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PROTOKÓŁ Nr 41.2020 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 16 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. 8:30.

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

2. Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
3. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
4. Pan Zbigniew Rzadkiewicz - Starszy specjalista ds. ewidencji dróg, mostów 
i zezwoleń.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg powiatowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez

£  Powiat Sierpecki na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2019 r. 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Sierpecki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do 
przystąpienie Zespołu Szkól Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu
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„Nowe doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomika” realizowanego w ramach 
programu Erasmus+ Akcji 1 „Mobilność edukacyjna. Kształcenie i szkolenia 
zawodowe” oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na oddanie w najem w drodze 
bezprzetargowej gruntu na okres 3 lat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego 
samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 2019r.
10. Zapoznanie się z informacją PCPR o funkcjonowaniu mieszkań chronionych.
11. Zapoznanie się z informacją ZDP dotyczącą rozliczenia inwestycji zrealizowanych 
w 2019r. z uwzględnieniem przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz 
informacją w zakresie regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w roku 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nawiązania stosunku pracy 
na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia 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 Andrzej Cześnik zawnioskował, aby z porządku posiedzenia Zarządu Powiatu 
znieść pkt 12 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nawiązania 
stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
Uważa, że w/w uchwałę można podjąć w późniejszym terminie.

Członkowie Zarządu jednogłośnie (4-za) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu Powiatu 
ze zmianą, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
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3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg powiatowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Sierpecki na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2019 r. 
Wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Sierpecki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do 

^  przystąpienie Zespołu Szkól Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu
„Nowe doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomika” realizowanego w ramach 
programu Erasmus+ Akcji 1 „Mobilność edukacyjna. Kształcenie i szkolenia 
zawodowe” oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na oddanie w najem w drodze 
bezprzetargowej gruntu na okres 3 lat.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego 
samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 2019r.
10. Zapoznanie się z informacją PCPR o funkcjonowaniu mieszkań chronionych.
11. Zapoznanie się z informacją ZDP dotyczącą rozliczenia inwestycji zrealizowanych 
w 2019r. z uwzględnieniem przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz 
informacją w zakresie regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w roku 2019.

