26 stycznia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się XXXII
Sesja Rady Powiatu.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu – Jan Rzeszotarski witając gości i
radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad. Przyjęto zaproponowany porządek
obrad, a następnie poinformował o pismach, które wpłynęły do Rady między sesjami:

1. Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat stanu „Bezrobocia w Powiecie Sierpeckim”
według danych na dzień 31 grudnia 2016 roku”

2. Oferta firmy majaca na celu poprawę funkcjonowania szpitali w kraju.
3. Plany pracy na 2017 rok poszczególnych komisji stałych Rady Powiatu w Sierpcu.
4. Opinia Rgionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 roku w
sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.

5. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 stycznia 2017 roku w
sprawie wydania opinii o możliwości sfinasowania planowanego deficytu budżetu
określonego w uchwale budżetowej.

Podjęto Uchwały:
1. uchwałę zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg powiatowych,
2. uchwałę w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu, na wynajem budynku
handlowo – usługowego znajdującego się na terenie szpitala SPZZOZ w Sierpcu.
3. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2017 rok.

Ponadto Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2016 oraz
ze Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej w 2016 roku.

Spotkanie Noworoczne Gminy Mochowo
W piątek 27 stycznia br. Władze Powiatu Sierpeckiego – Starosta Jan
Laskowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marcin Błaszczyk i Członek Zarządu
Powiatu Sławomir Olejniczak uczestniczyli w spotkaniu noworocznym
zorganizowanym przez Wójta Gminy Mochowo i Radnych Gminy.

Uroczystość była doskonałą okazją do podsumowania inwestycji zakończonych w
minionym roku i przedsięwzięć zrealizowanych przez gminę Mochowo oraz
przybliżenia planów na rok 2017, które omówił Wójt Gminy Zbigniew
Tomaszewski. Tego dnia nie zabrakło również przemówień zaproszonych gości.
Rozwoju gminy gratulowali oraz najlepsze życzenia na ten rok złożyli m.in.:
poseł Piotr Zgorzelski, Starosta Sierpecki Jan Laskowski oraz przedstawiciele
Banku Żywności w Płocku.
Uroczystość uświetnił kabaret w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Mochowie. Młodzi artyści pracowali pod kierunkiem
nauczycieli: Agaty Klimkiewicz, Wiesława Dołasińskiego, Renaty Wrześniewską i
Elżbietę Nawrocką. Następnie wystąpili seniorzy z Chóru„Złota Jesień”, którzy
uświetniają nasze wydarzenia gminne swoimi występami, udowadniając, że jesień
życia nie oznacza bezczynności.

Spotkanie Noworoczne Miasta Sierpc
27 stycznia br. Burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej zaprosili na
spotkanie noworoczne samorządowców, przedsiębiorców, działaczy organizacji
pozarządowych, przedstawicieli placówek związanych z miastem. Władze Powiatu
Sierpeckiego reprezentował Jan Rzeszotarski Przewodniczący Rady Powiatu.
Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury i Sztuki.Przewodniczący Rady
Miejskiej Jerzy Stachurski i burmistrz Jarosław Perzyński dokonali oceny 2016
roku. Nowością było przedstawienie na ekranie kinowym prezentacji dotyczącej
osiągnięć minionego okresu. Za priorytetową uznano budowę ulicy Narutowicza.
Wspomniano także m.in. o rozbudowie Miejskiego Przedszkola nr 3, budowie
skateparku, budowie i modernizacji wielu ulic i chodników oraz pozyskaniu
nowych terenów pod inwestycje. Dochody miasta zwiększyły się w porównaniu z
rokiem 2015 o ponad 15 mln złotych. Ok. 6 mln zł z tej sumy stanowiły dochody
z programu 500+, a pozostałą kwotę udało się pozyskać m.in. z dotacji.
Organizowano wiele imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Osobny
film poświęcono Sierpeckiemu Festiwalowi Smaków.
Podziękowano wszystkim, którzy przyczynili się do zmian, które zaszły w
Sierpcu, którzy swoją pracą sprawili, że miasto stawało się piękniejsze.
Słowa uznania i gratulacje skierowali pod adresem władz miejskich posłowie
Waldemar Olejniczak i Piotr Zgorzelski, marszałek województwa mazowieckiego
Adam Struzika, przewodniczący Rady Powiatu Jan Rzeszotarski.
Spotkanie noworoczne było doskonałą okazją do wręczenia tytułu Ambasadora
Gospodarczego Miasta Sierpca Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu ExportImport Adam Lipiński. Adam Lipiński, dziękując za wyróżnienie, dedykował je
wszystkim pracownikom firmy.
Specjalny program przygotowały grupy działające przy CKiSz. Zaśpiewała
wokalistka Joanna Stachurska. Zatańczyła grupa tańca nowoczesnego Fresh, a
miniprzedstawienie o emocjach młodej baletnicy przedstawiła Sierpecka Szkoła

