70-lecie Szkoły Podstawowej w Gozdowie
31 maja br. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Gozdowie miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Szkoła
obchodziła 70 rocznicę istnienia.
W uroczystości uczestniczył Starosta Sierpecki Jan Laskowski,
który przekazał na ręce dyrektor szkoły Lidii Malinowskiej
najserdeczniejsze gratulacje i życzenia z okazji pięknego
jubileuszu oraz drobny upominek.

„Zawodowa Praktyka dla Ekonomika” –
fotorelacja
31 maja br. w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu odbyła się konferencja
podsumowująca projekt „Zawodowa Praktyka dla Ekonomika” .

XXXVI Memoriał Lekkoatletyczny im.
Ryszarda Bramczewskiego.
30 maja br. Starosta Sierpecki Jan Laskowski oraz Wicestarosta Juliusz
Gorzkoś uczestniczyli w XXXVI Memoriale Lekkoatletycznym im. Ryszarda
Bramczewskiego w Szczutowie.
Memoriał skierowany był do dzieci i młodzieży szkolnej z terenu powiatu
sierpeckiego, ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Na
starcie stanęło 18 szkół i około 375 młodych lekkoatletów.
Celem imprezy było uczczenie w sportowej rywalizacji pamięci Ryszarda
Bramczewskiego, który był nauczycielem wychowania fizycznego w sierpeckich
szkołach oraz popularyzacja i upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i
młodzieży.

Czytaj więcej: http://mosirsierpc.hpu.pl/news.php

Gmina Mochowo na Sportowo
Jak to mówią „Ruch to zdrowie, każdy przedszkolak ci to powie”. Mieszkańcy
gminy Mochowo doskonale o tym wiedzą, i w ramach tygodnia sportu, który trwa
od 26 maja do 1 czerwca aktywnie spędzają czas na sportowo.
Dziś odbyły się kolejne zmagania biegowe oraz marsz nordic walking. Każdy
uczestnik biorący udział w zawodach, otrzymał na pamiątkę koszulkę z napisem
„Gmina Mochowo na Sportowo”. Dodatkowo na zawodników po tak intensywnym
wysiłku fizycznym czekała przepyszna grochówka aby mogli uzupełnić spalone
kalorie.
Patronat honorowym nad dzisiejszym wydarzeniem „Gmina Mochowo na sportowo”
objął Starosta Sierpecki Jan Laskowski.

Dwa medale z Mistrzostw Polski w
Taekwondo Olimpijskim dla
Reprezentacji Klubu Sportowego Taekyon
Sierpc.
W dniach 26-28.05.2017 r. w Puławach odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów i
Młodzieżowców w Taekwondo Olimpijskim. W zawodach wystartowało ponad 300
zawodników z 70 klubów z całej Polski.

W zawodach wystartowało ponad 300 zawodników z
Reprezentacja Klubu Sportowego Taekyon składała
kategorii juniorów barwy Sierpca reprezentowali:
do 52 kg i Bartosz Duszyński w kat. do 48 kg,
Oliwia Perczyńska kat. do 53 kg.

70 klubów z całej Polski.
się z trójki zawodników. W
Sylwia Marcinkowska w kat.
w zawodach młodzieżowców:

Najtrudniejszą przeprawę miała Sylwia Marcinkowska ponieważ w kategorii było
ponad 17 zawodniczek. Po pierwszym pojedynku Sylwia znalazła się w pierwszej
ósemce, pokonując przeciwniczkę z Bydgoszczy przed czasem 36:5 (różnica 20
punktów kończy pojedynek przed czasem).
W kolejnej walce spotkała się z przeciwniczką ze Startu Olsztyn Oliwią
Krajewską, która jest aktualnie numerem jeden w rankingu Polskiego Związku
Taekwondo olimpijskiego w tej kategorii wagowej. Niestety Sylwia przegrała
ten pojedynek. Była jeszcze szansa na walki repasażowe, pod warunkiem, że
Olsztynianka dojdzie do finału. Niestety w półfinale doszło do niespodzianki
i zawodniczka Startu Olsztyn przegrała 2:3. W tym momencie Sylwii udział w
zawodach się zakończył na miejscu 5-8.
Bartek Duszyński z uwagi na drugie miejsce w rankingu Polskiego Związku
Taekwondo Olimpijskiego w kat. do 48 kg był zawodnikiem rozstawionym co
pozwoliło mu uniknąć walk eliminacyjnych. W półfinale spotkał się z
zawodnikiem Dragona Długie Stare. Niestety z tej walki nie mamy o czym pisać
ponieważ zakończyła się po 10 sekundach przez poddanie przeciwnika. Duszek
miał okazję walczyć z tym zawodnikiem na Pucharze Polski w Bydgoszczy i tam
pokazał swoją wyższość, pokonując tego przeciwnika przed czasem. Oficjalnie
zawodnik został poddany z powodu kontuzji, ale wydaje nam się, że wynik z
Bydgoszczy też miał znaczenie. W finale niestety Bartek uległ numerowi jeden
rankingu PZTO Damianowi Wierzbickiemu ze Startu Olsztyn. Początek walki był
wyrównany, ale niestety końcówka należała do zawodnika Startu.
W kolejnym dniu zawodów rywalizowali młodzieżowcy. W tej kategorii wiekowej
mieliśmy tylko jedną reprezentantkę. Oliwia Perczyńska w kategorii do 53 kg w
półfinale spotkała się z późniejsza triumfatorką tych zawodów Magdaleną
Rutkowską z AZS OŚ Olsztyn. Niestety kolejna Olsztynianka okazała się lepsza
od naszej zawodniczki. Oliwka ostatecznie została sklasyfikowana na 3 miejscu
i zdobyła brązowy medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski.

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w
Sierpcu Wicemistrzami Mazowsza w
udzielaniu pierwszej pomocy !
27 maja 2017 r. w Kozienicach odbył się etap okręgowy XXV Ogólnopolskich
Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża.
W zawodach uczestniczyły najlepsze drużyny z województwa mazowieckiego.
Zadaniem uczestników było udzielenie pierwszej pomocy na pięciu „stacjach”
oraz rozwiązanie testu wiedzy o PCK i pierwszej pomocy.
Zawodnicy musieli zmierzyć się z takimi przypadkami jak: amputacja palca,

osoba nieprzytomna nieoddychająca, poparzenie, złamanie otwarte, ciało obce w
dłoni.
Uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu
zajęli II miejsce, przegrywając jedynie 2 punktami, co daje im tytuł
Wicemistrzów Mazowsza.
Opiekunem grupy jest pani Krystyna Witkowska, a skład drużyny to: Alicja
Zintek – kapitan; Julia Góralska, Ewa Wiśniewska, Marta Lasek – ratowniczki;
Bartłomiej Radkowski – ratownik.
Serdecznie gratulujemy!
LO Sierpc

Absolutorium dla Zarządu Powiatu w
Sierpcu
Zarząd Powiatu Sierpeckiego otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2016
roku.
30 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu odbyła się
XXXVI Sesja Rady Powiatu. Bez wątpienia najważniejszym punktem obrad
wtorkowej Sesji było głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Powiatu
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2016.
Zanim jednak doszło do głosowania nad absolutorium Przewodniczący Rady
Powiatu – Jan Rzeszotarski dokonał otwarcia obrad VII Sesja Rady Powiatu
witając radnych, po czym stwierdził quorum i prawomocność obrad.
Przyjęto zaproponowany porządek obrad, a następnie poinformował o pismach,
które wpłynęły do Rady między sesjami:
Wniosek Klubu „PiS i Niezależni” o zmianę terminu obrad. W niniejszej
sprawie mając na względzie dobrą współpracę na forum Rady Powiatu w
Sierpcu przychyliłem się do wniosku Klubu w wyniku czego zostały
przesunięte obrady sesji z dnia 25 maja 2017 roku na dzień 30 maja 2017
roku.
1. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w roku 2016,
2. Zarządu Powiatu w Sierpcu będące odpowiedzią na pismo w sprawie zmiany
profilu klasy w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu,

3. Informacja Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu na temat rozpatrzenia skargi na
działalność lekarza Oddziału Wewnętrznego Szpitala SPZZOZ w Sierpcu,
4. Informacja Komendanta Powiatowej Policji w Sierpcu na temat rozpatrzenia
skargi na działalność funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w
Sierpcu,
5. Podziękowania Prezydenta Bydgoszczy za poparcie apelu w sprawie budowy
drogi ekspresowej S-10.
6. Wojewody Mazowieckiego dotyczące zapewnienia skutecznej ochrony danych
osobowych osób fizycznych zawartych w uchwałach organów samorządu
publikowanych na stronach internetowych gmin, powiatów i województwa,
7. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o
przedłożonych przez Zarząd Powiatu w Sierpcu sprawozdaniach z wykonania
budżetu za 2016 rok,
8. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w
Sierpcu za rok 2016 absolutorium,
9. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o
przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sierpcu wniosku w
sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
Po przedstawieniu sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami oraz
interpelacjach i zapytaniach radnych, rozpoczęły się głosowania.
Podjęto Uchwały:
1. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego na
lata 2017-2022
2. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu
„Senior – WIGOR” w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
3. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody Powiatu
Sierpeckiego instrumentem płatniczym.
4. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2017 rok.

5. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu
Sierpeckiego za rok 2016 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu
za rok 2016.
Po podjęciu 5 uchwał nadszedł długo oczekiwany moment – udzielenie Zarządowi
Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2016. Po
uzyskaniu pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie przyszedł czas na zabranie głosu przez Radnych.
Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium na 14 obecnych radnych
podczas posiedzenia 9 było „za”, 4 „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący”.

Z prac Zarządu Powiatu w Sierpcu
INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU SIERPECKIEGO MIĘDZY SESJAMI RADY
POWIATU.
W okresie
od 20 kwietnia 2017r. do 23 kwietnia 2017r. odbyły się
jedno posiedzenie Zarządu Powiatu na którym między innymi rozpatrywano sprawy
związane z wykonywaniem zadań wynikających z bieżącej działalności Zarządu
Powiatu, powiatowych jednostek organizacyjnych i Starostwa Powiatowego w
Sierpcu. Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do
podejmowania uchwał i rozstrzygnięć.
Obradowano w składach zapewniających quorum, niezbędne do podejmowania uchwał
i rozstrzygnięć.
1. Realizacja uchwał Rady Powiatu:
W czasie obrad XXXV sesji Rady Powiatu w dniu 27 kwietnia
2017r. podjęto siedem uchwał, które zostały objęte zakresem nadzoru Wojewody
Mazowieckiego, a także zostały przekazane do właściwych komórek
organizacyjnych Urzędu – w celu realizacji. Wszystkie uchwały zostały również
opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w
Sierpcu, a jedna z nich została przesłana do Dziennika Urzędowego Województwa
Mazowieckiego – celem publikacji.
1. Opracowanie projektów uchwał i materiałów na XXXVI sesję Rady Powiatu w
Sierpcu:
Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił z inicjatywą uchwałodawczą:
1) W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ:
1. a) w sprawie zmiany szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu ,,Senior – WIGOR” w Domu
Pomocy Społecznej w Szczutowie.

Przepisy art. 12 pkt 1 i 11 oraz art. 40 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r.
o samorządzie powiatowym stanowią odpowiednio, że:
do wyłącznej właściwości rady powiatu należy m. in. stanowienie aktów
prawa miejscowego oraz podejmowanie uchwał w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu;
na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach, rada powiatu
stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu.
Natomiast zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w
zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w
ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych. W myśl art. 51 ust. 4 w/w
ustawy ośrodkiem wsparcia jest Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Domu Pomocy
Społecznej w Szczutowie. Uchwałami: Nr 92.XIV.2015 z dnia 30 października
2015 roku i Nr 122.XVIII.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku Rada Powiatu w
Sierpcu ustaliła zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku
wsparcia – Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Szczutowie. Stosownie do
postanowień Uchwały Nr 97. XV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia
2015 roku – Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Szczutowie został włączony w
struktury Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Dzienny Dom „Senior – WIGOR”
przy DPS w Szczutowie funkcjonuje od 30 grudnia 2015 roku i skupia osoby
nieaktywne zawodowo w wieku 60+. W Dziennym Domu można spędzić co najmniej 8
godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Znajdują się w nim pomieszczenia
m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu. W Dziennym Domu
zapewniony jest także ciepły posiłek. Rada Ministrów na mocy uchwały Nr 157 z
dnia 20 grudnia 2016 roku zmieniła uchwałę w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020. Dotychczasowy Program
„Senior–WIGOR” od 2017 roku nosi nazwę „Senior +”. Wprowadzono szereg zmian,
a jedną z nich należy uwzględnić w wymienionych wyżej aktach prawa
miejscowego, tj. zmiana nazwy Dziennego Domu „Senior – WIGOR” na Dzienny Dom
„Senior+”. Jest to podstawowy warunek do korzystania z przyznanej kwoty
dofinansowania na funkcjonowanie w Edycji 2017 Programu. Uchwała reguluje
także opłaty uczestników za pobyt w Dziennym Domu. Analiza odpłatności za
korzystanie z usług, po działalności Domu w 2016 roku wskazuje za zasadne
urealnienie kwot odpłatności ponoszonych przez uczestników. Zaproponowane w
uchwale zasady odpłatności opracowane zostały z uwzględnienie priorytetów
społecznych, umożliwiając uczestnictwo w Dziennym Domu osobom o niskich
dochodach.
2) W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA:
1. a) w sprawie przyjęcia ,,Programu
Sierpeckiego na lata 2017 – 2022″

