
PROTOKÓŁ Nr 44.2020 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 27 lutego 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. 11:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
3. Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,
4. Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu,
5. Nina Gąsiorowska -  Dyrektor Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie,
6. Pani Bogusław Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
7. Pan Zbigniew Rzadkiewicz -  starszy specjalista ds. ewidencji dróg, mostów 
i zezwoleń,
8. Pan Marek Iwiński -  Kierownik Krytej Pływalni w Sierpcu,
9. Pan Przemysław Burzyński -  Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu,
10. Pan Wojciech Rychter -  radny Rady Powiatu w Sierpcu, pełnomocnik ds. osób 
niepełnosprawnych.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu rocznego 
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 
2019 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
4. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu Powiatowego Domu Dzieci 
w Szczutowie w roku 2019.



5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczynki, 
gm. Gozdowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo -  Kosemin -  
Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo, 
gm. Rościszewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3 767W Bożewo - Rempin, 
gm. Mochowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3753 W Białyszewo - Warzyn Skóry - 
Warzyn Kmiecy - Goleszyn w m. Warzyn Kmiecy, gm. Sierpc.
10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych 
w roku 2019 oraz zakresem prac do wykonania w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2020-2023”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 
Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania 
z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami 
pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska kierownika 
obiektów sportowych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu.
16. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania w roku 2019 boiska „Orlik” 
przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we współzarząd 
Krytej Pływalni w Sierpcu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku



przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
części gruntu na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 241.41.2020 Zarządu Powiatu 
w Sierpcu z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 
oddanie w najem w drodze bezprzetargowej gruntu na okres 3 lat.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 
samochodu osobowego marki Skoda Octavia będącego w dyspozycji Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.
21. Zapoznanie się z informacją ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg 
i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w 2019 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2020 r.
24. Zapoznanie się ze Sprawozdanie z Planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu za 2019r.
25. Przyjęcie protokołów: Nr 42.2019 z dnia 31 stycznia 2020r.. Nr 43.2020 z dnia 
7 lutego 2020r.
26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu 
(stan członków -  4) oraz zaproszonych gości.

®  Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić punkt: 
21a Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2020 roku dla 
potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sieipeckiego.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za, 1 - nieobecny) przyjęli porządek 
posiedzenia Zarządu Powiatu w Sierpcu ze zmianą, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
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2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu rocznego 
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 
2019 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
4. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu Powiatowego Domu Dzieci 
w Szczutowie w roku 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczynki, 
gm. Gozdowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo -  Kosemin -  
Zabowo - Szumanie, gm. Rościszewo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo, 
gm. Rościszewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin, 
gm. Mochowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - 
Warzyn Kmiecy - Goleszyn w m. Warzyn Kmiecy, gm. Sierpc.
10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych 
w roku 2019 oraz zakresem prac do wykonania w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2020-2023”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 
Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania 
z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami 
pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska kierownika 
obiektów sportowych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu.
16. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania w roku 2019 boiska „Orlik” 
przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu.



17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we współzarząd 
Krytej Pływalni w Sierpcu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
części gruntu na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 241.41.2020 Zarządu Powiatu 
w Sierpcu z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 
oddanie w najem w drodze bezprzetargowej gruntu na okres 3 lat.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 
samochodu osobowego marki Skoda Octavia będącego w dyspozycji Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu na rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu.
21. Zapoznanie się z informacją ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg 
i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w 2019 r.
2la. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2020 roku dla 
potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2020 r.
24. Zapoznanie się ze Sprawozdanie z Planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu za 2019r.
25. Przyjęcie protokołów: Nr 42.2019 z dnia 31 stycznia 2020r., Nr 43.2020 z dnia 
7 lutego 2020r.
26. Sprawy różne.
27. Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt 3
Na salę posiedzenia przybyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Społecznej w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie przedłożenia 
Radzie Powiatu w Sierpcu rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum
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Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2019 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej /wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 259.44.2020
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu rocznego sprawozdania 
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2019 rok oraz 
wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej /uchwała stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor za przybycie.

