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PROTOKÓŁ Nr 43.2020 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 7 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. 9:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
3. Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,
4. Pani Maja Strześniewska -  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu,
5. Pani Grażyna Topolewska -  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie,
6. Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu,
7. Pani Marta Witte -  Dyrektor Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w 
Sierpcu,
8. Pani Joanna Pakieła -  Kierownik referatu Zarządzania Kryzysowego i Obrony 
Cywilnej

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie sierpeckim (IV) w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy -  projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 -  2020.
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5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie sierpeckim (IV) w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty 
dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy -  projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 -  2020.
6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca 
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w roku 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w powiatowym ośrodku wsparcia -  Dziennym Domu „Senior+” w Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie.
8. Zapoznanie się z informacją w sprawie zabezpieczenia środków z PFRON 
na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -  
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i uczestników Dziennego 
Domu „Senior” w Szczutowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego w Królestwie Hiszpanii 
w ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu 
Szkół Nr 2 w Sierpcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na 
czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku 
szkoły, internatu oraz części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół 
Nr 1 w Sierpcu.
11. 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 i dzierżawy na czas określony dłuższy 
niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości 
oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nawiązania stosunku pracy 
na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2020r.
14. Zapoznanie się z analizą sprawozdań z programu działania Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu za rok 2019.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.
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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
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia Zarządu Powiatu 
w dniu 7 lutego 2020r.

Ad pkt 3
Na salę posiedzenia przybyła Pani Joanna Pakieła -  Kierownik Zarządzania 
kryzysowego i Obrony Cywilnej.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Joanna Pakieła -  Kierownik Referatu Zarządzania 
Kryzysowego i Obrony Cywilnej przedstawiła Sprawozdanie z działalności Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2019 /sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pani Kierownik powiedziała, że przedstawione sprawozdanie dotyczy działalności 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Oznajmiła, iż co roku planowane jest odbycie 
minimum czterech posiedzeń Komisji, które dotyczą spraw zaplanowanych w planie 
Komisji, ewentualnie spraw, których w danym momencie istnieje konieczność ich 
poruszenia, a które związane są z zapewnieniem bezpieczeństwa.
Pan Kamil Różański zapytał, kiedy odbędzie się pierwsze posiedzenie w roku 
bieżącym?
Pani Kierownik odpowiedziała, że pierwsze posiedzenie zaplanowane jest na miesiąc 
marzec.
Więcej pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Pani kierownik za przybycie.

Ad. pkt 4 i 5
Na salę posiedzenia przybyłą Pani Maja Strześniewska -  Dyrektor Powiatowego Urzędu 
pracy w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Maja Strześniewska -  Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy wystąpiła z wnioskiem w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających 
bez pracy w powiecie sierpeckim (IV) w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy 
na regionalnym rynku pracy -  projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 -  2020 oraz w sprawie upoważnienia Zastępcy 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja
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osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (IV) w ramach Osi 
priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -  projekty 
pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 -  
2020 /wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PUP powiedziała, że projekt dla młodych jest ponownie rozpisany , 
ponieważ będzie obejmował okres trzech lat na terenie powiatu sierpeckiego. Dodała, że 
na rok 2020 przeznaczona jest kwota ponad 2.900.000zł, natomiast na całość projektu 
jest ponad 8.000.000zł i około 760 osób do zaktywizowania w ciągu trzech lat. 
Oznajmiła, że projekt obejmuje osoby do 30r.ż. W ramach projektu będą realizowane 
bony, szkolenia, staże oraz jednorazowe środki przeznaczone na otwarcie działalności 
gospodarczej. Dodała, że chce uzyskać odpowiednio efektywność zatrudnieniową, co ^  
wynika z procedur projektowych oraz odpowiednią proporcję kobiet i mężczyzn co 
wynika z procedury projektowej. Oznajmiła, iż wnioski należy złożyć do 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy do 17 lutego br., a projekt może ruszyć nie prędzej jak 
miesiąc kwiecień lub maj po podpisaniu umowy przez Wojewódzki Urząd Pracy.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 251.43.2020
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do 
realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie 
sierpeckim (IV) w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy -  projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja ^  
Rozwój (PO WER) 2014 -  2020 /uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu/.