Ochrony

Środowiska

Powiatu

Sporządzenie przez organ wykonawczy powiatu programu ochrony
środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska jest ustawowym
obowiązkiem wynikającym z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska. Opracowanie ,,Programu Ochrony Środowiska Powiatu
Sierpeckiego na lata 2017-2022…” zlecono i wykonano w ramach umowy zlecenia

firmie EKO-BIZNES Ada Kutyło – Bromka i wpłynęło ono w terminie tj. w dniu
15 listopada 2016r. Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2 Prawa ochrony środowiska
Zarząd Powiatu w Sierpcu wystąpił do Zarządu Województwa Mazowieckiego o
zaopiniowanie projektu ,,Programu …”. Zarząd Województwa Mazowieckiego
Uchwałą nr 580/233/17 z dnia 18 kwietnia 2017r. zaopiniował pozytywnie
projekt ,,Programu…”.
Zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w myśl art. 17 ust. 4 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska zaopiniowany ,,Program …”
został na okres 21 dni wyłożony do wglądu i w tym terminie społeczeństwo
miało prawo do wniesienia uwag i wniosków w tej sprawie. W w/w terminie nie
wniesiono żadnych uwag i wniosków do przedmiotowego dokumentu.
W myśl art. 18 ust. 1 Prawa ochrony środowiska program uchwala rada powiatu.
Przedstawiony ,,Program …” jest dokumentem określającym zadania w zakresie
ochrony środowiska na terenie powiatu sierpeckiego na lata 2017 – 2022”.
Program Ochrony Środowiska Powiatu Sierpeckiego będzie wykorzystany do:
-strategicznego zarządzania Powiatem w zakresie ochrony środowiska,
– racjonalnej gospodarki przestrzennej i rozwoju społecznego, gospodarczego
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
– tworzenia programów operacyjnych dla Powiatu,
– planowania budżetu Powiatu,
– ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej.
– działań w zakresie edukacji ekologicznej, informacji i promocji Powiatu.

3) W ZAKRESIE BUDŻETU POWIATU:
1. a) w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2017 rok:
Kierując się dobrem Powiatu Sierpeckiego oraz potrzebą
wykonywania ustawowych zadań przez organy powiatu zachodzi konieczność
podjęcia przedmiotowej uchwały.
1. b) w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu
Powiatu Sierpeckiego instrumentem płatniczym:
Zgodnie z postanowieniami art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. „Ordynacja Podatkowa”, Rada Powiatu może, w drodze uchwały, dopuścić
zapłatę podatków, stanowiących dochody powiatu, kartą płatniczą. W myśl art.
3 ust.3 ustawy „Ordynacja Podatkowa” przez podatek rozumie się również m. in.
niepodatkowe należności budżetowe,
a w związku z
art. 67 ustawy o finansach publicznych do należności

podatkowych stosuje się odpowiednio przepisy Działu III ustawy „Ordynacja
Podatkowa” (zobowiązania podatkowe). Oznacza to, iż pobierana przez powiat
opłata geodezyjna i komunikacyjna należy właśnie do takiej kategorii dochodów
budżetowych powiatu.
1. Do głównych tematów, którymi m. in. zajmował się Zarząd Powiatu należały
sprawy:
drogownictwa;
oświaty;
opieki społecznej;
zdrowia;
ochrony środowiska;