Ad. pkt 4
Na salę posiedzenia przybyła Pani Nina Gąsiorowska -  Dyrektor Powiatowego Domu 
Dzieci w Szczutowie.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Nina Gąsiorowska -  Dyrektor przedstawiła 
informację o funkcjonowaniu Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie w roku 
2019 /informacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta zapytał, ile obecnie przebywa dzieci w placówce?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że obecnie w placówce przebywa 14 dzieci. Dodała, że 
obecnie jeden podopieczny sprawia problemy wychowawcze w placówce jak i w szkole. 
Pan Starosta zapytał, kiedy podopieczny może trafić do ośrodka?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że jest to zależne od postanowienia sądu, który wyznacza 
badania diagnostyczne, na które trzeba czekać.
Pan Starosta zapytał również o pilne potrzeby dla placówki.
Pani Dyrektor powiedziała, że obecnie należy wykonać ogrodzenie od strony Domu 
Pomocy Społecznej, ponieważ jest bardzo słabe. W związku z powyższym czeka na 
wycenę tego zadania. Ponadto przy pomocy Pani Małgorzaty Korpolińskiej - 
Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu stara się o zdobycie grantu ekologicznego. Dodała, 
że jeżeli uda się pozyskać środki z banku, wówczas będzie można wykonać nasadzenia 
na terenie ośrodka.
Więcej pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor za przybycie.
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Ad. pkt 5 do 9
Na salę posiedzenia przybył Pan Zbigniew Rzadkiewicz.
Pan Starosta poinformował, iż Pan Zbigniew Rzadkiewicz w zastępstwie za dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy niżej 
wymienionych dróg powiatowych:
a) nr 3754W Goleszyn -  Leszczynki, gm. Gozdowo,
b) nr 3738W Rościszewo -  Kosemin -  Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo,
c) nr 3739W Rościszewo - Jaworowo, gm. Rościszewo,
d) nr 3767W Bożewo -  Rempin, gm. Mochowo,
e) nr 3753W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy - Goleszyn w m. Warzyn 
Kmiecy, gm. Sierpc.
/wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że są to inwestycje, które zostały zaplanowane 
w ramach porozumień z wójtami. Dodał, iż przedmiotowe uchwały są niezbędne do 
dalszego procedowania w ramach zawartych porozumień z gminami.
Pan Kamil Różański powiedział, że na drodze powiatowej w powiecie płockim są 
remontowane dwa mosty. Do 31 maja br od strony Słupi do Bielska jest droga 
zamknięta. W związku z powyższym wyznaczono objazd przez m. Drobin, ale 
mieszkańcy mają krótszy dojazd przez drogę gruntową powiatową, która jest 
powybijana i są dziury. Poprosił, aby w miarę możliwości naprawić. Ponadto drugi 
objazd jest przez Krajewice, gdzie jest położony nowy asfalt, a pobocza już się bardzo 
obniżyły.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, iż zostało już ocenione ile potrzeba jest materiału 
i w miarę możliwości będzie to jak najszybciej naprawione.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 260.44.2020
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
przebudowy drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn -  Leszczynki, 
gm. Gozdowo łuchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

UCHWAŁĘ Nr 261.44.2020
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo — Kosemin — Żabowo - 
Szumanie, gm. Rościszewo uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.



UCHWAŁĘ Nr 262.44.2020
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
przebudowy drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo -  Jaworowo, 
gm. Rościszewo /uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

UCHWAŁĘ Nr 263.44.2020
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
przebudowy drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin, gm. Mochowo /uchwała 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

UCHWAŁĘ Nr 264.44.2020 %
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
przebudowy drogi powiatowej nr 3753 W Białyszewo - Warzyn Skóry - Warzyn Kmiecy 
- Goleszyn w m. Warzyn Kmiecy, gm. Sierpc /uchwała stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10
Pan Starosta poinformował, iż Pan Zbigniew Rzadkiewicz w zastępstwie dyrektora 
Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu 
Dróg Powiatowych w roku 2019 oraz zakres prac do wykonania w roku 
2020 /sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.

Pan Starosta zaproponował, aby punkt 4 z punktu sprawy różne omówić w tym punkcie: 
Odpowiedzią na pismo w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych w postaci budowy ^  
chodnika od skrzyżowania z drogą powiatową relacji Sierpc -  Ligowo w kierunku 
m. Gójsk Ipismo stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że jest to droga, która prowadzi od Żochowa do Gójska, 
która na terenie gm. Szczutowo jest wyremontowana, natomiast na odcinku około 3 km 
będzie remontowana ze środków z funduszu do m. Sudrag. Pozostaje odcinek od Sudrag 
łącznie z miejscowością, do m. Żochowo. Nadmienił, iż tam gdzie Pan Wójt proponuje 
wykonać chodnik jest teren zabudowany, ale nie tak bardzo zwarty. Ewentualnie jeżeli 
byłby zamysł na chodnik, to maksymalna długość wynosiłaby około 600 metrów. Dodał, 
iż w planach na rok bieżący nie jest wpisana ta inwestycja. Uważa, że ten temat jest 
przyszłościowy, należy przeprowadzić rozmowy z Wójtem Gminy. Dodał, ponownie że 
w tym miejscu nie ma zwartej zabudowy. Stwierdził, że tam gdzie jest zwarta zabudowa 
chodnik jest już wykonany. Czy jest potrzeba budowy chodnika, to jest kwestia decyzji 
jaka zostanie podjęta wspólnie.
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Pan Skarbnik uważa, że może ta droga będzie wykonywana w przyszłości i wówczas 
będzie można coś pomyśleć w tym temacie.
Pan Z. Rzadkiewicz uważa, że można pomyśleć przy koncepcji przebudowy tej drogi, 
czyli od m. Sudragi do m. Żochowo.
Pan Sekretarz powiedział, że Pan Wójt Gminy Sierpc wystąpił do Zarządu Powiatu. 
W związku z powyższym jest wyrażone stanowisko z Zarządu Dróg Powiatowych, 
natomiast zostanie przygotowana odpowiedź.
Pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Panu Zbigniewowi Rzadkiewiczowi za przybycie.