^  12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt 3
Na salę posiedzenia w zastępstwie za Dyrektora ZDP przybył Pan Zbigniew 
Rzadkiewicz - Starszy specjalista ds. ewidencji dróg, mostów i zezwoleń.
Pan Starosta poinformował, iż Pan Zbigniew Rzadkiewicz - Starszy specjalista 
ds. ewidencji dróg, mostów i zezwoleń wystąpił z wnioskiem w sprawie wysokości
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stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych /wniosek stanowi załącznik 
nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że zmiana wysokości stawek wynika z wprowadzonej 
ustawy w miesiącu październiku. Obliguje to samorządy do przyjęcia górnej granicy 
stawek, która ma obowiązywać w całej Polsce. Dodał, iż stawki przyjęte wcześniejszą 
uchwałą są zdecydowanie wyższe.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 236.41.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 
dróg powiatowych /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta zaproponował, aby w omawianym punkcie omówić pkt 11 Informację ZDP 
dotyczącą rozliczenia inwestycji zrealizowanych w 2019r. z uwzględnieniem 
przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz informacją w zakresie regulacji 
stanu prawnego dróg powiatowych w roku 2019 /informacja stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/
oraz pkt 3 z punktu Sprawy różne - Zajęciem stanowiska w sprawie wniosku Wójta 
Gminy Szczutowo w sprawie remontów dróg powiatowych na terenie gm. Szczutowo 
/pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że zaplanowane inwestycje drogowe na 2019 r. zostały 
zrealizowane w pełni pod względem finansowym jak i rzeczowym. Wyjątek stanowią 
trzy inwestycje, które planowano zrealizować, ale z przyczyn niezależnych zostały 
przeniesione na rok 2020. Dodał, iż w całości zostało przebudowanych w roku 2019 
ponad 11 km dróg powiatowych. Ponadto do Zarządu Dróg Powiatowych została £  
zakupiona piaskarka oraz samochód ciężarowy.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy w projektach, które były dotowane są zagrożenia 
w postaci zwrotu dotacji?
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że nie posiada takiej wiedzy i nie powinno tego być. 
Uważa, że jeżeli jest podpisana umowa to nie powinno się jej zmieniać. Bywało już tak, 
że wystąpiono o środki zewnętrzne, gdzie przy naborze był inny podział środków, a przy 
podpisaniu umowy nastąpiły zmiany.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy nie widzi w żadnej inwestycji podstaw do 
ewentualnych zmian dotacji po przeprowadzeniu kontroli?
Pan Skarbnik nadmienił, że pod warunkiem że zostaną spełnione wszystkie wymagania 
kontroli.
Pan Z. Rzadkiewicz zapytał, czy chodzi o sytuację po przeprowadzeniu zewnętrznej 
kontroli w ramach dofinansowania? Stwierdził, że nie zakłada takiego zdarzenia.
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Nadmienił, iż pod względem finansowym i rzeczowym jest dobrze, ponieważ 
zamówienia ogłaszane są ryczałtem więc nic się nie zmieni. Jedynie może być naliczana 
kara za uchybienie przy zamówieniu publicznym.
Pan Kamil Różański zapytał, czy są wykonane jakieś projekty do złożenia wniosku na 
rok następny?
Pan Skarbnik dodał, iż założenia muszą się odbywać zgodnie z załącznikiem 
inwestycyjnym. Dodał, iż w planie na rok 2021 jest wykonanie projektów na 
przebudowę dróg powiatowych. Dodał, że jest jeszcze jedna inwestycja, która nie jest 
wprowadzona do załącznika inwestycyjnego droga powiatowa Bonisław -  Gozdowo, 
która zostanie wprowadzona po podpisaniu porozumienia z gm. Gozdowo.
Pan Z. Rzadkiewicz dodał, że jest projekt na wykonanie 1 km drogi, natomiast zakres 
zostanie rozszerzony na cały odcinek.
Pan Kamil Różański zapytał o drogę Zgagowo -  Skoczkowo -  Komorowo -  Wilczogóra 
- Borkowo do drogi nr 10.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, iż na wspomnianej drodze na gminie Sierpc jest 
wykonana nawierzchnia, natomiast na gm. Zawidz nie jest remontowana.
Pan Kamil Różański powiedział, że jest remontowana na części gminy Rościszewo 
i części gminy Sierpc.
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że na terenie gm. Sierpc do granicy była wykonana 
nakładka asfaltowa.
Pan Kamil Różański zapytał, czy przez miejscowość Borkowo.
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że została wykonana.
Pan Kamil Różański powiedział, że do drogi nr 10 nie było robione.
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że było robione i asfalt nie jest zniszczony.
Pan Kamil Różański powiedział, że za zakrętem przy sklepie w stronę drogi nr 10 jest 
droga zniszczona.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że droga była robiona w rok 2011 lub 2012. Stwierdził, 
że jest jedną z główniejszych dróg i trzeba myśleć o dofinansowaniu zewnętrznym.
Pan Kamil Różański nadmienił, że jest to główna droga, która łączy drogę wojewódzką 
z drogą krajową. Dodał, że jest to droga objazdowa w sytuacji zamknięcia drogi 
krajowej. Nadmienił, iż w pewnych miejscach droga jest zawężona i poprzez przejazd 
tirów jest niszczona.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że droga ma szerokość 5m. Inwestycja na tej drodze 
polegałaby na położeniu nakładki plus pobocza.
Pan Starosta powiedział, że zrodziła się koncepcja, aby zorganizować spotkanie wójtów 
gminy Sierpc, Zawidz i Rościszewo w sprawie tej drogi.
Pan Z. Rzadkiewicz stwierdził, że należy pamiętać, że droga jest pięciometrowa 
i w zamiarze jest jej poszerzenie.
Pan Skarbnik powiedział, że w załączniku inwestycyjnym z roku 2019, jest zapis: 
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na



