakichś działań?
Pan Zbigniew Rzadkiewicz powiedział, że tam jest kwestia nawierzchni asfaltowej,
że ulega degradacji.
Pan Starosta powiedział, że ten asfalt, który łączy się z wojewódzkim, od Białoskór
jest fragment drogi zrobiony w nowym wydaniu, to jeszcze się trzyma.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz powiedział, że Pan Wójt właśnie wskazywał im na to
niszczenie tych terenów przyległych, to był odcinek tego dobrego asfaltu,
a w dalszym odcinku kierując się do Goleszyna do drogi wojewódzkiej, to tam
właśnie nawierzchnia uległa degradacji. Pan Zbigniew Rzadkiewicz dodał, że chyba
Pan Dyrektor rozmawiał w tym temacie, tylko nie wie, czy zapadła jakaś decyzja co
do dalszych napraw.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że jego zdaniem współpraca wbrew pozorom
przebiegła książkowo, został skierowany wniosek, wniosek został rozpatrzony
w trybie praktycznie natychmiastowym rozpatrzony i zrealizowany, problem zniknął.
Następnie Pan Sławomir Krystek powiedział, że teraz chciałby, aby przeszli do
kolejnego tematu i ustalili projekt drogi Gozdowo-Rempin-Mochowo, ponieważ ten
temat się wciąż za nimi ciągnie, nie jest sfinalizowany i zapytał co dalej z tym robią?
Pan Starosta powiedział, że nie ma Dyrektora i zwrócił się z zapytaniem do Pana
Zbigniewa Rzadkiewicza, czy podejmie decyzję?
Pan Zbigniew Rzadkiewicz odpowiedział, że niekoniecznie i dodał, że to raczej nie
jego rola, aby podejmować decyzje. Pan Zbigniew Rzadkiewicz powiedział, że Pan
Dyrektor przedstawiał, jak to wygląda formalnie i jest kwestia podjęcia decyzji. Są
dwa warianty realizacji.
Pan Starosta powiedział, że wyszło rozporządzenie o szerokości dróg powiatowych
i nie mogą one być węższe niż 5,5 m. Teraz pozostaje kwestia, czy mogą wdrożyć
w życie coś takiego, że któryś z projektantów zaprojektuje im tą węższą drogę? Jeśli
zaprojektuje, to będą projektować i robić.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz powiedział, że dotychczasowe przepisy umożliwiały
takie sytuacje, ale teraz 21 września wprowadzono przepisy i realizując w tym
momencie projekt, nie ma takiej możliwości. Jeśli chodzi natomiast o drogę



Mochowo-Gozdowo taka sytuacja jest możliwa, ponieważ była wcześniej podpisana
umowa, więc ta szerokość, o którą wnioskuje Pan Wójt z Gozdowa tj. 4,30 m, jest
możliwa do wykonania. Pozostaje kwestia decyzji, czy tak mają robić, ponieważ jest
jeszcze możliwe zastosowanie nowych przepisów.
Pan Starosta powiedział, że pozostaje kwestia z jakiego programu będą to robić, bo
jeśli np. Polski Ład, czy popegeerowskie tematy, to tam jest zapisane, że nie może to
być węższa droga niż 5,5 m. Jeśli zrobiliby z innych środków np. Marszałka, czy
budżetowych, to mogą zrobić i 3 m.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz powiedział, że ich wiąże przede wszystkim
to rozporządzenie o warunkach technicznych dla dróg i tego muszą się trzymać.
Pan Starosta powiedział, że istotne też jest skąd pozyskają środki, jeśli z innego
źródła niż Polski Ład i PGR-y, to i owszem, że być może można iść w tym kierunku
i tak zrobić.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz powiedział, że jeśli chodzi o tą drogę, którą już
projektowo zaczynają realizować, to kwestia podjęcia decyzji, czy realizują po
starych przepisach, czy w ramach nowoobowiązujących. Jest możliwość wykonania
5 i 5,5 m, ale i 4,3 m, to jest kwestia podjęcia decyzji i w ramach, którego
rozporządzenia będą realizować tą inwestycję.
Pan Starosta powiedział, że już nieraz rozmawiali na zarządach i Pan Dyrektor miał
dokończyć ten temat, porozmawiać z projektantem.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że Pan Dyrektor rozmawiał z Panem Wójtem
i jest stanowisko jednoznaczne. Zapewne Wójt Gminy Gozdowo nie wejdzie w żaden
projekt, jeśli ta droga będzie zaprojektowana na 5,5 m i pewnie w tym temacie się nic
nie zmieni. Pan Sławomir Krystek powiedział, że dużego zadowolenia z tego odcinka
nie będzie, ponieważ tam nie ma zabudowań po drodze. Następnie Pan Krystek
dodał, że bardziej by się zastanawiał w jaki sposób podejść do drogi Głuchowo-
Bendorzyn, która jak najbardziej interesuje mieszkańców i co się będzie dalej z nią
działo?
Pan Zbigniew Rzadkiewicz powiedział, że jeśli chodzi o przebudowę tamtej drogi
to w grę wchodzi jezdnia 5 m, chyba, że planują remont.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że tu właśnie jest jeszcze kwestia związana
z remontami, bo były jakieś obietnice. Następnie Pan Sławomir Krystek zwrócił się
z zapytaniem do Pana Rzadkiewicza, czy będzie możliwe położenie tam nawierzchni
5,5 m plus 0,75 poboczami po każdej stronie, czy metrowego, ze względu na
ograniczone prawa własności, która w niektórych miejscach ma zwężone?
Pan Zbigniew Rzadkiewicz powiedział, że jeszcze nie analizował pasa drogowego
i dodał, że generalnie to rozporządzenie, które zostało wprowadzone, jest bardzo
ubogie, reguluje podstawy. Pan Dyrektor uczestniczył w kongresie drogowym i tam



