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PROTOKÓŁ Nr 14.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 28 marca 2019r.

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.8:30.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pan Ryszard Dobiesz -  Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru,
3. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci Specjalny 
Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, 
w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, 
w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Sierpecki na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza linii 
światłowodowej do budynku szkoły na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Sierpeckiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza linii 
światłowodowej do budynku szkoły na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Sierpeckiego będącej w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu 
Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego
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Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Sierpcu za rok 2018.
10. Przyjęcie protokołu Nr 13.2019 z dnia 18 marca 2019r.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących odział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-  5) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia Zarządu 
Powiatu w dniu 28 marca 2019r. /porządek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 3, 4 i 5
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie ustalenia zawodów, w którym 
kształci Specjalny Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy w Sierpcu, kierunków kształcenia 
oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu oraz kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół 
Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 65.14.2019
w sprawie ustalenia zawodów, w którym kształci Specjalny Ośrodek Szkolno -  
Wychowawczy w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie ustalenia kierunków kształcenia
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oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu.
Pani Naczelnik OZ poinformowała, iż w wymienionej szkole nazewnictwo zawodów nie 
uległo zmianie, jak również nie powstały nowe kierunki kształcenia.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 66.14.2019
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci 
Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu Iuchwała stanowi załącznik 
nr 4a do niniejszego protokołu/.

^  Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie ustalenia kierunków kształcenia 
oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu.
Pani Naczelnik OZ poinformowała, że nowe rozporządzenie w sprawie kwalifikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego, wprowadziło od 1 września 2019r. zmiany 
w nazewnictwie niektórych zawodów. W Zespole Szkół Nr 2 są trzy kierunki, gdzie 
zmieniła się nazwa kierunku kształcenia np. lakiernik na lakiernik pojazdów 
samochodowych. Dodała, iż poprzednia nazwa zostaje przy klasach II i III natomiast 
nowa nazwa jest od klasy pierwszej.
Pan Mecenas nadmienił, iż w ustawie jest zapis, że o kierunkach decyduje dyrektor 
w porozumieniu z Zarządem Powiatu. Dodał, iż powyższa uchwała jest uchwałą 
uzgadniającą.

^  Pani Naczelnik OZ dodała, że po zaopiniowaniu przez Powiatową Radę Rynku Pracy, 
a w przypadku nowych kierunków przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 67.14.2019
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci 
Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie w sprawie przyjęcia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2019 /wniosek stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Pan Naczelnik OZ powiedziała, że zgodnie z art. 70 a ust 1 Karty Nauczyciela co roku 
ustalany jest plan rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli oraz kwota na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
W roku bieżącym na podstawie zebranych danych od dyrektorów jest to kwota 
112.429zł. Dodała, iż plan doskonalenia zawodowego zgodnie z przepisami został 
pozytywnie zaopiniowany przez dwa związki zawodowe. Oznajmiła, że zmieniło się 
w roku bieżącym rozporządzenie odnośnie doskonalenia zawodowego.
Pan Mecenas wyjaśnił, dlaczego taka uchwała jest podejmowana w gminach przez 
Radę Gminy. Powiedział, że ustawodawca w różnych sprawach oświatowych 
dotyczących zarówno ustroju szkół, jak i spraw wynikających z Karty Nauczyciela 
przewidział kompetencje organu prowadzącego do podejmowania różnych decyzji. 
W Karcie Nauczyciela jak i w ustawie o systemie oświaty są przepisy, które mówią jakie 
decyzje podejmuje Zarząd i jakie podejmuje Rada. W związku z powyższym, w tym 
zakresie ustawodawca nie wypowiedział się jaki organ ma podejmować tę uchwałę. 
Wyjaśnił, iż w ustawie o samorządzie powiatowym domniemanie kompetencji jest 
odwrotnie uregulowane jak w ustawie o samorządzie gminnym. Stwierdził, że brak jest 
domniemania kompetencji Rady Powiatu. W art. 12 jest zapis, iż Rada Powiatu 
podejmuje uchwały w tych sprawach, w których ustawa tak stanowi, w innych sprawach 
nie. W związku z powyższym jest tak, że w gminach Rada Gminy podejmuje uchwałę, 
natomiast w powiatach Zarząd Powiatu. Dodał, że w niektórych powiatach podejmują 
uchwały Rady Powiatu, natomiast w większości powiatów podejmuje Zarząd Powiatu. 
Uważa, że jest to pewna niedoskonałość.
Pan Naczelnik OZ powiedziała, że w zadaniach kompetencyjnych Karty Nauczyciela 
art 70a mówi o Radzie Powiatu, ale do podziału. Natomiast mówi się 
o zabezpieczeniu środków w wysokości 0,8%. Dodała, że zabezpieczenie zostało 
podjęte w uchwale budżetowej, a obecnie w uchwale chodzi tylko o sam plan 
dofinansowania.
Pan Sławomir Krystek zapytał, kto definiuje osobę uprawnioną do otrzymania kwoty 
1.000 zł?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że nauczyciel składa wniosek do dyrektora szkoły 
z uzasadnieniem potrzeby doskonalenia zawodowego. Powiedziała, że w rozporządzeniu 
jest dokładnie zapisane, co taki wniosek powinien zawierać. W szkołach powoływane są 
zespoły, które opiniują wnioski, a następnie składane są do organu prowadzącego. Organ