przebudowę drogi powiatowej Rościszewo-Kosemin-Żabowo-Szumanie w kwocie 
38.200zł. Uważa, że jest to projekt do złożenia wniosku w roku 2020. Ponadto 
opracowanie dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruchu na 
przebudowę drogi powiatowej Bonisław -  Gozdowo wykonany za kwotę 14.000zł. 
Dodał, iż ten projekt zostanie rozszerzony. Natomiast trzecia inwestycja: opracowanie 
dokumentacji projektowej wraz z projektem stałej organizacji ruch na przebudowę drogi 
powiatowej Ligowo -  Skępe granica województwa koszt 13.600zł.
Pan Z. Rzadkiewicz stwierdził, że jeżeli byłoby w planach coś robić, to należałoby 
wykonać dokumentacje na złożenie wniosku.
Pan Kamil Różański zapytał, czy są trzy projekty na złożenie wniosku w roku 2020.
Pan Skarbnik odpowiedział, że są zaplanowane dwie drogi na krótkie odcinki. Uważa, 
że można rozszerzyć projekty drogi Gozdowo-Bonisław i drogi Rościszewo -  Kosemin 
-  Żabowo-Szumanie. Natomiast jeżeli nie, to następny projekt należałoby zlecić do ^  
wykonania i odpowiednio zgłosić. Stwierdził, iż przy oczekiwaniu na decyzję 
środowiskowe nie jest łatwo wykonać projekt.
Pan Z. Rzadkiewicz podsumowując powiedział, iż na nabór sierpniowy jest 
dokumentacja na gm. Rościszewo, która posiada ważność, a nie jest powiedziane, że ten 
wniosek ma zostać złożony. Ponadto jest dokumentacja na odcinek 1 km drogi na 
gm. Gozdowo, który zostanie rozszerzony celem zwiększenia zakresu, aby wystąpić 
z wnioskiem w naborze sierpniowym. Ponadto jest dokumentacja oraz złożony wniosek 
w sierpniu 2019r. na drogę Ligowo -  Skępe - granica województwa.
Pan Kamil Różański uważa, że należy porozmawiać i ustalić inwestycje wykonywane 
na drogach powiatowych.
Pan Z. Rzadkiewicz uważa, że należy spotkać się z samorządem gminnym 
i porozmawiać, jakie są oczekiwania i plany oraz uzgodnić poszczególne inwestycje na 
dłuższym etapie.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że jest początek roku i należy to wykorzystać i zacząć ^  
robić.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że należy pamiętać o 80% dofinansowaniu. Uważa, że 
nawet jeżeli w roku bieżącym w sierpniu nie wystąpi się o dofinansowanie, to należy 
przygotować się do dużych projektów.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy na wykonanie projektów znajdą się środki finansowe.
Pan Skarbnik odpowiedział, że tak.
Pan Sławomir Krystek poprosił, aby wykonać zestawienie dokumentacji na drogi, które 
będą wykonywane w najbliższym czasie.
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że dokumentacja przygotowywana jest na bieżąco. 
Dodał, iż taka informacja była już przygotowywana na posiedzenie Zarządu odnośnie 
dofinansowań i co jest planowane w najbliższym czasie, jak również co było robione 
w trakcie roku.
Pan Sławomir Krystek zapytał odnoście regulacji stanu prawnego dróg powiatowych.
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Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, iż z uwagi na poniesione koszty związane z zimą 
w ubiegłym sezonie, na rok 2019 nie planowano realizacji dodatkowych postępowań 
w zakresie regulacji, czyli ustanowienia własności na powiat sierpecki nieruchomości 
drogowych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych, jeżeli jest jednostka 
organizacyjna w postaci Zarządu Dróg Powiatowych, to zgodnie z ustawą w/w 
jednostka powinna mieć w trwałym zarządzie te nieruchomości. Stwierdził, że na terenie 
powiatu jest już bardzo dużo dróg powiatowych uregulowanych.
Więcej pytań w tym temacie nie było.