Ad. pkt 11
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 wniesienia pod obrady Rady 
Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad 
zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023” /wniosek stanowi załącznik nr 14 
do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 265.44.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na 
lata 2020-2023” /uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

0  Ad. pkt 12
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyboru ofert na realizację zadań 
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 
2020 /wniosek stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 266.44.2020
w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego 
przez organizacje pozarządowe w' roku 2020 /uchwała stanowi załącznik nr 17 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 13
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu 
w Sierpcu sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego 
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami 
organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego na rok 2019” /wniosek stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/. 
Pani Naczelnik OZ nadmieniła, iż w roku 2019 została niewykorzystana kwota około 
4.000zł. Umowę nie podpisało Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 
nierozdysponowano środków w kwocie 2.100zł w procedurze konkursowej, jedna 
organizacja dokonała zwrotu na kwotę 900zł oraz jedna zrezygnowała z podpisania 
umowy na kwotę lOOOzł.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 267.44.2020
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania 
z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami 
pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, 
których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na 
rok 2019” /uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 14
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 
stanowiska kierownika obiektów sportowych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San 
Martin w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ nadmieniła, że jest to stanowisko pomocnicze i obsługi. Dodała, że 
w świetle ustawy o pracownikach samorządowych i rozporządzeniu w sprawie 
wynagrodzeń, to stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym tylko pomocniczym. 
Dodała, że będzie to kierownik obiektu sportowego (hali) przy Zespole Szkół Nr 1 
w Sierpcu.
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Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 268.44.2020
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska kierownika obiektów 
sportowych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu /uchwała 
stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 15
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie ogłoszenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu /wniosek 
stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik zaproponowała, aby do dnia 20 marca odbył się nabór ofert na w/w 
stanowisko, następnie w terminie 14 dni musi się odbyć posiedzenie komisji.
Pan Kamil Różański zapytał, czy Pani Emilia Lewandowska, obecnie pełniąca 
obowiązki dyrektora wróci na swoje stanowisko?
Pan Starosta odpowiedział, że tak.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 269.44.2020
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -  
Pedagogicznej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.

0  Ad. pkt 16
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania w roku 2019 
boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu /informacja stanowi załącznik nr 24 
do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta podziękował Pani Naczelnik za przybycie.

Ad. pkt 17
Na salę posiedzenia przybył Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami.
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Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w związku z wnioskiem Pana Marka 
Iwińskiego -  Kierownika Krytej Pływalni wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu na 
nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu oraz w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów 
najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we 
współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu. /wniosek stanowi załącznik nr 25 do 
niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 270.44.2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 
3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni 
w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 18
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na 
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we 
współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
Pan Mecenas wyjaśnił, iż zgodę na dalsze wynajmowanie nieruchomości wyraża organ 
wykonawczy czyli Zarząd, natomiast na odstąpienie od obowiązku przetargowego, który 
jest zasadą wyraża Rada Powiatu. Dodał, iż uchwała dotyczy tego samego przedmiotu 
co wyżej cytowana podjęta uchwał, tylko musi być podjęta decyzja dwóch organów: 
zgoda Zarządu, natomiast na odstąpienie od trybu przetargowego Rady Powiatu.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za,) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 271.44.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu na
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nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu /uchwała
stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 19
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono w sprawie w sprawie zmiany Uchwały 
Nr 241.41.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie 
wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej gruntu na okres 3 
lat.
Pan Mecenas wyjaśnił, iż wszyscy kierownicy jednostek, a także dyrektor SPZZOZ 
występując o zgody Zarządu na dalsze dysponowanie nieruchomościami m. in. pod 
garaż na trwałe nie związane z gruntem nazywając to dzierżawą. Powiedział, że było tak 
od wielu lat, że umowy były nazywane umowami dzierżawy. Wyjaśnił, iż umowa 
dzierżawy różni się od umowy najmu. Nie chodzi o przedmiot tej umowy tylko chodzi 
o to, że w umowie dzierżawy oddaje się przedmiot takiego rodzaju, który sam z siebie 
przynosi pożytek. Grunt rolny dzierżawiony, który jest uprawiany przynosi pożytek, 
natomiast kawałek nieruchomości oddany pod garaż, czy miejsce parkingowe sam siebie 
żadnych pożytków nie przynosi, to jest nadal najem. Najem jest to oddanie do 
użytkowania rzeczy (nieruchomości), która sama z siebie nie przynosi pożytku, 
a dzierżawa sama z siebie przynosi pożytek. Dodał, iż po interwencji ze strony szpitala 
uchwała została zmieniona. Dodał, że będzie za tym, aby przy podejmowaniu uchwał 
sporządzonych przez kierowników jednostek był zapis jako najem.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
(3-za, 1- wstrzymujący się (Pan Kamil Różański) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 272.44.2020
^  w sprawie zmiany Uchwały Nr 241.41.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 

16 stycznia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na oddanie w najem 
w drodze bezprzetargowej gruntu na okres 3 lat /uchwała stanowi załącznik nr 28 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Starosta podziękował Panu Naczelnikowi za przybycie.

Ad. pkt 20
Pan Starosta poinformował, iż Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego marki Skoda Octavia będącego
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w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Sierpcu na rzecz Zespołu Szkół Nr 1
w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu/.

Na salę posiedzenia przybył Pan Sławomir Krystek -  stan członków 5.
Pan Sekretarz powiedział, że zgodnie z zasadami gospodarowania składnikami majątku 
ruchomego, zasadne jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na przekazanie 
samochodu.
Pan Starosta powiedział, iż obecnie szkoła posiada samochód marki Matiz.
Pan Kamil Różański zapytał, czy samochód nie mógł być przekazany do Powiatowego 
Zespołu Jednostek Budżetowych.?
Pan Starosta odpowiedział, że jest to szkoła która posiada najwięcej uczniów 
i przekazanie samochodu jest zasadne.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 273.44.2020
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego 
marki Skoda Octavia będącego w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Sierpcu na 
rzecz Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 21
Pan Starosta poinformował, iż Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru przedstawiła informację ze sposobu przyjmowania i załatwiania 
skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w 2019 r. /informacja stanowi 
załącznik nr 31 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie był.