jest takie podejście, że w zasadzie jeszcze za dużo nie wiedzą odnośnie też takich
warunków technicznych, ponieważ mają 2 500 stron wytycznych, gdzie specjaliści
w tej branży, którzy prowadzą jakieś wykłady, sami jeszcze się nie zapoznali z tymi
warunkami technicznymi, a one już obowiązują. Pan Zbigniew Rzadkiewicz
powiedział, że jeśli chodzi o remont na starych zasadach, to mogą odtworzyć to co
jest w istniejącym parametrze, ale nie chce przesądzać, czy w nowych przepisach też
tak jest, a na razie nie zapoznawał się z remontami w nowych przepisach, ponieważ
na razie nic nie realizują w tym zakresie.
Pan Starosta powiedział, że trzeba podjąć decyzję.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że jest dwa miesiące jest od rozstrzygnięcia,
a stoją wciąż w miejscu. Pozostaje kwestia uzyskania wszelakich pozwoleń. Leży
decyzja o środowiskowej i tam jest jakby w zawieszeniu.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz powiedział, że Pan projektant swego czasu wystąpił na
ten parametr 5,5 m, ale to było przed tymi aktualnymi rozmowami.
Trwała dalsza dyskusja, w wyniku której Zarząd Powiatu odłożył podjęcie
ostatecznej decyzji o szerokości w/w drogi do czasu poznania w tym temacie
zdania Pana Wicestarosty.

a) Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia Budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie
uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r. /załącznik do niniejszego
protokołu stanowią uzasadnienie i załącznik do uchwały Nr 719.145.2022/.
Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
1 —. n i f»nhwn\7~V n/-i/-lii=>11 •l - nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 719.145.2022

zmieniającą Uchwalę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2022 r. /uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7. Przyjęcie protokołów:
a) nr 143.2022 z dnia 16 września 2022 r.,

Członkowie Zarządu przyjęli protokół nr 143.2022 z dnia 16 września 2022 r. nie
wnosząc uwag.
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b) nr 144.2022 z dnia 23 września 2022 r.
Członkowie Zarządu przyjęli protokół nr 144.2022 z dnia 23 września 2022 r. nie
wnosząc uwag.

Ad. pkt 8. Sprawy różne.
Ad. pkt l sprawy różne - Zapoznanie się z opinią RIO do uchwały
nr 697.141.2022 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie
przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2022 roku.
Członkowie Zarządu zapoznali się z opinią RIO do uchwały nr 697.141.2022
Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia
informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Sierpeckiego za I półrocze 2022 roku /załącznik nr 12 do niniejszego protokołu!.
Pan Starosta zwrócił się z zapytaniem do Pana Skarbnika, czy tutaj nie ma żadnych
zastrzeżeń?
Pan Skarbnik potwierdził, że nie ma.
Pan Starosta zapytał, czy wszystko jest tak jak być powinno?
Pan Skarbnik odpowiedział, że tak.
Więcej pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 2 sprawy różne - Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na
zabezpieczenie w budżecie SOS-W w Sierpcu na rok 2023 kwoty 40.000 zł na
zakup laptopów.
Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem o zajęcie stanowiska w sprawie
wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie SOS-W w Sierpcu na rok 2023
kwoty 40.000 zł na zakup laptopów /załącznik nr 13 do mniejszego protokołu/.
Pan Starosta wyjaśnił, że chcą wprowadzić w tej szkole e-dziennik i aby móc to
uczynić, muszą mieć sprzęt, na którym będą mogli pracować nauczyciele.
Trwała dyskusja, w wyniku której, Zarząd Powiatu wskazał, iż możliwość
zabezpieczenia w budżecie na rok 2023 kwoty 40.000 zł na zakup laptopów
zostanie rozpatrzona podczas tworzenia budżetu na rok 2023 przez Skarbnika
Powiatu. Zarząd Powiatu mając na uwadze chęć podniesienia jakości kształcenia
poprzez pomoc w doposażeniu sal lekcyjnych w sprzęt komputerowy, w przyszłości
będzie szukał nowych możliwości i starał się o pozyskanie środków, aby móc
wykonać powyższe przedsięwzięcie.
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Ad. pkt 3 sprawy różne - Zajęcie stanowiska w sprawie możliwości
sfinansowania wyposażenia sali, w której odbywają się zajęcia z przedmiotów
zawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu.
Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem o zajęcie stanowiska w sprawie
możliwości sfinansowania wyposażenia sali, w której odbywają się zajęcia
z przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu /załącznik nr 14 do
niniejszego protokołu/.
Trwała dyskusja, w wyniku której, Zarząd Powiatu wskazał, iż możliwość
sfinansowania powyższego przedsięwzięcia, zostanie rozpatrzona podczas
tworzenia budżetu na rok 2023 przez Skarbnika Powiatu.