3. Zajęciem stanowiska w sprawie wniosku Wójta Gminy Szczutowo w sprawie 
remontów dróg powiatowych na terenie gm. Szczutowo /pismo stanowi załącznik nr do 
niniejszego protokołu/.

Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że jeżeli chodzi o drogę powiatową Czumsk Duży -  
granica województwa, to w ramach objazdu dróg powiatowych można było zobaczyć jej 
stan. Stwierdził, że jest zniszczona i na bieżąco jest doraźnie remontowana. Uważa, że 
kwestia przyszłościowa jej przebudowy to porozumienie z Wójtem na kolejne lata. 
Ponadto droga powiatowa Chrostkowo -  granica województwa jest drogą gruntową na 
której jest znikomy ruch. Jest to krótki odcinek przez miejscowość Blinno do granicy 
powiatu. Dodał, iż ta droga była umacniana i poprawiana. Natomiast droga Gójsk -  
Podlesie -  granica województwa, jest to odcinek asfaltowy, który jest wykonany 
z dofinansowania z funduszy, a za miejscowością Podlesie jest odcinek gruntowy, który 
ma również ruch znikomy. Powiedział, że te odcinek jest również objęty w zakresie 
profilowania. Nie wie, czy jest zasadne wykonywać na tej drodze nakładkę asfaltową. 
Pan Skarbnik powiedział, że droga Czumsk Duży -  granica województwa do drogi 
Gójsk -  Szczutowo jest ujęta w pkt 2 załączniku inwestycyjnym na rok 2020 za kwotę 
152.000zł „Przebudowa drogi powiatowej Czumsk Duży -  granica województwa droga 
Gójsk -  Szczutowo”.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że mowa jest o tej drodze, ale w innym miejscu. Dodał, 
że jest to odcinek gdzie przewidziany jest chodnik w m. Szczutowo.
Pan Skarbnik nadmienił, iż powiat nie może sobie pozwolić na wykonanie nakładki 
asfaltowej w ramach remontu ze względu na wskaźniki WPF. Dodał, iż wszystko musi 
być jako inwestycja.
Pan Z. Rzadkiewicz uważa, że można nie nazywać drogi przebudową tylko remontem 
i wówczas można wystąpić o dofinansowanie środków. Remont polega na tym, 
że nie dodaje się nowych elementów do drogi.
Pan Skarbnik nadmienił, iż inwestycją jest to, kiedy poprawia się walory użytkowe, 
natomiast remont odtwarza drogę.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że stan techniczny dróg jest znany, natomiast brakuje 
wniosku Pana Wójta, że deklaruje dołożenia środków 50%. Uważa, że jest potrzeba
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pilnego spotkania. Wnioskuje, aby nie organizować spotkania ogólnie tylko z każdym 
Wójtem indywidualnie wraz z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych oraz 
Starostą, wówczas będzie to spotkanie merytoryczne.
Pan Z. Rzedkiewicz powiedział, że na drodze powiatowej Czumsk Duży -  granica 
województwa, która jest jedną z główniejszych dróg na terenie gminy jest nawierzchnia 
asfaltowa, która jest w tragicznym stanie i jedną z najgorszych na tym terenie.
Pan Andrzej Cześnik potwierdził wypowiedź Pana Z. Rzadkiewicza, że ta droga jest 
w złym stanie.
Pan Wicestarosta wspomniał, iż była rozmowa, że z każdym wójtem będą indywidualne 
rozmowy. Stwierdził, że na gm. Szczutowo będzie wykonywana inwestycja na drodze 
powiatowej Podlesie -  Gójsk, jak również zostały przekazane środki z Funduszu Dróg 
Samorządowych od Wojewody. Dodał, iż Wójt gm. Szczutowo podpisał porozumienia 
z powiatem na rok 2020 na dofinansowanie 50/50 i nie było rozmów o drogach, które 
są wpisane we wniosku.
Pan Z. Rzadkiewicz uważa, że w każdej gminie są duże potrzeby remontów dróg.
Pan Wicestarosta stwierdził, że nie było nic wspomniane o tych drogach. Uważa, że te 
inwestycje drogowe mogą zostać zrealizowane w dalszej perspektywie w porozumieniu 
50/50. Dodał, że rozmowy były prowadzone indywidualnie z każdym wójtem. 
Stwierdził, iż problemy są w każdej gminie i każda gmina chciałby, aby remonty były 
wykonywane na ich terenie. Uważa, że jeżeli Wójt gm. Szczutowo chce wykonać 
remont na tych drogach, to w roku 2021 za porozumienie z powiatem. Dodał, iż powiat 
wykonuje inwestycje drogowe za porozumieniem z wójtem danej gminy.
W związku z powyższym członkowie Zarządu po zapoznaniu się z wnioskiem wyrazili 
chęć współpracy w inwestycjach drogowych wymienionych we wniosku, za zgodą 
Wójta Gminy oraz wskazanych przez niego inwestycjach.
Więcej pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Panu Zbigniewowi Rzadkiewiczowi za przybycie.