Ad. pkt 21a
Na salę posiedzenia przybyłą Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru wystąpiła w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2020 roku dla 
potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego.
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Pan Kamil Różański zapytał, czy oferty są wysyłane do tych samych firm?
Pani Naczelnik odpowiedziała, że oferty są wysyłane do pobliskich firm. Obecnie 
dostawa oleju opałowego jest z firmy TAN-PAL z Cekanowa, natomiast paliwa do 
pojazdów - firma MEGA.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 274.44.2020
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2020 roku dla potrzeb jednostek 
organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego /uchwala stanowi załącznik nr 32 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 22
Pan Skarbnik przedstawił zmiany, jakie zachodzą w projekcie uchwały. Powyższe 
zmiany zostały zapisane w uzasadnieniu do uchwały.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 275.44.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 33 do 
niniejszego protokołu/.

#  Ad. pkt 23
Pan Skarbnik przedstawił zmiany, jakie zachodzą w projekcie uchwały, które stanowią 
stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Skarbnik poprosił, aby przegłosować ponownie projekt uchwały w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 20 20-2035. 
Wyjaśnił, iż trzy przedsięwzięcia, które po przetargu zmieniły wartości w Funduszu 
Dróg Samorządowych nie zostały zmienione w WPF. Dodał, iż te trzy zmiany należy 
uwzględnić na drogach: ul. Konstytucji 3 Maja, Żochowo -  Gójsk i Gójsk Podlesie. 
Powiedział, iż w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie uwzględnił tych zmian, które 
dotyczą trzech przedsięwzięć, czyli zmniejszenie wartości zadania pn. przebudowa drogi
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powiatowej Żochowo -  Gójsk, Konstytucji 3 Maja i Gójsk -  Podlesie. W związku 
z powyższy poprosił o rozszerzenie WPF o zapis tych w/w zadań.
Pan Mecenas powiedział, że należy zmienić uchwałę WPF.
Pan Skarbnik zasugerował, aby podjęta uchwała została unieważniona i podjęta 
ponownie.
Pan Mecenas powiedział, że można również przygotować drugą uchwałę, w której jest 
zapis o uchyleniu podjętej uchwały. Ponadto powiedział, że może odbyć się reasumpcja 
głosowania. Wyjaśnił, iż przy poprzednim głosowaniu nad uchwałą nie przedstawiono 
pewnych informacji do podjęcia uchwały. W związku z tym Zarząd może zaproponować 
reasumpcje głosowania nad tym samym projektem, po uzupełnieniu informacji przez 
Pana Skarbnika.
Pan Mecenas zaproponował, aby Pan Starosta poddał ponownie po głosowanie projekt 
uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na 
lata 2020-2035 w ramach reasumpcji głosowania po uzupełnieniu informacji 
przedstawionych przez Skarbnika.

W ramach reasumpcji głosowania ponowne głosowanie nad tym samym projektem po 
uzupełnieniu Pana Krzysztofa Sobieckiego -  Skarbnika Powiatu.
Członkowie Zarządu Powiatu po zmianie jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 275.44.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 33 do 
niniejszego protokołu/.

Ponadto Członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie 
(5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 276.44.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2020 r. /uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 24
Pan Starosta poinformował, iż przedstawiono sprawozdanie z Planu pracy Zarządu 
Powiatu w Sierpcu za 2019r. /sprawozdanie stanowi załącznik nr 35 do niniejszego 
protokołu/.
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Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 25
Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag jednogłośnie przyjęli Protokoły:
Nr 42.2019 z dnia 31 stycznia 2020r.,
Nr 43.2020 z dnia 7 lutego 2020r.

Ad. pkt 26
W sprawach różnych członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się m. in.:
1. Wnioskiem o dofinansowanie kosztów utworzenia i działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej ze środków PFRON na terenie gm. Mochowo /wniosek oraz pisma stanowią 
załącznik nr 36 do niniejszego protokołu/.

