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Rozpoczęto 10 stycznia 2020 r. 

Zakończono 10 stycznia 2020 r.



PROTOKÓŁ Nr 40.2020 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 10 stycznia 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. 9:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
^  1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,

2. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 
odrębnymi ustawami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji
0 ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji
1 wpłat do budżetu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przedłożenia do konsultacji 
projektu „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji konkursowych 
powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie 
w 2020 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku 
publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania 
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań 
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty
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wymienione w art 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.
9. Przyjęcie protokołów:

Nr 37.2019 z dnia 13 grudnia 2019r.
Nr 38.2019 z dnia 19 grudnia 2019r.
Nr 39.2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek, posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

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

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu Powiatu wprowadzić 
pkt 8a Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
sierpeckiego na 2020r.
Członkowie Zarządu jednogłośnie (5-za) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu Powiatu 
po zmianach, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 
odrębnymi ustawami. ^
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji
0 ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji
1 wpłat do budżetu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przedłożenia do konsultacji 
projektu „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji konkursowych 
powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie 
w 2020 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku 
publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Sieipeckiego przez organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania 
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań 
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.
8a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
sierpeckiego na 2020r.
9. Przyjęcie protokołów:

Nr 37.2019 z dnia 13 grudnia 2019r.
Nr 38.2019 z dnia 19 grudnia 2019r.
Nr 39.2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
W  Pan Starosta poinformował, iż Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały 

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach 
dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
Pan Skarbnik dodał, iż zgodnie z art. 249 o finansach publicznych zarząd jednostki 
samorządu terytorialnego w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu przekazuje 
podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych 
jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr229.40.2020
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach 
dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu
/uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Pan Skarbnik poinformował, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych zarząd 
jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu, 
opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostce odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu 
kwotę 7.125.877zł dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość 
dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu 
państwa. Pan Skarbnik dodał, iż dochody w kwocie 604.000 zł, są to dochody, które 
zostaną przekazane do budżetu Państwa.
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Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 230.40.2020
w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 
ustawami. /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie przedłożenia do konsultacji 
projektu „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 
2020-2023” /wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz powiedział, iż Program opieki nad zabytkami powiatu sierpeckiego na lata 
2020-2023 podlegał zaopiniowaniu przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, który wniósł uwagi do Programu. W związku z powyższym 
naniesiono w projekcie programu stosowne poprawki zgodnie z zaleceniami 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy te zalecenia zostały uzupełnione w programie.
Pan Sekretarz odpowiedział, że tak. Dodał, iż poprzednia uchwała zostanie uchylona, 
natomiast zostanie podjęta uchwała z aktualnym wykazem zabytków.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy weryfikacja zabytków została przeprowadzona 
w sposób dokładny i szczegółowy?
Pan Sekretarz powiedział, że Wojewódzki Konserwator Zabytków, sprawuje nadzór 
i wniósł uwagi. W związku z powyższym należy je uwzględnić w nowym Programie 
ochrony zabytków, ponieważ ich brak spowoduje, że nie będzie pozytywnej opinii.

Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, iż chodzi o sam rejestr zabytków, który pobierany jest 
z Delegatury w Płocku ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z rejestru 
zabytków na terenie powiatu sierpeckiego. Dodała, iż strona została uaktualniona w tym 
tygodniu na stan 25 listopada 2019r.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 231.40.2020
w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu opieki nad zabytkami 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023” /uchwała stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy 
komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach 
ofert na wykonywanie w 2020 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące 
działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu 
Sierpeckiego” /wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 232.40.2020
w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do 
oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie w 2020 r. 
zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 
dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego” /uchwała stanowi załącznik nr 8 
do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 
kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /wniosek stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ nadmienił, iż termin składania ofert będzie do 6 lutego 2020r.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 233.40.2020
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań 
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku
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Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie /wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu/.
Pani Naczelnik OZ podkreśliła, iż w skład Komisji Konkursowej nie mogą należeć 
osoby, które należą do organizacji i które złożą ofertę.
Pan Starosta zapytał, czy osoba która jest prezesem stowarzyszenia nie może złożyć 
oferty, natomiast członek organizacji może?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że raczej nie.
Pan Sekretarz nadmienił, iż załącznikiem do regulaminu jest oświadczenie członka 
komisji, że nie pozostaje z żadnym oferentem w takim stosunku prawnym lub 
faktycznym że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności. Ponadto 
nie pozostaje w związku małżeńskim w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do 
drugiego stopnia z oferentem. Stwierdził, iż opinie powinny być obiektywne.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że przedstawiciele zarządu do składu Komisji, to nie 
jest powiedziane, że muszą być to członkowie Zarządu.
Pan Wicestarosta dodał, iż Zarząd może wskazać.
Pan Andrzej Cześnik zaproponował Pana Kamila Różańskiego -  członka Zarządu 
Powiatu, Pana Zbigniewa Czajkowskiego -  Głównego specjalistę w Wydziale Oświaty 
i Zdrowia.
Pan Starosta poprosił o wpisanie do Komisji Jego osoby.
Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej Zarząd Powiatu jednogłośnie powołał Pan 
Zbigniewa Czajkowskiego.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

publicznego i o wolontariacie /uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego
protokołu/.