Ad. pkt 4 sprawy różne - Zapoznanie się z odpowiedzią ZDP na pismo Wójta
Gminy Gozdowo w sprawie złego stanu technicznego nawierzchni
nieutwardzonej drogi powiatowej nr 3762W na odcinku Kowalewo Podborne -
Węgrzynowo — Kurówko oraz wykorzystania w ruchu drogowym nieruchomości
bezpośrednio przylegających do pasa drogowego drogi powiatowej nr 3754W na
odcinku Węgrzynowo — Dębowo — Białoskóry /załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu/.
Punkt 4 w sprawach różnych, został przeanalizowany podczas omawiania punktu 6
porządku posiedzenia, gdy na sali obecny był Pan Zbigniew Rzadkiewicz.

Ad. pkt 5 sprawy różne - Zapoznanie się z informacją o przyznanej kwocie
dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku
dochodowego od osób fizycznych.
Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją o przyznanej kwocie dodatkowych
dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób fizycznych /załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że one mają wpływać w trzech transzach: do
31 października, do końca listopada i do końca grudnia te pieniądze mają być na
koncie Powiatu.
Pan Skarbnik zauważył, że niby kwota jest duża, ale na potrzeby, to jest bardzo
mało.
Więcej pytań i itwag w tym temacie nie było.

Pan Starosta powiedział, że chciałby jeszcze zapoznać członków Zarządu z pismem
Pana Dyrektora SPZZOZ, zawierającym odpowiedzi na pytania, które do niego
skierowali w sprawie informatyzacji. Pan Starosta powiedział, że było skierowanych
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osiem pytań oraz prośba o dokumentację odnośnie tej informatyzacji. Pan Dyrektor
zwracał się dwa razy o przedłużenie terminu odpowiedzi. Pan Starosta powiedział, że
przychylili się do tego terminu i otrzymali odpowiedź, która wpłynęła 30.09.2022 r.
Odpowiedź jest podpisana przez dr Karola Łukasiaka. Pan Starosta odczytał
odpowiedzi na zapytanie dotyczące projektu informatycznego /załącznik nr 16 do
niniejszego protokołu/. Dodatkowo kserokopie odczytanego przez Pana Starostę
pisma, zostały przekazane członkom Zarządu do wglądu. Pan Starosta poinformował
dodatkowo, iż w piśmie wystąpili o uwierzytelnione kserokopie dokumentów:
umowy poprzetargowej z Wykonawcą projektu wraz z załącznikami, umowy
z podmiotem dotującym wraz z załącznikami, protokół odbioru końcowego
(ostateczny - bez uwag) oraz protokoły z kontroli zewnętrznych odbytych w okresie
realizacji projektu i po jego wykonaniu wraz z zaleceniami pokontrolnymi. Tych
dokumentów na razie nie otrzymali.

Ad. pkt 9. Zamknięcie posiedzenia.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd

Anna Mazurowska Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak .. J
(i

A
Sławomir Krystek...

Dariusz Twardowski
<

Marek Chyliński
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Zał. Nr ...i.. ......... do protokołu

z posiedzenia Żarz* du Powiatu

LISTA OBECNOCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 4 października 2022 r.

L.p.

1.

-2.

3.

4.

5.

Nazwisko i imię

Cześnik Andrzej

Olejniczak Sławomir

Krystek Sławomir

Chyliński Marek

Twardowski Dariusz

Funkcja

Starosta

Wicestarosta

Członek
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Członek

Podpis
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