
PROTOKÓŁ Nr 34.2019
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 21 listopada 2019r.

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Danuta Sekulska  - inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Na  stan  5  członków  w  posiedzeniu  uczestniczyło  5  członków  Zarządu,  zgodnie  
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,
2. Pan Ryszard Dobiesz – Sekretarz Powiatu,
3. Pan Jerzy Suski – Mecenas,
4.  Pani  Agnieszka  Gorczyca  –  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie
w Sierpcu,
5. Pani Aldona Kowalska – Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska,
6.  Pan  Wojciech  Rzeszotarski  –  Naczelnik  Wydziału  Geodezji  i  Gospodarki
Nieruchomościami.

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 podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,  przyznanych  Powiatowi  na  realizację  zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  połączenia jednostek budżetowych  Domu
Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior+” w Szczutowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Mochowo na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu
uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  zbywania,  wynajmowania,  wydzierżawiania,
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oddawania  w  użytkowanie  oraz  użyczenie  aktywów  trwałych  samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
oświadczenia  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  w  sprawie  przyznania  tytułu  honorowego
„Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Ks. Kan. Włodzimierza Załęskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały  zmieniającej  Uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego
na 2019 r. 
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
(stan członków – 5) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2 
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu Powiatu wprowadzić
pkt  6a  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udostępnienie  części
nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu  Sierpeckiego  położonej  w  obrębie
Studzieniec gm. Sierpc – dz. nr 195/37 i nr 195/38. 
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 wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały zmieniającej  Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,  przyznanych  Powiatowi  na  realizację  zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  połączenia jednostek budżetowych  Domu
Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior+” w Szczutowie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Mochowo na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu
uchwały  w  sprawie  określenia  zasad  zbywania,  wynajmowania,  wydzierżawiania,
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oddawania  w  użytkowanie  oraz  użyczenie  aktywów  trwałych  samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
6a. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udostępnienie  części
nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu  Sierpeckiego  położonej  w  obrębie
Studzieniec gm. Sierpc – dz. nr 195/37 i nr 195/38. 
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
oświadczenia  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  w  sprawie  przyznania  tytułu  honorowego
„Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Ks. Kan. Włodzimierza Załęskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały  zmieniającej  Uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego
na 2019 r. 
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
Na  salę  posiedzenia  przybyła  Pani  Agnieszka  Gorczyca  –  Dyrektor  Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie.
Pan Starosta w imieniu własnym i członków Zarządu Powiatu na ręce Pani Dyrektor
PCPR złożył życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
Pan  Starosta  poinformował,  iż  Pani  Agnieszka  Gorczyca  –  Dyrektor  Powiatowego
Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Sierpcu  wystąpiła  z  wnioskiem  w  sprawie  zmiany
podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,
przyznanych  Powiatowi  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej
i społecznej w 2019r. /wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor oznajmiła, że wpłynęły dodatkowe środki w kwocie 49.754zł. Z uwagi na
krótki  czas  proponuje  się  przeznaczenie  środków  na  likwidację  barier
w komunikowaniu (zakup komputerów dla dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych).
Dodała, iż zaproponowany plan podziału powstał w wyniku ustaleń realizatorów zadań
PCPR, aby środki które wpłynęły zostały jak najszybciej zagospodarowane na terenie
powiatu sierpeckiego. 
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie  Zarządu Powiatu  po zapoznaniu  się  z  dokumentami
jednogłośnie (5-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 200.34.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej  Uchwałę  w  sprawie  podziału  środków  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,  przyznanych  Powiatowi  na  realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019r. /uchwała stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor PCPR za przybycie.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Grażyna Topolewska – Dyrektor Domu Pomocy
Społecznej  w Szczutowie wystąpiła z wnioskiem  w sprawie  połączenia jednostek
budżetowych  Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie i Dziennego Domu „Senior+”
w Szczutowie /wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pan  Sekretarz  wyjaśnił,  iż  zmiana  dotyczy  zapisu  w  §  5  statutu  ,,Przy  Domu
funkcjonuje  Dział  Wsparcia  Dziennego  –  Dzienny  Dom  ,,Senior+”  zwany  dalej
Działem  Wsparcia  Dziennego,  przeznaczony  dla  28  osób  w  wieku  60+  z  terenu
Powiatu  Sierpeckiego”.  Dodał,  iż  Pani  Dyrektor  DPS  zaproponowała  zmiany
informując,  iż  przedstawiona  zmiana  nie  wpłynie  na  działalność  DPS,  natomiast
zaspokoi oczekiwania seniorów.
Pan Kamil Różański zapytał, czy w uchwale musi być zapisana ilość osób?