Ad. pkt 1
1) Realizując plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się z:
1. informacją dotyczącą regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w roku
2017;
2. informacją dotycząca pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację
inwestycji drogowych.
2) Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie przebudowy mostu w m. Piastowo w ciągu drogi powiatowej Piaski –
Gozdowo wraz z drogami dojazdowymi.
Ad. pkt 2
Zarząd Powiatu ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu oraz dyrektora Zespołu Szkół Nr 1, a
także powołał Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na w/w
stanowisko.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podjęcie działań zmierzających do
przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu do procedury naboru
grantu w ramach projektu Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz
aktywizacji osób dorosłych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowanego przez Fundację Małopolska Izba
Samorządowa w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą
Ekonomii i Informatyki i Związkiem Powiatów Polskich.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na podjęcie działań zmierzających do
przystąpienia Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu do
projektu w ramach Działania 10.3 – Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie
10.3.1 – Doskonalenie zawodowe uczniów.
Zarząd Powiatu wyraził zgodę na ustalenie kierunków kształcenia oraz
zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu.
Na wniosek rodziców uczniów kl. Ib LO, Zarząd Powiatu negatywnie
zaopiniował zmianę profilu klasy matematyczno – fizyczno –
informatycznej na matematyczno – fizyczno – informatyczno/chemiczny.

Zarząd Powiatu zatwierdził Diagnozy Potrzeb i Sytuacji Problemowej:
1. a) Zespołu Szkół nr 1 gen. Jose de San Martin w Sierpcu – Kształcenie
zawodowe;
1. b) Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu – Kształcenie
zawodowe.
Ad. pkt 3
Realizując plan pracy Zarząd Powiatu zapoznał się m. in.
1. z informacją o funkcjonowaniu mieszkań chronionych;
2. informacją dotyczącą funkcjonowania rodzin zastępczych na terenie
Powiatu Sierpeckiego;
3. Sprawozdaniem z realizacji 3 – letniego Powiatowego programu rozwoju
pieczy zastępczej;
4. Sprawozdaniem z realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych w roku 2016;
5. Sprawozdaniem z realizacji w 2016 roku ,,Strategii rozwiązywania
problemów społecznych Powiatu Sierpeckiego w latach 2013-2023”;
6. Sprawozdaniem z realizacji w 2016 roku ,,Powiatowego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w
rodzinie na lata 2011-2020”.
Ad. pkt 4
Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją dotyczącą:dostosowania
pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu do wymogów wynikających z Rozporządzenia Ministra
Zdrowia;możliwości odzyskania od OW NFZ wykonanych w 2016 r. nadwykonań;
zmian ws. obsługi prawnej SPZZOZ oraz rezygnacji z funkcji p.o. Zastępcy
Dyrektora SPZZOZ.
Ad. pkt 5
Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Rościszewo na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024”.
Informuję także Wysoką Radę, iż w okresie sprawozdawczym Starosta Sierpecki i
Wicestarosta brali udział w:
1. Cykliczne spotkanie samorządowców z powiatu sierpeckiego,
2. złożeniu kwiatów przed pomnikiem Ofiar Katynia i pomnikiem Ofiar
Września i AK przy SP nr 2 w Sierpcu – Oddanie Hołdu Poległym w Obronie
Ojczyzny,
3. rozstrzygnięciu XL Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym – eliminacje powiatowe,
4. 50-lecie OSP Rycharcice,
5. II Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Młodzików,
6. 90-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu,
7. warsztatach dla interesariuszy zaangażowanych w realizację projektu

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.

RUMOBIL,
XXII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich,
III Sierpeckich Dni Rolnika,
Międzynarodowym Dniu Pielęgniarek i Położnych
25-leciu powstania Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu,
IV Kasztelańskich Spotkaniach Folklorystycznych w Sierpcu,
poświęceniu i otwarciu wyremontowanej remizy OSP w Kurowie,
podsumowaniu XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci
i młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”,
turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt o puchar Starosty Sierpeckiego,
uroczystej Mszy Świętej w Intencji Ojczyzny z okazji 226 Rocznicy
Uchwalenia Konstytucji,
pożegnaniu Absolwentów 2017,
Samorządność w Polsce – Spotkanie z Marszałkiem Województwa
Mazowieckiego Adamem Struzikiem i sołtysami z terenu powiatu
sierpeckiego,
uroczystym otwarciu nowo pobudowanej siedziby Starostwa Powiatowego w
Pułtusku,
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi działającej przy Urzędzie Marszałkowskim
w Warszawie,
Dniu Samorządowca w Powiecie Przasnyskim
spotkaniu z kapelmistrzami orkiestr powiatu sierpeckiego