Na salę posiedzenia przybyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR w Sierpcu. 
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zajmuje się 
Warsztatami Terapii Zajęciowej już od pół roku. Rozpatrywano kilka wniosków, które 
były również przekazywane na posiedzenie Zarządu. Oznajmiła, iż Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci na obecną chwilę nie złożyło kompletnego wniosku. Pomimo 
niekompletnego wniosku, wpływają odwołania, że wniosek złożony w listopadzie 2019r. 
jest aktualny. W związku z powyższym proszą o przeniesienie dokumentów częściowo 
uzupełniając wniosek. Zgodnie z przepisami prawa ten wniosek nie może być 
procedowany. Wyjaśniła, że należy złożyć nowy wniosek, aby można byłoby go 
zidentyfikować, dlatego że jednym z załączników jest lista osób niepełnosprawnych, 
które spełniają kryteria. Pani Dyrektor nie wie dlaczego Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
nadal przesyła pisma powołując się na to samo. Starosta już pouczył Towarzystwo 
Przyjaciół Dzieci pismem z dnia 7 lutego 2020r. i poinformował, że złożone wnioski 
zostały pozostawienia bez rozpatrzenia. Dodała, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
złożyło ponownie formalny wniosek, ale bez załączników i w takim kształcie nie może 
być procedowany.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że ostatnia korespondencja jest z dnia 23 lutego br. 
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, pismo zostało podpisane z upoważnienia Starosty 
i zostało przesłane do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za zwrotnym potwierdzeniem 
odbioru. Dodała, że na tym etapie została zakończona sprawa. Uważa, że jeśli 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci będzie zainteresowane, musi złożyć nowy kompletny 
wniosek.
Więcej pytań nie było.
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2. Z wnioskiem oraz protokołem z posiedzenia zespołu oceniającego wniosek 
o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalności warsztatów 
terapii zajęciowej na terenie gminy Gozdowo /wniosek stanowi załącznik nr 37 do 
niniejszego protokołu/.

Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że gm. Gozdowo złożyła dwa wnioski: na utworzenie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, a drugi na utworzenie i działalność. W tym zakresie 
obradowała komisja powołana przez Starostę, która połączyła wnioski. Nadmieniła, że 
komisja miała uwagi do wniosków, które zawarła w protokole, natomiast gm. Gozdowo 
wycofała wnioski i złożyła kolejny wniosek. Oznajmiła, że 26 lutego br. zebrała się 
komisja, aby zaopiniować wniosek pod względem formalnym i merytorycznym. 
Powiedziała, że jest różnica w złożonym wniosku, ponieważ wykazane koszty są 
znacznie mniejsze od kosztów, które zostały wykazane w pierwszym wniosku, czyli 
drugi wniosek jest na mniejszą kwotę. Nadmieniła, że gmina wnioskuje do powiatu 
sierpeckiego o dofinansowanie utworzenia WTZ z budżetu powiatu na kwotę 
255.327,12zł. Powiat stara się i ma taką możliwość oraz szansę ubiegać się do PFRON 
na wyrównywanie różnic między regionami. Dodała, że wniosek należy złożyć do dnia 
28 lutego br. Gmina występuje o maksymalną kwotę, jaką można otrzymać z PFRON, 
czyli z tego źródła już nie można pobrać więcej środków. Z uwagi na to, że gmina 
deklaruje 200.000zł, a od powiatu 255.000zł, zespół oceniający wniosek pozostawił 
zgodnie z właściwością do decyzji Zarządu i Rady Powiatu. Pani Dyrektor dodała, że 
pierwszy wniosek został złożony na kwotę 1.400.000zł, a drugi na 900.000zł.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, co jest spowodowane, że jest taka różnica w kwotach?
Pan Sławomir Krystek powiedział, że po otrzymaniu pisma z PCPR o uzupełnienie 
wniosku oraz o rozbieżnościach finansowych, które obciążałyby samorządy, Pan Wójt 
polecił, aby w projekcie dokonać zmian, jeśli chodzi o standardy wykończenia obiektu. 
Nadmienił, iż pozwolenie na budowę nie dopuszcza zmiany zakresu rzeczowego 
i wykonania tych wszystkich rzeczy, także muszą powstać. Oznajmił, że ta wartość, 
która została obniżona, została obniżona kosztem standardu wykonania czynności 
poprzez zamienniki instalacji elektrycznej. Stwierdził, że najwięcej środków zostało 
zdjętych z robót budowlanych, nie z zakresu rzeczowego, który musi zostać wykonany 
tak jak zostało udzielone pozwolenie na adaptacje i dostosowanie pomieszczeń. 
Stwierdził, że nie jest to obszar działań, na którym można prowadzić eksperymenty. 
Uważa, że dało się nadzieję ludziom, którzy oczekują powstania takiej placówki i należy 
dołożyć wszelakich starań i działań, aby taka placówka mogła zafunkcjonować.
Pan Wicestarosta powiedział, że jest za tym, aby taka placówka powstała, ponieważ jest 
duże zapotrzebowanie. Stwierdził, iż koszt powstania placówki jest bardzo duży, jeśli 
chodzi o powiat. Uważa, że należy się pochylić nad tą sprawą i znaleźć środki.
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Zapewnił, iż środki z powiatu powinny zostać przeznaczone, ponieważ jest to priorytet, 
a na powiecie sierpecki brak jest takiego ośrodka. Uważa, że należy złożyć wniosek
0 pozyskanie środków. Dodał, iż wniosek musi również zaakceptować Rada Powiatu.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że kwoty zostały zadeklarowane we wniosku
1 powinny zostać takie, jakie są zapisane. Jak każdy kosztorys, który ma potencjalnemu 
zamawiającemu przybliżyć szacunkową wartość zamówienia. Czy w takiej wersji 
kosztorysu zostanie udzielone zamówienie publiczne, nie wiadomo, ponieważ może to 
wynikać z różnych uwarunkowań: wzrost kosztów pracy, wzrost dostępności usług, ile 
firm stanie do przetargu. Stwierdził, że takie jest oczekiwanie i z takiego założenia 
wychodzi gmina, ponieważ gmina będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie 
procedury wyboru wykonawcy.
Na salę posiedzenia przybył Pan Wojciech Rychter -  Radny Powiatu Sierpeckiego, 
pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że z chwilą kiedy zostanie złożony wniosek 
o wyrównanie różnic między regionami, powiat sierpecki bierze już odpowiedzialność. 
Zwróciła uwagę, że we wniosku należy wpisać kwoty i z chwilą kiedy zostanie złożony 
wniosek jako powiat, już będzie po stronie powiatu. To z powiatem PFRON podpisze 
umowę.
Pan Skarbnik zapytał, czy jest zapis, że podział kosztów innych niż z PFRON jest 
podzielony?
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że jest podział kosztów. Dodała, że we wniosku 
należy wpisać konkretne kwoty w odpowiednich rubrykach.
Pan Sławomir Krystek przedstwił koszty: roboty budowlane i montażowe 382.516zł, 
roboty sanitarne 114.325zł, budowa windy w budynku 135.900zł, roboty elektryczne 
lll.OOOzł, wyposażenie budynku ól.OOOzł. Łączny koszt wynosi 905.327,12zł z czego 
dofinansowanie z wyrównywania różnic tj. 30 osób po 15.000zł tj. 450.000zł. 
Nadmienił, iż wkład własny gminy wynosi 200.000zł i wkład z samorządu powiatu 
255.327,12zł.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że to stanowi załącznik do wniosku jako koszty, które 
złożyła gmina Gozdowo. Wyjaśniła, że te koszty należy przenieść do złożenia wniosku 
na wyrównywanie różnic.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że należy mieć świadomość, że co roku 10% 
obligatoryjnie powiat będzie musiał przeznaczyć na funkcjonowanie WTZ.
Pan Skarbnik powiedział, że przygotował analizę z ostatniego roku. W poprzednich 
latach Dom Pomocy Społecznej utrzymywał się sam. Na 70 mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w roku 2019 powiat do Domu Pomocy Społecznej dołożył tylko 
10.061 zł, a w przypadku powstania WTZ na samym początku wychodzi 72.000zł. 
Wyjaśnił, że jeżeli będzie to rosło w takim tempie jak w roku 2020 w stosunku do 2021,