Pan  Mecenas  odpowiedział,  że  w  statucie  jest  określone,  dla  jakiej  liczby  osób.
Uważa,  że  powinien  być  ponieważ  w  ten  sposób  dyrektor  zarządzający,  nie  sam
decyduje o ilości osób w jednostce, co wiąże się z kosztami. Uważa, że ten zapis jest
do rozważenia.
Pan Kamil Różański zapytał, jak będzie się to przedstawiało finansowo?
Pan Sekretarz odpowiedział, że w uzasadnieniu jest zapis, że zmiana nie wpłynie na
działalność DPS.
Pan Sławomir Krystek zapytał Pana Skarbnika, jakie będą konsekwencje finansowe
zwiększenia liczby osób?
Pan Skarbnik przedstawił jak wygląda sytuacja w DPS w roku bieżącym. Oznajmił,
iż do Domu Dziennego Senior + dopłaca się z budżetu Powiatu 13.800zł, natomiast do
Domu Pomocy Społecznej 45.612 zł plus 200.000zł inwestycje, które są prowadzone.
Uważa, że Dom Pomocy Społecznej został rozbudowany i zwiększenie osób będzie
wpływało  pozytywnie,  ponieważ  na  osobę jest  to  wpływ środków ponad 3.600zł.
Ponadto  poinformował,  iż  z  gmin  na  Senior  +  zmniejszy  się  dotacja,  ponieważ
dofinansowanie jest małe. Powiat przekazał 72.000zł, natomiast  od gminy był plan
65.000zł,  natomiast  wpływ  jest  tylko  40.000zł.  Wyjaśnił,  że  związane  jest  to
z dużą nieobecnością osób, które są w Senior +. Oznajmił, iż takie jest porozumienie
z gminami, że gminy za nieobecność osób w danym dniu nie płacą. Stwierdził,  iż
wszystko jest przygotowane dla danej osoby, a jest ona nieobecna. Uważa, że należy
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zmienić porozumienie, aby był zapis, że przynajmniej na kilka dni była informacja
o nieobecności. Stwierdził, iż należy zmienić czas rozliczania nieobecności.
Pan  Kamil  Różański  zapytał,  czy  wzrost  nie  spowoduje,  że  należy  zwiększyć
zatrudnienie i czy przepisy nie obligują do zwiększenia zatrudnienia?
Pan  Mecenas  powiedział,  iż  w uzasadnieniu  jest  zapis,  że  zmiana  nie  spowoduje
żadnych organizacyjnych zmian. Uważa, że dotyczy to również zmian personalnych.
Pan Skarbnik powiedział,  iż  z wpłat mieszkańców Senior+ jest to kwota 59.000zł,
dotacje z budżetu Państwa 72.000zł i dotacje z gmin 40.000zł. Dodał, że jest to kwota
185.000zł, gdzie ponad 60% pochodzi z budżetu Państwa.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie  Zarządu Powiatu  po zapoznaniu  się  z  dokumentami
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 201.34.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej  uchwałę  w  sprawie   połączenia  jednostek  budżetowych  Domu
Pomocy Społecznej w Szczutowie  i  Dziennego Domu „Senior+” w Szczutowie
uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Na salę posiedzenia przybyłą Pani Aldona Kowalska- Naczelnik Wydziału Rolnictwa
i Środowiska
Pan  Starosta  poinformował,  iż  Pani  Aldona  Kowalska  –  Naczelnik  Wydziału
Rolnictwa  i  Środowiska  wystąpiła  z  wnioskiem w  sprawie  zaopiniowania
projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla  Gminy Mochowo na lata  2020-2023
z perspektywą na lata 2024-2027” /wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu/.