prowadzący zgodnie z planem dofinansowania przekazuje informacje, czy koszty mają 
być refundowane, na podstawie opinii komisji szkolnej oraz dyrektora szkoły. Dodała, 
że nie wszystkie formy zgodnie z rozporządzeniem wymagają skierowania.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 68.14.2019
w sprawie w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Sierpecki na rok 2019 /uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia 
zgody na lokalizację przyłącza linii światłowodowej do budynku szkoły na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego będącej w trwałym 
zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu/.

Salę opuścił Pan Jarosław Ocicki -  stan członków Zarządu 4.

Pan Mecenas wyjaśnił kwestię prawną, dlaczego Zarząd Powiatu podejmuje uchwałę 
w sprawie mienia, które zostało powierzone w trwały zarząd dyrektorowi szkoły. 
Stwierdził, że oddanie nieruchomości w trwały zarząd jest to czasowe zarządzanie przez 
dyrektora. Natomiast budowa linii światłowodowej ma charakter trwały. W związku 
z powyższym dyrektor nie może podejmować decyzji samodzielnie.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 69.14.2019
w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza linii światłowodowej do 
budynku szkoły na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego 
będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu łuchwała stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia 
zgody na lokalizację przyłącza linii światłowodowej do budynku szkoły na 
nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego będącej w trwałym 
zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 70.14.2019
w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza linii światłowodowej do 
budynku szkoły na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego 
będącej w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu łuchwała 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Na salę posiedzenia powrócił Jarosław Ocicki -  stan członków Zarządu 5.

Pan Skarbnik poinformował członków Zarządu, iż zaczyna się procedura absolutoryjna.
Jest to pierwsze sprawozdanie do procedury absolutoryjnej. Dodał, iż art 267 ustawy 
o finansach publicznych, mówi że Zarząd jednostki samorządu terytorialnego 
przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym 
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie roczne Q  
z wykonania budżetu tej jednostki. W związku z powyższym do tego sprawozdania 
dołącza się informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe 
dane zawierają informacje o własności dotyczące innych praw majątkowych, takich jak 
posiadanie, dane o zmianach w stanie mienia i dane o uzyskanych dochodach. Ponadto 
do sprawozdania dołącza się informacje z wykonania budżetu planu finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Powiatowej 
Biblioteki Publicznej. Sprawozdanie Zarządu wraz z informacją o stanie mienia 
przekazuje się w terminie do 31 marca Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Dodał, że jest 
to pierwszy etap procedury absolutoryjnej, następnie sprawozdanie finansowe 
składające się z bilansu rachunku wyników i zestawienia zmian w funduszu oraz 
informacji dodatkowych przedstawia się do 31 maja Radzie Powiatu, natomiast 
procedura absolutoryjna powinna się zakończyć do dnia 30 czerwca.
Pan Skarbnik przeszedł do omówienia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018. 
Stwierdził, że takiego roku jeżeli chodzi o cyfiy w powiecie sierpeckim jeszcze nie było.