Pułtusk ma nową siedzibę Starostwa
Powiatowego !
W poniedziałek, 29 maja br. Starosta Sierpecki Jan Laskowski uczestniczył w
uroczystym otwarciu nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Pułtusku.
Starosta pogratulował otwarcia nowej siedziby władzom Powiatu Pułtuskiego,
dodał również że odnowiona siedziba z pewnością przyczyni się do podniesienia
standardów pracy urzędników oraz zdecydowanej poprawy warunków obsługi
obywateli.
Otwarcie nowego budynku Starostwa rozpoczęło się od uroczystego przecięcia
wstęgi, którego dokonali Jan Zalewski – Starosta Pułtuski, Minister Henryk
Kowalczyk – Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów, Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, Witold Chrzanowski – Radny Sejmiku Województwa
Mazowieckiego, Wiesław Cienkowski – Przewodniczący Rady Powiatu, Czesław
Czerski- wieloletni Przewodniczący Rady Powiatu oraz starostowie poprzednich
kadencji Tadeusz Nalewajk i Andrzej Dolecki.
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do Sali Rady, gdzie odbyła się
część oficjalna uroczystości. Poświęcenia pomieszczeń Starostwa dokonali ks.
Kanonik Wiesław Kosek – Dziekan Dekanatu Pułtuskiego i ksiądz kanonik Józef
Gawlik- proboszcz parafii św. Józefa, na terenie której znajduje się siedziba

urzędu.
Uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej
Yamaha w Pułtusku, kierowanej przez Martynę i Marka Karwańskich.
Na zakończenie wszystkich zebranych zaproszono na

tort i poczęstunek.

Srebrny medal Pawła Przybojewskiego
W dniach 20-21.05.2017 roku w Kielcach odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów
do lat 20 w Trójboju Siłowym. W zawodach tych wzięli udział zawodnicy z
Sierpca reprezentujący Klub Sportowy Mechanik działający przy Zespole Szkół
nr 1.
Byli to Kamil Szlufik oraz nasz utytułowany zawodnik Paweł Przybojewski.
Kamil pierwszy raz startował w imprezie tak dużej rangi, okazało się że mimo
ogromnego stresu zaliczył dobry start i ukończył zawody z wynikiem 377,5 kg w
kat wagowej do 74 kg (130-107,5-140) zajmując X miejsce. Paweł wynikiem 620
kg (232,5-142,5-245) zajął II miejsce w kat wagowej do 93 kg, należy
nadmienić że wynik Przybojewskiego
zakwalifikował go do Kadry Polski i
udziału w Mistrzostwach Świata do lat 18 w Trójboju Siłowym, które odbędą się
w czerwcu w Mińsku (Białoruś). Kolejnym sprawdzianem dla naszych zawodników
będą Mistrzostwa Polski Junniorów do lat 18 w TS (właściwa kategoria
wiekowa). Zawody odbędą się jesienią w Sosnowcu. Chcemy podziękować tym,
którzy od wielu lat wspierają nasze działania. Dzięki pomocy Zarządu Powiatu
Sierpeckiego możemy uczestniczyć w zawodach i realizować swoje cele.

VI Toruńska Olimpiada Osób
Niepełnosprawnych w Toruniu
Na Stadionie Miejskim w Toruniu 13 maja 2017 r. odbyła się VI Toruńska
Olimpiada Osób Niepełnosprawnych. Udział w niej wzięło około 330 osób z
okolic Torunia, w tym 18-osobowa ekipa sportowa ze Stowarzyszenia „Szansa na
Życie” reprezentująca Miasto Sierpc i Powiat Sierpecki.
Zawodnicy zmagali się w różnych konkurencjach (lekkoatletyka, pływanie, piłka
nożna, kręgle, konkurencje siłowe i strzeleckie, wioślarstwo stacjonarne,
tenis stołowy, bilard, boule, rower stacjonarny) z podziałem na wiek, płeć,
stopień i rodzaj niepełnosprawności. Startowali młodzi i dorośli. Nie

brakowało zapału do rywalizacji. Niepełnosprawnych zawodników wspierali i
mobilizowali opiekunowie oraz Wolontariusze. Nikt nie był przegrany – wszyscy
byli zwycięzcami. Liczyła się przede wszystkim radość ze startu i aktywność.
Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy medal, a dyplomy otrzymali Ci, którzy
zajęli miejsca na podium.
Po zakończonych konkurencjach sportowych dla uczestników Olimpiady czekał
poczęstunek i spotkanie z muzyką – koncert zespołu Paraliż Band.

EKO – JAZDA NA BYLE CZYM – już za nami
– fotorelacja
W niedzielę 28 maja punktualnie o godz. 12:00 parking przed Centrum Kultury i
Sztuki w Sierpcu zapełnił się rowerzystami, rolkarzami, własnoręcznie
wykonanymi pojazdami.