ponieważ stawki Minister zwiększył 5,08% na jednego uczestnika WTZ i wynosi 
24.106zł przewidziane jest w rok 2021, czyli w stosunku do roku 2020 wzrosło 5,8%. 
Uważa, że jeżeli by ten procent stosować to za 10 lat powiat będzie płacił 120.000zł, 
ponieważ co roku będzie się to waloryzowało, a to są koszty utrzymania. Pan Skarbnik 
dodał, że na powstanie WTZ, zgodę wyraża Rada Powiatu jak i również Rada Gminy. 
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że PFRON może życzyć sobie decyzji Rady Powiatu. 
Stwierdził, że jak najbardziej WTZ są potrzebne, ale uważa, że należy to robić 
w Sierpcu lub w obrębie. Zapytał, czy te wspomniane kwoty, które padły wystarczą na 
ich utworzenie. Stwierdził, że jeżeli powiat weźmie to na siebie to musi to realizować. 
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że powiat podpisuje umowę, ale jest samorząd 
gminny, który też podpisuje zobowiązania i też bierze odpowiedzialność.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że gm. Gozdowo podjęła już stosowna uchwałę
0 utworzeniu WTZ.
Głos zabrał Pan Wojciech Rychter Radny Powiatu Sierpeckiego, pełnomocnik ds. osób 
niepełnosprawnych.
Pan W. Rychter powiedział, że jest to zadanie powiatu, jeżeli chodzi o utworzenie 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. Wie, że jest wiele wątpliwości, ale jak uczestniczy 
w spotkaniach to powiat sierpecki jest białą plamą na mapie. Jeżeli chodzi o środki 
PFRON, to będą traktowane priorytetowo z tego względu, że takich warsztatów nie ma 
w powiecie. Jeżeli są wątpliwości odnośnie dofinansowania, to uważa, że jest 
bezpiecznie, że jeżeli będzie podpisana promesa z samorządem gminnym który jest 
wiarygodny niż jakiejkolwiek organizacji, bo organizacja może z pewnych rzeczy 
zrezygnować. Pan Rychter powiedział, że było również spotkanie z Wójtami
1 Burmistrzem Miasta i wszyscy wyrazili chęć partycypacji w kosztach 50%. 
Wspomniał, że partycypacje kosztów przez samorządy są również na Senior+ 
w Szczutowie i z tego tytułu powiat nie ponosi kosztów. Stwierdził, że potrzeba 
powstania WTZ jest duża.
Pan Kamil Różański stwierdził, że różnica kwoty 500.000zł w projekcie jest duża. 
Obawia się, że jeśli będzie przetarg, to kwota nie zatrzyma się na kwocie 900.00zł tylko 
będzie dużo wyższa. Zapytał, czy to nie wynikało z tego, że kosztorys był wykonywany 
aby dopasować koszty. Stwierdził, że nie zmieniając zakresu zadania jest o 1/3 zadania 
mniejsze koszty.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że również na tą kwestię zwrócił uwagę.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że nie do końca się z tym zgadza. Nadmienił, iż 
zrezygnowano z zakupu samochodu za kwotę 150.000zł. Ponadto projektant działał na 
polecenie gminy i nie będzie odpowiadał, jeżeli będzie trzeba dołożyć środków.
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Na salę posiedzenia przybył Pan Przemysław Burzyński -  Przewodniczący Rady 
Powiatu w Sierpcu.
Pan Sekretarz powiedział, że są pewne wątpliwości, natomiast jest sytuacja nagła, 
ponieważ 28 lutego br. mija termin na złożenia wniosku. Wyjaśnił, że jeżeli zostanie 
złożony wniosek niekompletny, to fundusz ma 21 dni na jego sprawdzenie i przesłanie 
wniosku o uzupełnienie. Na uzupełnienie wniosku jest 10 dni.
Pan Skarbnik powiedział, że jednym z elementów wniosku jest preliminarz. Uważa, że 
na temat ostatnich dwóch pozycji preliminarzu, czyli wkład własny gminy i wkład 
samorządu powiatu należy rozmawiać.
Pani Dyrektor podkreśliła, że we wniosku należy wpisać kwoty. Ponadto podkreśliła, że 
nie ma takiej placówki na terenie powiatu sierpeckiego i nie można WTZ porównywać 
do Domu Pomocy Społecznej, który działa na innych przepisach, zasadach gdzie 
kierowane są inne osoby. Jest to pobyt całodobowy dotyczy ludzi starszych, natomiast 
w WTZ są osoby niepełnosprawnych, w wieku aktywności zawodowej, które siedzą 
w domach, są to osoby upośledzone umysłowo, chore psychicznie, a powiat nie daje 
żadnego wsparcia osobom niepełnosprawnym. Dodała, że jest to forma odciążenia 
opiekunów, a powiat sierpecki jest białą plamą na terenie województwa mazowieckiego. 
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że przy Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 
funkcjonuje Senior+ i też dla osób starszych. Zapytał, dlaczego mają nie funkcjonować 
Warsztaty Terapii Zajęciowej?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że jeżeli chodzi o WTZ powiat nie ma uprawnień, żeby 
tworzyć WTZ. Oznajmiła, że jest zapis w rozporządzeniu, że PCPR prowadzi nadzór 
i kontrolę WTZ. Mogą być prowadzone przez stowarzyszenia, gminy, organizacje czy 
fundacje. Dodała, że samorząd jako powiat nie tworzy WTZ.
Pan Sekretarz powiedział, że do programu wyrównywania różnic między regionami na 
rok 2020 zostały wydane procedury, które są załącznikiem, który rozszerzają 
i wyjaśniają różne pojęcia.
Pan Wojciech Rychter powiedział, że należy wziąć również pod uwagę, że w tym 
samym budynku będzie druga instytucja - środowiskowy dom pomocy społecznej, który 
będzie finansowany z budżetu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie dużo 
pracy będzie wykonane pod kątem WTZ. Stwierdził, iż do zadań powiatu należy 
oświata, służba zdrowia ale również opieka społeczna. Dodał, iż stara się wszystko 
robić, aby było jak najlepiej. Uważa, że jest problem i obawy przed utworzeniem WTZ, 
Twierdzi, że warsztaty powinny powstać, a jeżeli powstaną jedne, będą potrzeby na 
więcej.
Pan Starosta zapytał, czy wniosek może zostać wysłany bez podania kwoty?
Pani Dyrektor powiedziała, że wówczas wniosek zostanie wadliwie złożony.