Ad. pkt 4
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 przyjęcia planu dofinansowania 
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2020 /wniosek stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik poinformowała, iż 23 sierpnia 2019r. weszło nowe rozporządzenie 
w którym określono datę (do 31 stycznia), do kiedy należy podjąć uchwałę w sprawie 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nadmieniła, iż był to 
temat dyskusyjny, kto powinien podejmować taką uchwałę i ustalono że organ
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wykonawczy. Dodała, iż plan został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające 
nauczycieli na terenie powiatu sierpeckiego, natomiast wysokość dofinansowania była 
konsultowana z dyrektorami szkół. Oznajmiła, że kwota l.OOOzł jest kotą 
dofinansowania dla studiujących nauczycieli w roku budżetowym 2020. Ponadto 
poinformowała, iż nastąpiła również zmiana, ponieważ doszły szkolenia branżowe. 
Nauczyciel praktycznej nauki zawodu i przedmiotów zawodowych musi przejść 
szkolenie branżowe w określonej liczbie godzin. Obowiązkiem dyrektora jest stworzenie 
harmonogramu takich szkoleń.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 237.41.2020
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki na rok 2020 /uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia analizy 
poniesionych w 2019 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do 
wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki, oraz przedłożenia sprawozdania 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki w roku 2019 /wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że osiągnięto na każdym stopniu wysokość 
średniorocznych wynagrodzeń nauczycieli. Dodała, iż jest nadwyżka nauczycieli 
dyplomowanych, a mała ilość nauczycieli zawodowych. Stwierdziła, że obecnie jest 
podwójny rocznik i dużo nauczycieli miało nadgodziny.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że finanse idą w złym kierunku, jeżeli chodzi 
o wynagrodzenie zasadnicze. Wyjaśniła, że do tej pory do końca grudnia nauczyciel 
stażysta miał 2.466 zł w porównaniu z najniższą bez przygotowania pedagogicznego, 
natomiast magister 210 zł więcej niż stażysta po szkole podstawowej. Nauczyciel 
stażysta np. magister bez przygotowania pedagogicznego ma 2617zł, natomiast inżynier 
czy licencjat bez przygotowania 2600zł. Zapytała, kto będzie chciał pracować i uczyć 
w szkole? Stwierdziła, że brak jest nauczycieli do przedmiotów zawodowych. Są 
nieliczni nauczyciele, którzy są bez przygotowania pedagogicznego dlatego, że ich 
brakuje.
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Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 238.41.2020
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2019 r. wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz 
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach 
awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Sierpecki /uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie przedłożenia sprawozdania 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki w roku 2019.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 239.41.2020
przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2019 /uchwała stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia w związku z wnioskiem Pani Magdaleny Pędy -  Dyrektor Zespołu 
Szkól Nr 2 wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań 
zmierzających do przystąpienia Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu do projektu „Nowe doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomika” 
realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 „Mobilność edukacyjna. 
Kształcenie i szkolenia zawodowe” oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 
w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że jak co roku Pani Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 złoży 
wniosek o dofinansowanie programu Erasmus+ związanego z wyjazdem zagranicznym 
do Hiszpanii dla 44 uczniów szkół zawodowych. Kwota 110.912 euro w przeliczeniu 
472.806,76zł. Oznajmiła, że 80% jest to kwota dofinansowania przez agencje narodową, 
natomiast 20% zabezpieczenie przez powiat, które również będzie zwrócone. Dodała, że
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to zabezpieczenie planowane jest na rok 2021, ponieważ projekt obejmuje rok szkolny 
2020/2021.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że dzięki projektom i programom w roku 2018 
pozyskano 1.039.882zł, a w roku 2019 -  687.935.62zł. Dodała, że jest to forma 
promocji szkół.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 240.41.2020
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia 
Zespołu Szkól Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu „Nowe 
doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomika” realizowanego w ramach 
programu Erasmus+ Akcji 1 „Mobilność edukacyjna. Kształcenie i szkolenia 
zawodowe” oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu /uchwała 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na wniosek Pana Roberta Makówki -  
Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia Dyrektorowi 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na 
oddanie w najem w drodze bezprzetargowej gruntu na okres 3 lat /wniosek stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz powiedział, że chodzi o dwie działki po 15 metrów na postawienie garaży. 
Pan Wicestarosta oznajmił, że te garaże stoją od lat.
Pan Sławomir Krystek zapytał, jaką powierzchnię ma działka? Powiedział, że jeżeli 
chodziłoby o oddanie w dzierżawę i nie było zapisu „garaże”, to nie ma nic przeciwko, 
natomiast budowa garażu wymaga zgłoszenia. Lokalizacja jego powinna być 
uzgodniona, czy jest możliwość postawienia garaży. Wyjaśnił, iż art 29 ust. 1 pkt 2 
prawa budowlanego mówi o tym, że na działce na każde 500m2 może być postawiony 
jeden obiekt do 35 metrów.
Pan Sekretarz powiedział, że we wniosku jest zapis „postawienie dwóch garaży 
o konstrukcji blaszanej nie trwale związanych z gruntem”.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że nie chodzi o to, czy garaż jest trwale związany, 
czy nietrwale związany z gruntem. Stwierdził, że jest to obiekt, który dopuszcza prawo 
w ramach zgłoszenia w którym jest pewien wymóg.
Pan Wicestarosta powiedział, że działka jest w sąsiedztwie gdzie znajduje się lądowisko, 
parking i korty tenisowe.