6



Poinformował, iż plan dochodów na początek roku wynosił 61.289.854zł, natomiast 
dochody wykonane wyniosły 70.387.567zł.
Pan Skarbnik szczegółowo omówił sprawozdanie z wykonania budżetu, które stanowi 
załącznik do uchwały.
Pan Starosta zapytał, jakie są prognozy planu dochodów i wydatków na rok 2019.
Pan Skarbnik odpowiedział, że na obecna chwilę trudno powiedzieć. Dodał, że po 
I półroczu można już będzie mieć jakieś informacje. Uważa, że dochody będą 
realizowane zgodnie z planem, natomiast wydatki będą zależeć od decyzji Zarządu. 
Pytań nie było.
Ponadto Pan Wicestarosta poinformował, iż wspólnie z Posłem Panem Waldemarem 
Olejniczakiem oraz przedstawicielem firmy proponującej tomografy i rezonanse 
uczestniczył w spotkaniu dotyczącym zakupu tomografu. Dodał, iż najnowszy tomograf 
komputerowy wraz z adaptacją i przeszkoleniem kosztowałby powiat około 

^  2.5000.000 zł. Dodał, że jest duże prawdopodobieństwo załatwienia tomografu, który
jest 80 rzędowy o dużym przekroju i mniejszym poborze energii.
Pan Skarbnik powiedział, że ważne jest źródło finansowania tomografu, ponieważ jeżeli 
źródłem finansowania są środki unijne, to nie można świadczyć usług, natomiast jeżeli 
będzie finansowany ze środków z budżetu państwa to można usługi świadczyć na 
zewnątrz.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 71.14.2019
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania 
planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za rok 
2018 /uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10
Członkowie Zarządu bez uwag jednogłośnie (5-za) przyjęli Protokół Nr 13.2019 z dnia 
18 marca 2019r.

Ad. pkt 11
Członkowie Zarządu zapoznali się z:
1) Stanowiskiem Rady Powiatu w Lipsku dotyczące realizacji art. 94 ust 2 ustawy z dnia 
26 września 2001 -  Prawo farmaceutyczne /stanowisko stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu/.
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2) Zaproszeniem na obrady VI Sesji Rady Gminy Zawidz /zaproszenie stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Ponadto Pan Sławomir Krystek zapytał, czy sprawa związana z interpelacją złożona 
przez Radnego Pana Przemysława Burzyńskiego zostanie przeanalizowana 
i wyjaśniona. Zapytał, czy najpierw zapozna się z tą sprawa Zarząd. Dodał, iż chodzi o 
rozbieżność w odpowiedzi jaką uzyskał Rany w odpowiedzi na interpelację dotyczącą 
szpitala.
Pan Skarbnik powiedział, że są takie informacje, które należy podać w terminie, a nie są 
pozamykane wpływy z faktur. Uważa, że stąd te informacje, które uzyskał Radny Pan 
Przemysław Burzyński są rozbieżne, ponieważ zamknięcie ksiąg rozrachunkowych jest 
późno.
Pan Sławomir Krystek uważa, że Pan Dyrektor SPZZOZ powinien, jak najszybciej się 
ustosunkować i należy to jak najszybciej wyjaśnić.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy zalecenia, które wynikają z rozporządzenia 
dotyczące dostosowania poszczególnych rozwiązań w szpitalu są obowiązujące i do 
kiedy, jakie poczynione zostały sprawy, co trzeba zrobić i jaki jest termin?
Pan Wicestarosta odpowiedział, iż ta sprawa trwa kilka lat i zawsze jest przedłużany 
termin dostosowania szpitali, ponieważ szpitale ani samorządy nie mają środków 
finansowych na ich realizację. Dodał, iż były wykonywane projekty, które są bardzo 
kosztowne na dostosowanie szpitali. Termin jest określony na 5 lat od roku 2018.
Pan Sławomir Krystek poprosił Pana Wicestarostę o przekazanie powyższego 
dokumentu w celu zapoznania. Uważa, że aby dostosować wszystkie rozwiązania, które 
są proponowane, to należy wiedzieć z czym mamy do czynienia, bo obecnie jest tylko 
ogólnie. Uważa, że jeżeli jest jakiś dokument to powinny być konkretne zapisy 
dotyczące poszczególnych spraw, które powinny być dostosowane. Chciałby mieć 
rozeznanie w jaki sposób jest zapisane, co zostało zrobione ewentualnie jakie są plany 
i projekty i czy zostaną zaktualizowane.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jest już informacja od Marszałka Województwa 
dotycząca dotacji z FOGR?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że nie ma.
Pan Sławomir Krystek zwrócił uwagę, iż na sesji Rady Powiatu było powiedziane, że 
składany jest wniosek na trzy inwestycje, natomiast w protokole z posiedzenia Zarządu 
Powiatu zapisane jest że na jedną. Stwierdził, że na ostatnim posiedzeniu Pan 
Z. Rzadkiewicz mówił tylko o jednej drodze na którą zostanie złożony wniosek, jak 
również miało być ustalone z Wójtem Gminy Sierpc, czy przystąpi do projektu na drogę 
Gójsk -  Żochowo.
Pan Wicestarosta powiedział, uważa, że Pan Dyrektor ZDP mówił prawdę, że będą 
składane trzy wnioski.
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Pan Sławomir Krystek zapytał, czy na 12 kwietnia br. gdzie mija termin składania 
wniosków na 2019 r., będzie składany jeden wniosek, czy trzy wnioski?
Pan Wicestarosta powiedział, że były zapewnienia z Zarządu Dróg Powiatowych, że 
zostaną złożone trzy wnioski.
Pan Skarbnik nadmienił, że na przeprojektowanie dokumentów nie ma środków.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy Zarząd idzie w kierunku aby zobowiązać Dyrektora 
ZDP do objazdu poszczególnych gmin i ustalenia z Wójtami priorytetów dróg, które 
zostaną wytypowane do składania wniosków na inwestycje w roku 2020. Uważa, że 
należy ustalić to z Dyrektorem ZDP.
Pan Starosta powiedział, że odbyło się spotkanie z Wójtami, którzy wyrazili współpracę 
50/50 partycypacji w kosztach. Dodał, że Wójt Gminy Sierpc poparł stanowisko, aby 
środki finansowe z gmin był wpłacane szybciej.
Pan Sławomir Krystek stwierdził, że Dyrektor ZDP wie czym dysponuje i jakimi 