Pan Kamil Różański uważa, że nie ma osoby na sali która powiedziałaby, że jest to nie 
potrzebne i nie zasadne. Każdy uważa, że takie warsztaty są potrzebne, a ich nie ma. 
Nadmienił, iż członkowie Zarządu otrzymali wniosek, gdzie deklaracja powiatu jest 
w kwocie 255.000zł, natomiast nie wie czy Starostowie rozmawiali z Wójtem, czy była 
jakaś dyskusja w tym temacie.
Pan Wojciech Rychter powiedział, że to wynika z wyliczenia i po stronie powiatu jest 
30% zgodnie z rozporządzeniem.
Pan Skarbnik powiedział, że w rozporządzeniu jest zapis, że 30% kosztów utrzymania 
finansuje samorząd powiatu lub inny podmiot. Dodał, że nie ma zobowiązania, że musi 
finansować powiat. Stwierdził, że jest to kwestia podziału środków pomiędzy samorząd 
powiatu czy inny podmiot.
Pani Dyrektor powiedziała, że w przepisach jest zapis, że 70% PFRON, a nie mówi się 
o 30% tylko o reszcie środków. Ponadto powiedziała, że wystąpiła jako PCPR, że jest 
całym sercem za utworzeniem warsztatów, natomiast jeżeli chodzi o środki finansowe 
decyzja zależy od Zarządu i Rady Powiatu.
^an Wicestarosta uważa, że jeżeli jest taka możliwość to należy wysłać wniosek w takiej 
fo-mie w jakiej jest, natomiast można będzie uzupełnić wniosek.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że decyzje ostateczną podejmie Rada Powiatu. Jako 
członek Zarządu jest zobowiązany podjąć odpowiednie czynności, które zostaną 
przedstawione pod obrady Rady Powiatu. Dodał, że jest to pierwszy etap składania 
wniosku, natomiast nastąpi procedura z podpisaniem stosownych umów i do tego czasu 
trzeba będzie się określić. Uważa, że kwota powinna być wpisana do wniosku.
Pan Kamil Różański stwierdził, że w tym temacie powinny być prowadzone wcześnie 
rozmowy.
Pan Wojciech Rychter uważa, że nie ma ceny na to, aby warsztaty nie powstały. 
Nadmienił, iż ma z tymi osobami na co dzień do czynienia.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego po zapoznaniu się z dokumentami Zarząd Powiatu (4-za, 
1-wstrzymujący się) wyraził zgodę na wystąpienie z wnioskiem na utworzenie
Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Pan Wojciech Rychter podziękował członkom Zarządu Powiatu za podjęcie 
odpowiedniej decyzji.