UCHWAŁĘ Nr 234.40.2020
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych 
w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych 
Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione 
w art 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie /uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt 8a
Pan Skarbnik poinformował, iż w uchwale budżetowej na rok 2020 zwiększa się plan 
wydatków budżetu o kwotę lO.OOOzł w obszarze Rady Powiatu, natomiast zmniejsza się 
o kwotę lO.OOOzł z tytułu usług w Starostwie Powiatowym.
Pan Kamil Różański zapytał, czym spowodowana jest zmiana.
Pan Skarbnik opowiedział, że chodzi o usługi prawnicze w obszarze Rady Powiatu, 
ponieważ nastąpiło zwiększenie kontraktu na obsługę prawną.
Pan Starosta dodał, zwiększenia dotyczy dwóch mecenasów. Uważają że pracy jest 
coraz więcej.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 235.40.2020
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu sierpeckiego na 
2020r. /uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Członkowie Zarządu powiatu bez uwag jednogłośnie przyjęli Protokoły:
Nr 37.2019 z dnia 13 grudnia 2019r.
Nr 38.2019 z dnia 19 grudnia 2019r.
Nr 39.2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

Ad. pkt 10
W sprawach różnych członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się m.in.:

1. Pismem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w sprawie umorzenia zobowiązania 
względem Powiatu Sierpeckiego wynikającego ze spłaty rat kapitałowych !'pismo 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

2. Zajęciem stanowiska w sprawie wniosku Pana Sebastiana Szczypeckiego - 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 
rok 2021 środków finansowych na wspólne finansowanie drogi powiatowej relacji 
Rempin -  Mochowo /wniosek stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

3. Zajęciem stanowiska w sprawie wniosku Pana Sebastiana Szczypeckiego - 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 
rok 2021 środków finansowych na budowę chodnika dla pieszych przy drodze
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Pan Starosta odnosząc się do wniosków Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
powiedział, że są pewne ustalenia i są podpisane porozumienia z Wójtami Gmin.
Pan Kamil Różański powiedział, że było to już wcześniejszą praktyką, że gminy 
współfinansowały inwestycje drogowe. Uważa, że jest to w gestii Wójta jakie są drogi 
priorytetowe.
Pan Wicestarosta powiedział, ze te drogi które są wskazane we wnioskach Pana 
Szczypeckiego, które miałyby zostać wykonane przez powiat kosztowałyby około 
10.800.000zł. Stwierdził, iż powiat nie jest w stanie wyłożyć takiej kwoty. Uważa, że 
o realizacji inwestycji na poszczególnych gminach decyduje wójt danej gminy, 
ponieważ współfinansuje środki. Uważa, że Pan Szczypecki powinien najp ierw ^ 
porozmawiać z Wójtem Gminy Gozdowo. Dodał, iż są już podpisane porozumienia 
z wójtami na rok 2020.
Pan Kamil Różański powiedział, że wniosek dotyczy inwestycji na rok 2021.
Pan Wicestarosta stwierdził, iż są za tym aby drogi wykonywać wszędzie, ale są już 
wskazane drogi przez wójtów, które będzie wykonywać Powiat w roku 2021.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że jeżeli będą wykonywane projekty na kompleksowe 
drogi korzystając z dofinansowania na duże kwoty, to należy się cieszyć.
Pan Wicestarosta stwierdził, iż drogi przeznaczone na inwestycje wskazuje wójt gminy.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że są to drogi powiatowe i pewne wskazówki można 
zasugerować.
Pan Kamil Różański uważa, że jeżeli miałby powiat sam finansować inwestycje 
drogowe bez środków z gmin, to zapewne nie byłoby tyle inwestycji zrealizowanych. 
Dodał, iż należy podziękować samorządom gminnym, że pomimo trudnej sytuacji 
finansowej ze względu na oświatę, chcą współpracować. Stwierdził, że są do drogi ̂  
powiatowe, a gminy inwestują w majątek powiatu.
Pan Andrzej Cześnik stwierdził, iż wszyscy korzystają z tych dróg.
Pan Wicestarosta dodał, że te drogi są na terenach gmin.
Pan Kamil Różański stwierdził, że są też drogi wojewódzkie i krajowe, których 
samorządy gmin nie współfinansują.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że dobrze byłoby aby wykonywać duże inwestycje 
drogowe na danej gminie.
Pan Wicestarosta powiedział, że do końca sierpnia br. zostaną złożone trzy wnioski na 
drogi, a na 2022r. będą złożone na dwie drogi. Nie wiadomo czy zostaną przydzielone 
środki na trzy drogi. Nadmienił, iż na rok 2021 będzie wykonywana inwestycja na 
drodze Gozdowo -  Bonisław gm. Gozdowo, Ligowo -  Skępe do granicy województwa 
gm. Mochowo oraz droga która graniczy gminy Sierpc, Rościszewo i Zawidz.