oraz
UCHWAŁĘ Nr 252.43.2020

w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie sierpeckim (IV) w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez 
pracy na regionalnym rynku pracy -  projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 -  2020/uchwała stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
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Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor PUP za przybycie.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż Pani Grażyna Topolewska -  Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie przedstawiła informację dotyczącą miesięcznego kosztu 
utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w roku 
2020 /informacja stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz powiedział, iż kwotę która została przedstawiona ustala się na podstawie 
kosztów z roku ubiegłego wyłączając inwestycje i remonty, powiększając 
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług. Dodał, iż powyższa informacja została 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Pytań nie było.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Grażyna Topolewska -  Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie wystąpiła z wnioskiem w sprawie szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia -  Dziennym 
Domu „Senior+” w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie /wniosek stanowi 
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
Pan Mecenas przedstawił zmiany do projektu uchwały. Powiedział, że w § 3 ust. 1,2 
i w § 4 ust 1 jest powołanie się do odwołania się do § 3 ust 1 pkt 2. Wyjaśnił, że 
w miejscu § 3 powinno być § 2. Ponadto w poprzedniej uchwale tabela określała stawki 
odpłatności w sposób ścisły, a obecnie są określone stawki widełkowo. Wyjaśnił, iż to 
wynika z orzeczenia orzecznictwa Sadów Administracyjnych i organów nadzoru, które 
mówią:„opłatę ustala dyrektor w decyzji w uzgodnieniu z osobą która jest kierowana, 
z uwzględnieniem zakresu świadczeń jakie będzie miała ta osoba.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 253.43.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w powiatowym ośrodku wsparcia -  Dziennym Domu „Senior+” w Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie /uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pani Grażyna Topolewska -  Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie przedstawiła informację w sprawie zabezpieczenia środków 
z PFRON na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
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-  mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i uczestników Dziennego 
Domu „Senior” w Szczutowie Iinformacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy Pan Skarbnik wie o jaką kwotę zwraca się Pani 
Dyrektor?
Pan Skarbnik odpowiedział, że óO.OOOzł. Wyjaśnił, iż przy maksymalnej cenie zakupu 
samochodu w kwocie 150.000zł - 90.000zł środki z PFRON, óO.OOOzł z Powiatu.
Na salę posiedzenia Przybyła Pani Grażyna Topolewska -  Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że należy rozumieć ten zapis, że w roku bieżącym 
należy wygospodarować te środki.
Pan Skarbnik odpowiedział, że tak to rozumie, że Pani Dyrektor wygospodaruje tą 
kwotę ze swoich środków.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że w uzasadnieniu do projektu uchwały jest 
zapis, „że w bieżącym roku istnieje możliwość wygospodarowania środków do 
wysokości óO.OOOzł. Zapytał Panią Dyrektor, czy tą kwotę jest w stanie 
wygospodarować z własnego budżetu, czy o tą kwotę wnosi o dofinansowanie z budżetu 
Powiatu?
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że wnosi o dofinansowanie ze środków z budżetu 
Powiatu.
Pan Skarbnik zapytał, skąd wie o możliwości wygospodarowania tych środków?
Pan Dyrektor DPS odpowiedział, że jest to jej takie życzenie. Dodała, że jeżeli nie 
będzie możliwości wygospodarowania z budżetu powiatu, to nie będzie w stanie 
wygospodarować tych środków z budżetu Domu Pomocy Społecznej.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że z zapisu wynika, że PFRON może przekazać do 
60% wartości samochodu, a nie więcej jak 90.000zł. Po przeliczeniu kosztu samochodu 
w kwocie 140.000zł uważa, że byłaby to kwota około 60.000 zł.
Pan Wicestarosta nadmienił, że nie jest wiadomym czy Zarząd Powiatu podejmie 
decyzję o zakupie samochodu.
Pani Dyrektor DPS powiedziała, że czeka na decyzję Zarządu. Dodała, że wniosek 
można złożyć do końca lutego br. Stwierdziła, że jeżeli się nie uda to będzie aplikować 
w roku następnym, jeżeli powiat sierpecki będzie na liście uprawnionych do 
skorzystania z dofinansowania. Dodała, że co roku nie ma takiej możliwości.
Pan Starosta zapytał, jakie decydują wskaźniki, że powiat sierpecki znajduje się na 
liście?
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że decydują wskaźniki zatrudnienia i ilość osób 
niepełnosprawnych na terenie powiatu.
Pan Starosta zapytał, czy powiat sierpecki był wpisany w roku ubiegłym?
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że w roku ubiegłym nie było, natomiast w roku 2018 
był wpisany na listę.