Pan Sławomir Krystek uważa, że gdyby nie było tak rozbudowanego wniosku Pana 
Dyrektora, że chce wydzierżawić te obiekty to nie miałby nic przeciw, natomiast we 
wniosku są szczegółowe wyliczenia.
Pan Wicestarosta powiedział, że te garaże stoją już kilka lat i sądzi, że jak zostały 
postawione to jakieś pozwolenie musiało być.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy te garaże stoją?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że stoją i to kilka lat.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy tylko przedłużają umowę?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że tak.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 241.41.2020 #
w sprawie wyrażenia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na oddanie w najem w drodze bez przetargowej 
gruntu na okres 3 lat /uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Na salę posiedzenia przybyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie przyjęcia 
sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu powiatowego o zadaniach 
zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w okresie 2019r. /wniosek stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu/.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że zgodnie z dyspozycją Rady Powiatu środki zostały ^  
wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem dla mieszkańców powiatu. Ponadto został 
złożony wniosek na Warsztaty Terapii Zajęciowej, na który nie została zawarta umowa.
Pani Dyrektor PCPR oznajmiła, że jest ogłoszony w ramach programu celowego -  
program wyrównywania różnic między regionami. Oznajmiła, że ze środków PFRON 
można pozyskać środki na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Za ten program 
odpowiada powiat, a w ramach programu można wnioskować o środki finansowe.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 242.41.2020
w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego samorządu 
powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 2019r. Zuchwała stanowi załącznik 
nr 17 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR przedstawiła 
informacją PCPR o funkcjonowaniu mieszkań chronionych / informacja stanowi 
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że na tyle na ile pozwalał budżet, mieszkania 
chronione zostały wyremontowane. Powiedziała, że te mieszkania przeznaczone są dla 
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo -  
wychowawczych celem zapobiegania bezdomności tych osób. Dodała, że na obecną 
chwilę są wolne mieszkanie, natomiast są złożone wnioski, które niebawem zostaną 
rozpatrzone w kontekście zasiedzenia.
Pytań nie było.