powiatowej Rempin -  Gozdowo /wniosek stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu/.
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Pan Sławomir Krystek stwierdził, iż wniosek był już składany i omawiany przez Zarząd. 
Zostały zmienione tylko daty i data realizacji. Uważa, że wyjaśnił w jaki sposób to 
należy robić, a indywidualny wniosek Radnego stawia Zarząd w niezręcznej sytuacji. 
Uważa, że podstawą jest współpraca z gminami i Wojewodą oraz to, że Powiat korzysta 
z współfmansowań, które ograniczają prawa. Zasadność wszystkich wniosków 
składanych do Zarządu jest pełna, ale należy wziąć pod uwagę, co wójt na danym 
terenie będzie wykonywał i czy będzie miał przyzwolenie Rady Gminy oraz możliwości 
Powiatu, jak również rozpatrzenia wniosku na dofinansowanie danej inwestycji, czy 
powiat otrzyma dotację czy nie.
Pan Wicestarosta nadmienił, iż niektóre powiaty złożył trzy wnioski i nie otrzymały 
żadnych środków, natomiast powiat sierpecki otrzymał na trzy drogi, a obecnie na dwie. 
Dodał, iż każdy radny ma prawo złożyć wniosek z każdej gminy. Wniosek zostanie 
rozpatrzony w późniejszych terminach, ponieważ na rok 2021 są ustalone porozumienia 
z wójtami gmin. Stwierdził, że inwestycje drogowe wskazuje wójt poszczególnej gminy, 
a niektóre gminy mają problemy finansowe z oświatą i nie jest stać samorządu na 

^  dofinansowanie do inwestycji drogowych. Uważa, że każdy ma możliwość napisania 
i złożenia wniosku o dofinansowaniu do dróg, ale należy wziąć pod uwagę już zawarte 
porozumienia z wójtami. Stwierdził, że powiat nie jest w stanie zrobić każdej drogi. To 
zależy jakie zostaną pozyskane środki z Funduszu Dróg Samorządowych oraz od 
Wojewody.

Członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z wnioskami Pana Sebastiana 
Szczypeckiego -  Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu podtrzymują stanowisko Pana 
Wice staro sty.

4. Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie dotacji ze 
środków z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn. „Zakup tomografu 
komputerowego dla SPZZOZ w Sierpcu"jpismo stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu/.

5. Protokołem oraz zastrzeżeniami do protokołu z kontroli przeprowadzonej przez 
Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu /Protokół stanowi załącznik nr 18 
do niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz poinformował, iż do protokołu zostały wniesione zastrzeżenia. Uważa, że 
Komisja Rewizyjna powinna wystąpić do Mecenasa o wydanie opinii prawnej co do 
zasadności wniesionych zastrzeżeń. Dodał, iż ta opinia będzie rzutowała na treść 
samego protokołu, czyli ustaleń faktycznych i prawnych. Ponadto powiedział, iż 
Komisja Rewizyjna zgodnie ze statutem ma prawo do napisania protokołu, dokonania 
ustaleń faktycznych i prawnych. Stwierdził, że jeżeli Pan Starosta ostatecznie podpisze 
protokół i zgodzi się na to co jest zamieszczone w protokole, wówczas Komisja
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Rewizyjna powinna zdefiniować wnioski. Podkreślił, iż Komisja Rewizyjna nie ma 
żadnych uprawnień ustawowych, aby wydawać zalecenia pokontrolne.
Pan Sławomir Krystek zwrócił uwagę, że nie ma też uwarunkowań prawnych do tego, 
aby nie wydawać zaleceń. Dodał, iż na powyższy temat wykładnie prawa są różne. 
Przytoczył wykładnie z gazety prawnej i gazety pl. Stwierdził, iż tą sprawą powinien 
wnikliwie zająć się Pan Mecenas.
Pytań nie było.