Pan Sławomir Krystek stwierdził, iż placówka dysponuję ilością trzech samochodów. 
Zapytał, czy ta ilość samochodów którą posiada DPS, nie zabezpiecza potrzeby na dany 
dzień.
Pani Dyrektor DPS wyjaśniła, że są transporty osób do Dziennego Domu Senior+ 
z całego powiatu. W związku z powyższym samochody rozjeżdżają się po terenie 
powiatu, a mieszkańcy mają wizyty u lekarzy w Płocku, Toruniu czy Lipnie. Uważa, że 
ten jeden samochód byłby zabezpieczeniem dla mieszkańców DPS.
Pan Starosta zapytał, czy dojazdy do Dziennego Domu Senior są refundowane i jakie są 
koszty paliwa?
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że są to koszty po stronie Powiatu. Zabezpiecza się 
transport w ramach środków własnych, które pozyskuje się m.in. współpracując 
z gminami podpisując stosowne porozumienia.
Pan Starosta zapytał, jak wygląda współpraca z wójtami?
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że jest ustalona kwota ponad 420zł. Podkreśliła, iż 
gmina płaci za faktyczny dzień przyjazdu uczestnika, a realizacja finansowa jest 
miesięczna.
Pan Skarbnik powiedział, że koszty które zwróciły gminy w 2019r. są w kwocie 
40.632zł. Są to koszty niewspółmierne z tym co Powiat wydaje do kwot pozyskanych 
od gmin. Dodał, że są to dane na koniec 2019r.
Pan Wicestarosta powiedział, że nie liczy się utrzymania samochodu, a są to duże 
koszty.
Pani Dyrektor DPS powiedziała, że samochód były zakupiony dla Powiatu. Uważa, że 
może się okazać, że inna jednostka będzie potrzebowała samochodu.
Pan Kamil Różański zapytał Pana Skarbnika, jakie są możliwości zakupu samochodu? 
Pan Skarbnik uważa, że samo złożenie wniosku z niczym się nie wiąże. Jeżeli wniosek 
zostanie rozpatrzony pozytywnie, to wówczas można podjąć decyzję o jego zakupie.
Pani Dyrektor DPS nadmieniła, że termin składania wniosków jest do końca lutego.
Pan Sławomir Krystek zapytał Pana Starostę, czy w programie wyrównywania różnic 
w obszarze D, można złożyć więcej niż jeden wniosek z danego powiatu i czy nie będzie 
z tego tytułu problemu?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że w stu procentach wiedzy nie posiada, ale z tego co 
wie, nie ma problemu, aby wniosków zostało złożonych więcej.
Pan Starosta uważa, że należy złożyć wniosek i zaczekać.
Pan Skarbnik nadmienił, że w połowie roku będzie już wiadomo jak wygląda budżet 
powiatu i wówczas będzie można podjąć odpowiednią decyzję.

Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na aplikację wniosku w ramach Programu 
wyrównywania różnic między regionami.
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Ponadto Pani Dyrektor DPS powiedziała, że jest to zadanie powiatu. Stwierdziła, że tą 
sprawą powinien zająć się Wydział Organizacyjny Starostwa. Dodała, że służy pomocą 
i wszelkimi informacjami.
Pan Starosta poprosił Panią Dyrektor o kontakt z Wydziałem Organizacyjnym 
w powyższej sprawie.
Więcej pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor DPS za przybycie.

Ad. pkt 9
Na salę posiedzenia przybyła Pani Marta Witte -  Dyrektor Powiatowego Zespołu 
Jednostek Budżetowych.

Salę posiedzenia opuścił Pan Jarosław Ocicki -  Wicestarosta stan członków Zarządu 4.

Pan Starosta poinformował, iż Pani Marta Witte -  Dyrektor Powiatowego Zespołu 
Jednostek Budżetowych w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody 
na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja 
kształcenia praktycznego w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla 
uczniów i uczennic Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu /wniosek 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PZJB powiedziała, że w związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół 
Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 został złożony wniosek do Zarządu Powiatu na wyrażenie 
zgody na przeprowadzenie procedury na zorganizowanie kształcenia praktycznego 
pracodawców w Królestwie Hiszpanii. Dodała, że z Zespołu Szkół Nr 2 będą 
uczestniczyć 42 osoby. Są to uczniowie którzy polecą na staże czterotygodniowe, 
natomiast z Zespołu Szkół Nr 1 są to 43 osoby. Powyższe zamówienie dotyczy 
wyłonienia firmy, która zorganizuje staże.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 254.43.2020
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego w Królestwie Hiszpanii w 
ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu 
Szkół Nr 2 w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor PZJB za przybycie.
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Ad. pkt lOi l l
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas określony dłuższy niż 3 lata części 
pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz części nieruchomości 
oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu oraz w sprawie wniesienia 
pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu 
i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku 
szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół 
Nr 1 w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Na salę posiedzenia przybył Pan Jarosław Ocicki -  Wicestarosta stan członków 5.