Pan Starosta podziękował Panu Wojciechowi Rychterowi za przybycie.
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3. Stanowiskiem w sprawie zwiększenia środków na wykonanie dodatkowej 
dokumentacji w postaci projektu budowlanego dotyczącego montażu zjeżdżalni wodnej 
w budynku Krytej Pływalni /pismo stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu/.
Na salę posiedzenia przybył Pan Marek Iwiński -  Kierownik Krytej Pływalni.
Pan Kierownik powiedział, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej 
firma, która będzie montowała zjeżdżalnię, wykona dokumentacje projektowo 
kosztorysową, która będzie spełniała wymagania, jakie są niezbędne aby uzyskać 
pozwolenie. Uzasadniając potrzebę opracowania dokumentacji poinformował, że po 
otrzymaniu projektu wykonawczego udał się do Wydziału Architektury i Budownictwa 
celem uzyskania pozwolenia na montaż zjeżdżalni. Pan Naczelnik zapoznał się 
z dokumentacją i stwierdził, iż powinien być dodatkowo jeszcze projekt budowlany, na 
którym będzie naniesiona mapka z miejscem, adresem inwestycji oraz wszelkimi 
uzgodnieniami niezbędnymi do montażu zjeżdżalni oraz uzgodnieniem ze służbami 
sanitarnymi i pożarowymi. Oznajmił, iż poinformował w trakcie rozmowy, że nie jest to 
budowa tylko montaż instalacji w postaci montażu rury do zjeżdżania. Firma montowała 
w Ciechanowie taką rurę i nie potrzeba takiego projektu, był to montaż urządzenia na 
obiekcie, który nie zmieniał żadnych właściwości. Pan Naczelnik uważa inaczej. 
Po zasięgnięciu opinii, firma która podjęła się wykonania zadania, jest w stanie taką 
dokumentacje sporządzić, ale ta umowa która została zawarta nie przewidywała tego 
projektu. Ponadto kontaktował się z firmą, która projektowała basen (Pan Komatowski) 
i poprosił o wycenę. Oznajmił, że są dwie wyceny projektu: od Pana Kornatowskiego na 
kwotę 23.370 zł brutto, a firma która podjęła się wykonania montażu rury wyceniła na 
kwotę na kwotę 11.070zł brutto. Dodał, iż również wystąpi o prawa autorskie, które były 
określone na kwotę l.OOOzł. Ponadto Pan Kierownik powiedział, że firma od dnia 
26 czerwca br. rozpocznie pracę montażu rury, a przewidywane zakończenie planowane 
jest na początku lipca.
Pan Skarbnik powiedział, iż środki na wspomnianą dokumentację zostaną przekazane na 
sesji w dniu 30 marca br. Wówczas będzie można podpisać umowę na wykonanie 
projektu.
Pytań nie było.
W związku z powyższym członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) wyrazili 
zgodę na zabezpieczenie kwoty w budżecie Powiatu Sierpeckiego na wykonanie 
projektu do montażu rury basenowej oraz uzyskania praw autorskich.
Pan Starosta podziękował Panu Kierownikowi Krytej Pływalni za przybycie.

5. Uchwałą Rady Miasta Marki w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Marki 
dotyczącego dramatycznej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Marki, a także 
koniecznością podjęcia niezwłocznych działań legislacyjnych oraz organizacyjnych
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w sferze funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce /uchwała 
stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu/.

6. Uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie wystosowania 
apelu/uchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu/.

7. Pismem skierowanym do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie w sprawie oznaczenia map 
zasadniczych i wyry sów wydawanych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego /pismo 
stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu/.
Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

DWrta^Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

Za!. Nr A ...... .. do protokołu

z posiedzenis Um  du Powiatu 

NM M O .  i  dr JlćUOtt

na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2020r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

*•
Mariusz Turalski Starosta //

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek

4. Krystek Sławomir Członek / U
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Sierpc, dnia 24.02.2020 r.
BRZ.0022.5.2020

Działając na podstawie § 76 ust 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 44 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 27 lutego 2020 r. o godz.l0':00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu rocznego 
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 
2019 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
4. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu Powiatowego Domu Dzieci 
w Szczutowie w roku 2019.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3754W Goleszyn - Leszczynki, 
gm. Gozdowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo -  Kosemin -  
Żabowo - Szumanie, gm. Rościszewo.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo - Jaworowo, 
gm. Rościszewo.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3767W Bożewo - Rempin, 
gm. Mochowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3 753 W Białyszewo - Warzyn Skóry - 
Warzyn Kmiecy - Goleszyn w m. Warzyn Kmiecy, gm. Sierpc.
10. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych 
w roku 2019 oraz zakres prac do wykonania w roku 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2020-2023”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych Powiatu 
Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe w roku 2020.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania 
z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami 
pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019”.