6. Wnioskiem Wójta Gminy Gozdowo w sprawie wstępnej akceptacji zamiaru 
utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej /wniosek stanowi załącznik nr 19 do
niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz odczytał przygotowane oświadczenie. Pan Starosta zaproponował 
poszerzenie porządku posiedzenia Zarządu Powiatu o pkt 10 Podjęcie oświadczenia ^  
dotyczącego stanowiska w sprawie zamiaru utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej w 
budynku po byłej szkole podstawowej w Ostrowach na terenie gminy Gozdowo Powiat 
Sierpc.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4-za) przyjęli porządek 
posiedzenia po zmianie, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 
odrębnymi ustawami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji
0 ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji
1 wpłat do budżetu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przedłożenia do konsultacji 
projektu „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji konkursowych 
powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie 
w 2020 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku 
publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania 
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań 
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty
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wymienione w art 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.
8a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
sierpeckiego na 2020r.
9. Przyjęcie protokołów:

Nr 37.2019 z dnia 13 grudnia 2019r.
Nr 38.2019 z dnia 19 grudnia 2019r.
Nr 39.2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

10. Sprawy różne.
lOa. Podjęcie oświadczenia dotyczącego stanowiska w sprawie zamiaru utworzenia 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w budynku po byłej szkole podstawowej w Ostrowach na 
terenie gminy Gozdowo powiat Sierpc.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Pan Starosta kontynuując porządek posiedzenia po zmianach przeszedł do kolejnego 
^  punktu.

Ad pkt lOa
Pan Starosta za wnioskował o podjęcie oświadczenia w sprawie zamiaru utworzenia 
Warsztatu Terapii Zajęciowej w budynku po byłej szkole podstawowej w Ostrowach na 
terenie gminy Gozdowo Powiat Sierpc. Dodał, iż wpłynął wniosek do Starosty 
Sierpeckiego od Wójta Gminy Gozdowo w sprawie wstępnej akceptacji zamiaru 
utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w budynku po byłej szkole podstawowej 
w Ostrowach na terenie gminy Gozdowo.
Po zapoznaniu się z wnioskiem członkowie Zarządu Powiatu (3-za; 1- wstrzymujący 
się) podjęli:

OŚWIADCZENIE 
Zarządu Powiatu 

z dnia 10 stycznia 2020r.
dotyczące stanowiska w sprawie zamiaru utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w budynku po byłej szkole podstawowej w Ostrowach na terenie gminy Gozdowo 
powiat Sierpc oświadczenie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

Pan Andrzej Cześnik powiedział, iż wstrzymał się od głosowania, ponieważ za dużo 
było w tym temacie informacji. Uważa, iż sprawa powstania Warsztatów Terapii 
Zajęciowej powinna zacząć się od siedziby na terenie miasta Sierpc. Uważa, że jeżeli 
byłoby stanowisko, że miasto nie posiada odpowiedniego budynku, to wówczas można 
wrócić do pierwszej propozycji na terenie gm. Gozdowo w m. Ostrowy. Uważa, że tę 
sprawę powinno zacząć się od miasta Sierpca i powstanie WTZ na terenie miasta.
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Pan Starosta uważa, że zawsze powinno zaczynać się od „stolicy powiatu”. Stwierdził, 
że przez osiem ostatnich lat ta „stolica” była zawsze pomijana w różnych tematach 
inwestycyjnych.
Pan Andrzej Cześnik dodał, iż nie ulega wątpliwości, że inicjatywa jest bardzo słuszna. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

..........do  protokołu

na posiedzeniu w dniu 10 stycznia 2020r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Mariusz Turalski Starosta

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta
/  /

3. Cześnik Andrzej Członek

4. Krystek Sławomir Członek /m
5. Różański Kamil Członek



\RZĄD POWIATU 
W SIERPCU

Sierpc, dnia 7.01.2020 r.

BRZ.0022.1.2020

Działając na podstawie § 76 ust 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 40 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 10 stycznia 2020 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 
odrębnymi ustawami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji
0 ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji
1 wpłat do budżetu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przedłożenia do konsultacji 
projektu „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji konkursowych 
powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie 
w 2020 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku 
publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
w 2020 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe 
i podmioty wymienione w art. 3 ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania 
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań 
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie.
9. Przyjęcie protokołów:

Nr 37.2019 z dnia 13 grudnia 2019r.
Nr 38.2019 z dnia 19 grudnia 2019r.
Nr 39.2019 z dnia 30 grudnia 2019r.

10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.