Pan Mecenas powiedział, iż w projekcie uchwały jest jedna redakcyjna uwaga:
9  w § lpkt 1 znajdujących się w budynku szkoły pozostającym w trwałym zarządzie 

Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, usytuowanym na działce o numerze ewidencyjnym 
1383/8 położonej w m. Sierpc”, a po literze „1” pkt 2 powierzchni ogrodzenia 2,36 m2 
znajdującego się na działce, o której mowa w punkcie 1 ogrodzenia od strony ul. Armii 
Krajowej i pkt 3 znajdujących się w budynku internatu pozostającym w trwałym 
zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, usytuowanym na działce o numerze 
ewidencyjnym 1383/1 położonej w m. Sierpc pomieszczeń wraz z zapleczem 
sanitarnym:
Pan Sławomir Krystek zasugerował, aby w pkt 1 pkt 2 zredagować zdanie. Uważa, że 
należy napisać „powierzchni ogrodzenia 2,36m2 znajdującego się na działce, o której 
mowa w punkcie 1 od strony ul. Armii Krajowej”.
Na salę posiedzenia przybył Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami.
Pytań nie było.

£  Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 255.43.2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas określony 
dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, 
internatu oraz części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 
1 w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

oraz
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UCHWAŁĘ Nr 256.43.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części 
pomieszczeń w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej 
w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik 
nr 15 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 12
Pan Starosta poinformował, iż przygotowano projekt uchwały w sprawie zmiany 
uchwały dotyczącej nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na 
stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 257.43.2020
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nawiązania stosunku pracy na podstawie 
umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 16 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 13
Pan Skarbnik powiedział, że zaszła konieczność dokonania zmiany w planie wydatków 
budżetu o kwotę 2.349 w dziale kwalifikacja wojskowa.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 258.43.2020
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2020r. łuchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 14
Pan Starosta poinformował, iż Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu przygotował 
analizę sprawozdań z programu działania Starostwa Powiatowego w Sierpcu za rok 
2019. /analiza stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz powiedział, że cały urząd Starostwa pracuje na zasadzie planowania 
działań na rok następny. Tworząc plan dokonuje się analizy ryzyk realizacji tego planu
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i jest obowiązek po upływie tego roku dokonać sprawozdania. Wszystkie wydziały 
i referaty oraz samodzielne stanowiska pracy wykonały w terminie działania, które były 
zaplanowane na rok 2019. Pan sekretarz powiedział, że w roku 2019 było załatwianych 
22114 spraw, z czego 19406 wydanych decyzji. W dziewięciu przypadkach były 
wniesione odwołania, cztery decyzje uchylone, trzy do powtórnego załatwienia i jedna 
uchylona. W rok 2019 była jedna kontrola zewnętrzna oraz cztery audyty i siedem 
kontroli realizowanych w jednostkach. Oznajmił, że jako Sekretarz dokonał sześciu 
kontroli w komórkach wewnętrznych.
Pytań nie było.

Ad. pkt 15
W sprawach różnych Członkowie Zarządu zapoznali się m.in.:

Na salę posiedzenia przybyła Pani Agnieszka Gorczyca 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

Dyrektor Powiatowego

1. Wnioskiem w sprawie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w m. 
Mochowo /wniosek stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poinformował, iż wpłynął wniosek z Gminy Mochowo w sprawie 
utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Poprosił Panią Dyrektor PCPR o zabranie 
głosu.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że wcześniejszy wniosek był skierowany do Zarządu 
Powiatu W związku z powyższym przedmiotowy wniosek został skierowany do 
wiadomości. Uważa, że pismo na które powołuje się gm. Mochowo na ten wniosek jest 
bezprzedmiotowy, ponieważ wniosek wymagał uzupełnienia gdzie był wskazany termin 
na uzupełnienie dokumentacji. W związku z tym iż dokumentacja nie została 
uzupełniona, wniosek ten stał się bezprzedmiotowy. Wyjaśniła, iż procedura składania 
wniosku na utworzenie i działalność WTZ wymaga terminu. Uważa, że jeżeli miałyby 
działać warsztaty w roku bieżącym, to w ubiegłym roku powinna być zawarta umowa. 