Tańca Art Dance.
tekst i foto: Extra Sierpc

Dzień Babci i Dziadka w OPP
Dnia 25 stycznia 2017r. w Ognisku Pracy Pozaszkolnej odbyła się uroczystość z
okazji Dnia Babci i Dziadka. Imprezę otworzyła dyrektor OPP, pani Renata
Przybyłowska, która powitała wychowanków przybyłych ze swoimi dziadkami.
Obecnością zaszczycił nas pan Juliusz Gorzkoś – wicestarosta sierpecki. W
swoim przemówieniu pan wicestarosta podkreślił rolę dziadków w obecnym
świecie, podziękował organizatorom za kultywowanie polskiej tradycji, jaką
jest święto Babci i Dziadka.
Najmłodsi wychowankowie OPP zaprezentowali przepiękny montaż słowno –
muzyczny. Wszystko po to, aby wyrazić babciom i dziadkom wdzięczność za ich
miłość, dobroć, cierpliwość i poświecenie. Goście z dumą patrzyli na swoje
pociechy i gromkimi brawami podziękowali za piękny występ.
Na zakończenie części artystycznej dzieci złożyły życzenia, wręczając swoim
babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki oraz zaprosiły na słodki
poczęstunek. Uroczystość przygotowały panie: Izabela Głowacka, Anna Pypka i
Anna Jachimowicz.
OPP Sierpc

Otwarcie punktu kasowe SBS w Lelicach
26 stycznia br. Starosta Sierpecki Jan Laskowski uczestniczył w uroczystym
otwarciu nowego punktu kasowego Sierpeckiego Banku Spółdzielczego w Lelicach.
fot. Extra Sierpc

Alert Poziom I – dot. zanieczyszczeń
powietrza
W związku z wystąpieniem ryzyka przekroczenia w 2017 r. poziomów
dopuszczalnych i docelowych dla niektórych zanieczyszczeń w powietrzu na
obszarze województwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania
Kryzysowego ogłasza ALERT Poziom I.
Pełna treść komunikatu po kliknięciu w link

Zapraszamy do udziału w projekcie
„Włącz Aktywność”
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu zaprasza do udziału w projekcie
„Włącz aktywność”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Działania 9.1 RPO WM 2014-2020 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Realizacja projektu od 01-01-2017 do 30.09-2018
Zapraszamy do wzięcia udziału:
osoby będące w pieczy zastępczej lub opuszczające tę pieczę,
osoby niepełnosprawne – bezrobotne, bierne zawodowo
otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Preferowane do objęcia wsparciem w ramach projektu są osoby lub rodziny
korzystające
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.
Naszym głównym celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie i zapobieganie
wykluczeniu społecznemu poprzez realizację usług aktywnej integracji, staże
zawodowe, zatrudnienie na otwartym rynku pracy oraz działania środowiskowe.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:
diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjału celem przygotowania i
realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, wypracowanie
Indywidualnych Planów Działania,
szkolenia / kursy zawodowe i kwalifikacyjne, staże zawodowe
działania środowiskowe: konferencje tematyczne poruszające istotne
aspekty życia społeczno-zawodowego oraz pikniki rodzinne
zintegrowane poradnictwo socjalne,
wsparcia, zajęcia terapeutyczne,

psychologiczne,

prawne,

grupy

dodatkowe lekcje dla młodzieży z przedmiotów szkolnych i rozwijających
kompetencje kluczowe.