lĘ) zasobami, natomiast Wójt wie co oczekują od niego mieszkańcy i co jest w stanie 
sfinansować.
Pan Skarbnik poinformował, że jeżeli po przeprojektowaniu zostaną przekroczone 
wartości projektu, który będzie przeprojektowywany, to należy podjąć uchwałę Rady 
Powiatu, ponieważ jest to zwiększenie środka trwałego.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że na Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa 
Publicznego był obecny Dyrektor ZDP, który poinformował, że jest w stanie złożyć trzy 
projekty do 12 kwietnia br.
Ponadto Pan Skarbnik powiedział, iż rozpoczęło się postępowanie dotyczące wyłonienia 
banku obsługującego budżet Powiatu i jednostek samorządu powiatu. Oznajmił, iż 
wysłano zapytanie sondażowe do czterech banków: Sierpeckiego Banku Spółdzielczego, 
PKO BP, PKO SA, i Ciechanowskiego Banku Spółdzielczego. Dodał, że do końca 
kwietnia obowiązuje umowa z Bankiem Spółdzielczym. W związku z powyższym czeka 
na korzystne warunki nadesłane przez wskazane banki.

A  Więcej pytań nie było.

Na tym posiedzenie zakończono.
ZarządProtokołowała

Danuta Sekulska

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

Zał. Nr ........do protokołu

z posiedzenia Żarze du Powiatu

na posiedzeniu w  dniu 28 marca 2019r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Mariusz Turalski Starosta
\

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

_________ /  ____

3. Cześnik Andrzej Członek

4. Krystek Sławomir Członek

5. Różański Kamil Członek

*!

MdiM



ZARZĄD POWIATU Zał. Nr ...r^ ....... do protokołu

W  SIE R PC U  z u m  Ju Powiatu Sierpc, dnia 25.03.2019 r.

BRZ.0022.8.2019 .......................

Działając na podstawie § 76 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się 
dnia 28 marca 2019r. r. o godz. 8:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia zawodów, w którym kształci Specjalny 
Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, 
w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, 
w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Sierpecki na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza linii 
światłowodowej do budynku szkoły na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Sierpeckiego będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację przyłącza linii 
światłowodowej do budynku szkoły na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Sierpeckiego będącej w trwałym zarządzie Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu 
Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Sierpcu za rok 2018.
10. Przyjęcie protokołu Nr 13.2019 z dnia 18 marca 2019r.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.

A
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