^  Z uwagi na to, że nie zostało to zrobione to wniosek upadł. Zaproponowała udzielić 
odpowiedzi, że uzupełnienie wniosku nie wpłynęło w wyznaczonym 14 dniowym 
terminie. W związku z tym wniosek pozostaje bez rozpatrzenia
Pan Sekretarz zapytał czy, jeżeli Komisja wyznaczyła dni na uzupełnienie, 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci wystąpiło z jakiś powodów o przedłużenie tego terminu 
do uzupełniania wniosku?
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że z tego co pamięta Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
poinformowało, że nie jest w stanie uzupełnić wniosku i nie prosiło o przedłużenie 
terminu. Stwierdziła, że jeżeliby prosiło to nie byłoby zgody, ponieważ zgoda wynika 
z przepisów prawa i nie można byłoby procedować dalej wniosku, ponieważ nie jest to 
dobra wola tylko przepisy, które wymagają terminowego załatwienia sprawy.
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Pan Sekretarz zacytował § 3 ust. 5 „w przypadku nie uzupełnienia wniosku 
w wymaganym terminie lub podania informacji niezgodnej z stanem faktycznym, 
wniosek pozostaje bez rozpatrzenia”.
Pan Wicestarosta uważa, że nie ma już dyskusji w tym temacie.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prosi o deklaracje.
Pan Wicestarosta powiedział, że deklaracja może być przyjęta tylko należy posiadać 
środki na utworzenie.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że wniosek zawiera dużo załączników. Jednym 
z załączników jest wykazanie zainteresowanej grupy osób, które spełniają wymagania.
Więcej pytań nie było.

Ponadto w sprawach różnych Pan Sławomir Krystek poprosił ponownie Pana 
Naczelnika Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami o zastanowienie się, w jaki ^  
sposób na wy rysach z mapy ewidencyjnej czy zasadniczej spróbować zrobić 
zastrzeżenie, że granice które znajdują się na mapie, nie są realnymi granicami, które są 
w rzeczywistości. Wyjaśnił, iż obecnie bardzo dużo jest uzgodnień w sprawie budowy 
szerokopasmowego internetu. Firma zewnętrzna bierze z wydziału mapę zasadniczą 
w celu uzgodnienia z klientem. Wskazuje, że zgodnie z mapą zasadnicza dany słup stoi 
w danym miejscu, a okazuje się, że słup należy do sąsiada.
Oznajmił, że jest to pokłosiem tego o czym Zarząd był już informowany w roku 
ubiegłym, że te mapy po digitalizacji są obarczone błędem. Wydawany jest dokument, 
który jest niezgodny z prawdą. Poprosił, aby się zastanowić w jaki sposób można 
zapobiec ewentualnym roszczeniom z tytułu wybudowania czegokolwiek na nie swojej 
nieruchomości, lub wybudowania czegokolwiek w odległości, która będzie niezgodna 
z prawem.
Pan Naczelnik powiedział, że geodeci wykonują mapę do celów projektowych, która 
jest składana do urzędu. Stwierdził, że nie można geodetów kontrolować na miejscu, ^  
ponieważ takie są przepisy.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że ta sprawa jest sprawą drugorzędną. Chodzi 
o Zarząd i Starostę, który podpisuje się na dokumencie, który jest oficjalnym 
dokumentem wydawanym przez Starostę. Stwierdził, że brak jest na tym dokumencie 
ostrzeżenia o tym, że te granice, które są na mapie mogą być błędne.
Pan Naczelnik uważa, że można by umieszczać pieczęć z zastrzeżeniem, że nie spełnia 
wymogów czy stanu prawnego czy stanu rzeczywistego.
Pan Mecenas zwrócił uwagę, że mapa nie odzwierciedla stanu prawnego granic.
Pan Naczelnik powiedział, że niektórzy geodeci umieszczają na mapie takie 
zastrzeżenie.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że nie chodzi tu o geodetę tylko o urząd i osobę, 
która podpisuje.
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Pan Naczelnik powiedział, że umieszczanie takiej pieczątki, ma dalsze konsekwencje. 
Uważa, że gdyby postępować konsekwentnie, taką pieczątkę należałoby stosować 
również na wyrysach. Gdyby stosowano taką pieczątkę na wyrysach, to nikt nie byłby 
zadowolony, ponieważ te wyrysy służą do zakładania ksiąg wieczystych.
Pan Sławomir Krystek stwierdził, że ludzie nie posiadają wiedzy w tym temacie. Dodał, 
że tylko nakreśla problem, który może się pojawić i w związku z tym trzeba będzie 
ponieść konsekwencje.
Pan Mecenas powiedział, że jest to zlecone zadanie rządowe. Jest propozycja, aby 
wystosować zapytanie, czy na mapach wydawanych w powiecie sierpeckim może być 
umieszczona pieczęć z danym napisem. Zapytać się podmiotu, który zleca to zadanie. 
Pan Naczelnik powiedział, że bierze pod uwagę propozycję Pana Mecenasa, aby 
wystąpić do Wojewódzkiego Geodety Kraju z zapytaniem, czy można taką klauzulę 
zastosować na mapach. Dodał, że nie jest to problem tylko powiatu sierpeckiego.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy zlecającym procedurę digitalizacji był Starosta, czy 
to było odgórnie.