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE.
Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty
z pracownikami PCPR w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a; tel. 24 275 76 60

Komunikat – Departamentu Opłat
Środowiskowych UMWM w Warszawie
Z końcem marca br. mija termin rozliczenia opłat z tytułu korzystania ze
środowiska.
Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zbliżają się terminy przedkładania
wykazów i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016 na konta
redystrybucyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie, tj.:
1. Do 31 marca 2017 r. należy złożyć wykaz informacji o korzystaniu ze środowiska za 2016
r. i wnieść opłatę za korzystanie ze środowiska.
2. Do 15 marca 2017 r. należy złożyć za rok 2016 roczne sprawozdanie o produktach w
opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi i wnieść opłatę
produktową.

3. Do 15 marca 2017 r. należy złożyć za rok 2016 roczne sprawozdanie o wysokości należnej
opłaty produktowej w zakresie produktów: olejów i opon i wnieść opłatę produktową.
4. Do 15 marca 2017 r. należy złożyć sprawozdania bateryjne za rok 2016 i wnieść opłatę
produktową, opłatę depozytową i środki na publiczne kampanie edukacyjne na konto:
5. Do 31 stycznia 2017 r. należy wnieść za rok 2016 środki na publiczne kampanie
edukacyjne z tytułu wprowadzenia do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego na
konto:
6. Do 15 marca 2017 r. należy wnieść za rok 2016 opłatę produktową z tytułu
nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania, odzysku i przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
7. Do 15 marca 2017 r. należy wnieść za rok 2016 opłatę za nieosiągnięcie wymaganego
poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Szczegółowe informacje w sprawie opłat czytaj: Pismo – opłaty

Sprawozdanie Powiatowego Pełnomocnika
ds. Osób Niepełnosprawnych
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Pełnomocnika ds. Osób
Niepełnosprawnych za 2016 rok.
Uchwałą Zarządu Powiatu w Sierpcu zostałem powołany Powiatowym Pełnomocnikiem
ds. Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2015 – 2019. W tej samej kadencji
decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego zostałem członkiem Rady
Społecznej przy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. Od 15
lat działam na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz rodzin
znajdujących się w trudnych sytuacjach materialnych. Jako Honorowy Prezes
Sierpeckiego Stowarzyszenia „Szansa na Życie” byłem inicjatorem powołania
Wolontariatu, który swoją działalnością objął cały powiat sierpecki pomagając
osobom chorym, niepełnosprawnym i rodzinom potrzebującym.
W roku 2016 zainicjowałem zorganizowanie zbiórkę charytatywnej „Mały
Wolontariat z pomocą dla swoich chorych przyjaciół” dla Sierpeckiego SPZOZ,
której efektem był zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego za
kwotę 12 tysięcy złotych. Zaangażowałem się w pozyskiwanie sprzętów
ortopedycznych i rehabilitacyjnych, które przekazałem nieodpłatnie:

– rower trójkołowy dla mieszkańców DPS w Szczutowie,
– wózek elektryczny produkcji norweskiej dla ucznia Zespołu Szkół Nr 1 w
Sierpcu, który jest
mu niezbędny do przemieszczania się po szkole,
– wózek specjalistyczny dla 6 – letniej mieszkanki gminy Szczutowo,
– dwa wózki specjalistyczne dla wychowanków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Mocarzewie.
Pozyskałem dla 8-letniej mieszkanki gminy Mochowo pompę insulinową o wartości
powyżej 15 tys. złotych, a dla oddziału rehabilitacyjnego w SP ZOZ w Sierpcu
podnośnik o udźwigu 150 kg do przewożenia chorych.
Udało mi się zorganizować dla 25 osób obóz rehabilitacyjno -usprawniający w
Ciechocinku. Organizowałem też dla osób niepełnosprawnych wyjazdy na zawody
sportowe.
Koordynowałem na terenie powiatu sierpeckiego zbiórkę żywności organizowaną
przez Bank Żywności w Płocku. Żywność została przekazana najbardziej
potrzebującym rodzinom.
Dzięki mojemu wielkiemu zaangażowaniu udaje mi się również pozyskiwać meble,
odzież, które trafiają do osób znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej.
Współpracuję z samorządami powiatu sierpeckiego, placówkami oświatowymi i
organizacjami pozarządowymi z powiatu, województwa i kraju. Owocem tej
współpracy jest nieodpłatny wyjazd wielu osób niepełnosprawnych na turnusy
rehabilitacyjne.
W każdą środę jako Pełnomocnik pełnię dyżur w siedzibie PCPR w Sierpcu.
Jeśli na
potrzeba
samochód.
korzystam

terenie powiatu sierpeckiego pojawiają się problemy lub jest
niesienia pomocy innym to wówczas wykorzystuję swój prywatny
Swoją funkcję pełnię społecznie i wszystkie koszty ponoszę sam, nie
ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Większość moich inicjatyw i działań jest znana Zarządowi i Radzie Powiatu.
Praca na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych oraz potrzebujących pomocy
daje mi dużą satysfakcję, bo mogę dać im wiarę, że nie są sami.
Wojciech Rychter
Pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych

Sukcesy uczniów sierpeckiego liceum w
turniejach tenisa stołowego
Na początku stycznia 2017 roku zakończyły się Indywidualne Mistrzostwa Szkoły
w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców. Wzięło w nich udział 6 zawodniczek i
17 zawodników. Turniej był rozgrywany systemem pucharowym.
Wyniki dziewcząt:
I miejsce – Joanna Szymańska, kl. I b
II miejsce – Marta Watkowska, kl. II d
III miejsce – Daria Dudek, kl. II b.
Wyniki chłopców:
I miejsce – Karol Narewski, kl. III c
II miejsce – Jakub Jeżewski, kl. III a
III miejsce – Radosław Motyka, kl. II b.
Gratulujemy
dziękujemy!

zwycięzcom.

Wszystkim

biorącym

udział

w

zawodach

bardzo

W dniu 12 stycznia 2017 r. zostały rozegrane zawody powiatowe w drużynowym
tenisie stołowym. Naszą szkołę reprezentowali: Joanna Szymańska z kl. I b,
Marta Watkowska z kl. II d, Karol Narewski z kl. III c i Bartosz Sowiński z
kl. I b. Dziewczęta były niepokonane i zajęły I miejsce, natomiast chłopcom
udało się zająć miejsce III.
LO Sierpc

OSTRZEŻENIE Nr 7
Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW – PIB w Warszawie.
OSTRZEŻENIE Nr 7
Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1
Obszar: województwo mazowieckie
Ważność: od godz. 09:10 dnia 24.01.2017 do godz. 24:00 dnia 24.01.2017

Przebieg: Obserwuje się i prognozuje się dalsze lokalne występowanie słabych
opadów marznącej mżawki, powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 95%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk: Szymon Ogórek
Godzina i data wydania: godz. 09:12 dnia 24.01.2017

WCZK MUW
/-/
Piotr Staniewski

XXXII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu
W dniu 26 stycznia br. (czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a odbędzie się
XXXII Sesja Rady Powiatu w Sierpcu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza
obrad.
2. Przyjęcie protokołów z obrad Rady Powiatu w Sierpcu:
– Nr XXX.2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku,
– Nr XXXI.2017 z dnia 18 stycznia 2017 roku.
3.
4.
5.
6.
7.

Ustalenie porządku obrad.
Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
Interpelacje i zapytania radnych.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu,
na wynajem budynku handlowo – usługowego znajdującego się na terenie
szpitala SPZZOZ w Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w
Sierpcu na 2017 rok.
10. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i

placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2016 .
11. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy
Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2016 roku.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Rzeszotarski