Ad. pkt 12
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie ustalenia wysokości 
i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących 
radnym Rady Powiatu Sierpeckiego.
Pan Sekretarz powiedział, że w § 2.1 zgodnie z sugestią Pana Kamila Różańskiego 
proponuje się następującą treść „ Za każdą nieobecność na obradach sesji Rady Powiatu 
oraz na obradach komisji Rady Powiatu i obradach Zarządu Powiatu, miesięczna dieta 
radnego ulega zmniejszeniu o 5% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, z tym, że łączna wysokość zmniejszenia 
nie może przekroczyć 50% wysokości diety w stosunku miesięcznym”. Dodał, iż kwota 
potrącenia będzie obowiązywała każdego radnego. Ponadto poinformował, iż dietę 
radnego w zależności od pełnionej funkcji podwyższono o 100 zł. Pan Sekretarz 
poinformował, iż w § 4 ust 2 należy wskazać Wiceprzewodniczącego Rady do 
określania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady. Stwierdził, że 
należy wyznaczyć osobę spośród Wiceprzewodniczących Rady.
Pan Kamil Różański powiedział, że jeżeli zmieni się wiceprzewodniczący to należy 
zmienić uchwałę.
Pan Wicestarosta zaproponował, aby był najstarszym wiekiem.
Pan Mecenas uważa, że można zmienić zapis, że wskazuje się najstarszego wiekiem 
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.
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Pytań nie było.
Pan Mecenas zaproponował przegłosować poprawki do uchwały:
„§ 2.1 Za każdą nieobecność na obradach sesji Rady Powiatu oraz na obradach komisji 
Rady Powiatu i obradach Zarządu Powiatu, miesięczna dieta radnego ulega 
zmniejszeniu o 5% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy 
z dnia 23 grudnia 1999 roku o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, z tym, że łączna wysokość zmniejszenia 
nie może przekroczyć 50% wysokości diety w stosunku miesięcznym” 
oraz
„§ 4 ust 2. Do określania Przewodniczącemu Rady Powiatu w poleceniu wyjazdu 
służbowego, terminu i miejsca wykonywania zadania oraz miejscowości rozpoczęcia 
i zakończenia podróży służbowej, wskazuje się najstarszego wiekiem ^
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu”.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5-za przyjęli poprawki do projektu uchwały. 
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
oraz uwzględnionymi poprawkami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 243.41.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego uchwała stanowi 
załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 14
Członkowie Zarządu w sprawach różnych zapoznali się m.in.:

1. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego w sprawie realizacji § 5 ust. 1 pkt 2 lit. b 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie 
domów pomocy społecznej /uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