( 0  Pan Naczelnik odpowiedział, że było to różnie w różnych latach i trudno powiedzieć. 
Dodał iż procedura była robiona od roku 2000. Dodał, że było to wykonywane 
w różnym zleceniu.
Pan Mecenas stwierdził, że za to zadanie zapewne płacił Skarb Państwa, ponieważ jest 
to zadanie rządowe.
Pytań nie było.

Ponadto Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jest jakaś wiedza odnośnie rozpoczęcia 
realizacji budowy obwodnicy? Czy w najbliższym czasie zostaną podjęte jakieś 
czynności?
Pan Sekretarz odpowiedział, iż na sesji Rady Powiatu został złożony wniosek 
w przedmiotowej sprawie. Powyższy wniosek w sprawie skrzyżowania na 
ul. Piastowskiej oraz sprawa obwodnicy został przesłany do Mazowieckiego Zarządu 
Dróg. Dodał, że nie ma jeszcze odpowiedzi.
Pan Kamil Różański zapytał o możliwość położenia chodnika między Żabowem 
a Osiekiem.
Pan Wicestarosta odpowiedział, że jest możliwość jeżeli pozwoli budżet i znajdą się 
środki. Poprosił o przypominanie się w tej sprawie.
Więcej pytań nie było.

Pan Starosta zaproponował, aby kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się w dniu 
27 lutego br. o godz 9:00.
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Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała Zarząd

Turalski Mariusz

Danuta Sekulska Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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Zai. Nr. /
........... ..  protokołu

Zarzt du Powiatu

2 *.
LISTA OBECNOŚCI 

CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 
W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2020r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Turalski Mariusz Starosta

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek

4. Krystek Sławomir Członek
A l

5. Różański Kamil Członek
( % (

z Posiedzenia 

Nr k h ^ O

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 11.11.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zasad 
naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu 
Sierpeckiego.



ZAFZĄP-POWIATU

W SIERPCU
Zói. N r............... do protokołu

z posiedzenia Zam du Powiatu

BRZ.0022.4.2020

Działając na podstawie § 76 ust 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 43 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 7 lutego 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.

Q  3. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 
w powiecie sierpeckim (IV) w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy -  projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 -  2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie sierpeckim (IV) w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty 
dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy -  projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie

^  udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 -  2020.
6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca 
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w roku 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w powiatowym ośrodku wsparcia -  Dziennym Domu „Senior+” w Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie.
8. Zapoznanie się z informacją w sprawie zabezpieczenia środków z PFRON 
na dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych -  
mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i uczestników Dziennego 
Domu „Senior” w Szczutowie.



9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego w Królestwie Hiszpanii 
w ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu 
Szkół Nr 2 w Sierpcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na 
czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku 
szkoły, internatu oraz części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół 
Nr 1 w Sierpcu.
11. 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 i dzierżawy na czas określony dłuższy 
niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości 
oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.

^  12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nawiązania stosunku pracy
na podstawie umowy o pracę na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2020r.
14. Zapoznanie się z analizą sprawozdań z programu działania Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu za rok 2019.