2. Informacją w sprawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na usługę 
prowadzenia kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie 
i uczestników Działu Wsparcia Dziennego „Senior+ na lata 2019-2021 /informacja 
stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.
Na salę posiedzenia przybyła Pani Grażyna Topolewska -  Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie.
Pani Dyrektor DPS powiedziała, że umowa z firmą, która wygrała przetarg została 
zawarta do końca stycznia 202 lr. Podmiotem który realizuje to zamówienie jest finna ze
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Skępego o nazwie „01-Maro” -  właściciel prywatny. Dodała, iż jest po spotkaniu z Radą 
mieszkańców i są zadowoleni z przygotowywanych posiłków. Oznajmiła, że 
wydzierżawiona jest kuchnia z przyległymi pomieszczeniami jak również jest umowa 
najmu na świadczenie usług w tym zakresie.
Pan Wicestarosta zapytał, dotychczasowi pracownicy zostali dalej zatrudnieni?
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że dwie panie pozostały i to jest zawarte w umowie. 
Ponadto Pani Dyrektor DPS powiedziała, że należałoby wnioskować do Wojewody 
o 86 miejsc dla pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej, obecnie jest na 75 miejsc. 
Oznajmiła, że po remoncie segmentu w budynku DPS powstało dodatkowo 11 miejsc 
(7 pokoi jednoosobowych i dwa pokoje dwuosobowe). Podkreśliła, że jest to związane 
z dofinansowaniem z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, które było 
przeznaczone na remont segmentu. W związku z powyższym jest pół roku na 
zagospodarowanie pomieszczeń.
Pan Wicestarosta powiedział, że zapotrzebowanie jest dużo większe na miejsca w Domu 
Pomocy.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy jest miejsce na dobudowanie budynku?
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że jest. Jeżeli Zarząd Powiatu wyrazi akceptację, 
a Rada Powiatu da przyzwolenie, to jest działka na zagospodarowanie nowego budynku. 
Ponadto Pani Dyrektor DPS powiedziała, że powiat sierpecki jest ujęty w formach 
brzegowych, jeżeli chodzi o sfinansowanie w obszarze D samochodu. Wyjaśniła, iż 
program Senior+ się zwiększa, jeśli chodzi o uczestników. W związku z powyższym 
zachodzi potrzeba zakupu jeszcze jednego samochodu z możliwością transportu 
niepełnosprawnych.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała Zarząd

Danuta Sekulska

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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Zst Nr do protokołu 

^ Łiktzi du Powiślu

Nr k i m ,  di /&<?/, WiP,
LISTA OBECNOŚCI 

CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 
W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2020r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Turalski Mariusz Starosta p i ’

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek Nr
4. Krystek Sławomir Członek / W

5. Różański Kamil Członek

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
co. nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Uchwały 
Nr U.II.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zasad 
naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu 
Sierpeckiego.



ZARZĄD POWIATU 

W SIERPCU
do protokołuZa,‘. Nr ...sil.,

1 posiedzenie l ś n i  & Powiatu

kUow i d i. fóMMijO*s ie rp c ’ dn ia  14-0 1 -2020 r-
BRZ.0022.2.2020

Działając na podstawie § 76 ust 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 41 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020 r. o godz. 8:30 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg powiatowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Sierpecki na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2019 r. 
Wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Sierpecki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do 
przystąpienie Zespołu Szkól Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu 
„Nowe doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomika” realizowanego w ramach 
programu Erasmus+ Akcji 1 „Mobilność edukacyjna. Kształcenie i szkolenia 
zawodowe” oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego 
samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 2019r.
10. Zapoznanie się z infonnacją PCPR o funkcjonowaniu mieszkań chronionych.
11. Zapoznanie się z informacją ZDP dotyczącą rozliczenia inwestycji zrealizowanych 
w 2019r. z uwzględnieniem przeprowadzonych postępowań przetargowych oraz 
informacją w zakresie regulacji stanu prawnego dróg powiatowych w roku 2019.



12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nawiązania stosunku pracy 
na podstawie umowy o pracę na czas określony na stanowisku Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu 
kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.