Pani Naczelnik RŚ powiedziała, że zgodnie z art. 17 ust 2 Prawo ochrony środowiska,
gminne programy ochrony środowiska  opiniuje  Zarząd Powiatu.  Przy opiniowaniu
bierze  się  pod  uwagę  wytyczne  Ministerstwa  Środowiska,  czy  nie  koliduje
z  Powiatowym  Programem  Ochrony  Środowiska.  Oceniając  Program  został  on
przygotowany dosyć solidnie. Dokonano charakteryzacji gminy, jak również wpisano
planowane zadania na następne lata. Powiedziała, że na terenie gminy Mochowo nie
ma  zakładów,  które  by  emitowały  zanieczyszczenia  w  dużych  ilościach,  nie  ma
biogazowni,  brak  warunków  geotermalnych.  Na  gminie  Mochowo  są  warunki
turystyczno  -  rekreacyjne  z  uwagi  na  rzekę  Skrwę,  które  są  nie  do  końca
wykorzystane. Energia wiatrowa nie jest wykorzystana, ponieważ nie ma wiatraków
na  gminie  Mochowo.  Ponadto  na  gminie  są  do  realizacji  zadania  wodociągowe,
przyłączy  gazowych  w  celu  poprawy  życia  mieszkańców  i  warunków
środowiskowych.  Na  terenie  gminy  Mochowo  -  na  składowisku,  należy
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przeprowadzić prace rekultywacyjne w celu przywrócenia wartości przyrodniczych,
modernizację  i  rozbudowę  oświetlenia  ulicznego,  termomodernizację  obiektów
użyteczności  publicznej,  wymianę  czynników  grzewczych,  przebudowa  dróg  oraz
działania w celu podnoszenia świadomości w zakresie emisji gospodarki odpadami,
rozbudowy  sieci  wodociągowej  i  kanalizacyjnej.  Dodała,  iż  Program  został
opracowany solidnie i nie ma przeszkód, aby go zaopiniować pozytywnie.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że Program jest spójny z Powiatowym Programem
Środowiska. Życzy, aby zostały spełnione wszystkie wskaźniki zawarte w programie
i osiągnięte ich wartości.  
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie  Zarządu Powiatu  po zapoznaniu  się  z  dokumentami
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 202.34.2019
w sprawie zaopiniowania projektu ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Mochowo na lata 2020-2023 z perspektywą na lata 2024-2027” /uchwała stanowi
załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta podziękował Pani Naczelnik za przybycie. 

Ad. pkt 6
Na salę posiedzeń przybył Pan Wojciech Rzeszotarski – Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami.
Pan  Starosta  poinformował,  iż  Pan  Wojciech  Rzeszotarski  –  Naczelnik  Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie określenia
zasad zbywania,  wynajmowania,  wydzierżawiania,  oddawania  w użytkowanie oraz
użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
Pan Naczelnik powiedział, iż zaszła potrzeba aby doprecyzować i uaktualnić zasady,
ponieważ  były  one  określone  wiele  lat  temu  i  należało  dostosować  do  aktualnej
sytuacji prawnej.
Pan Mecenas dodał, iż potrzeba zmiany wynikła z tego, iż obowiązujące i aktualne
zasady były uchwalone na podstawie uchylonego przepisu ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej. Dodał, iż przepis stanowiąc podstawę ustalenia tych zasad się zmienił,
ponieważ obowiązuje art 54 ust 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej.     
Pan Sekretarz powiedział, iż w § 6 ust. 1 uchwały jest zapis: ,,czynności o których
mowa w § 4 i § 5, czyli w § 4 zbywanie nieruchomych aktywów trwałych, natomiast
§ 5 oddawanie w dzierżawę, najem i użytkowanie lub użyczenie, następuje w drodze
przetargu  z  zastrzeżeniem  ust  3.  Po  wnikliwej  analizie  z  Panem  Mecenasem
zaproponował,  aby  wprowadzić  tego  typu  brzmienie  w  cytowanym
paragrafie   ,,Czynności,  o  których  mowa  w  §  4  i  §  5  dopisać  ,,z  wyłączeniem
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użyczenia”  -  następują  w  drodze  przetargu,  z  zastrzeżeniem  ust.  3”.  Wyjaśnił,  iż
użyczenie jest to nieodpłatne przekazanie w użytkowanie. W związku z powyższym
należy to wyłączyć z procedury przetargowej. 
Pan Sławomir Krystek zaproponował, aby w § 11 ust 1 dopisać ,,zbycia”.
Pan Sekretarz zacytował § 11.1 ,,Dyrektor przedkłada corocznie, w terminie do dnia
30  marca  Zarządowi  Powiatu  sprawozdanie  obejmujące  wykaz  zawartych  umów
zbycia, dzierżawy, najmu, użytkowania lub użyczenia aktywów trwałych’’.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami  po
dokonaniu w/w poprawek jednogłośnie  (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 203.34.2019
w sprawie  wniesienia  pod obrady  rady  powiatu  w Sierpcu projektu uchwały
w  sprawie  określenia  zasad  zbywania,  wynajmowania,  wydzierżawiania,
oddawania  w  użytkowanie  oraz  użyczenie  aktywów  trwałych  samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /uchwała stanowi
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6a
Pan  Starosta  poinformował,  iż  Pan  Wojciech  Rzeszotarski  –  Naczelnik  Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia
zgody  na  udostępnienie  części  nieruchomości  stanowiącej  własność  Powiatu
Sierpeckiego  położonej  w  obrębie  Studzieniec  gm.  Sierpc  –  dz.  nr  195/37  i  nr
195/38  /wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/. 
Salę posiedzenia opuścił Pan Jarosław Ocicki – stan członków Zarządu Powiatu 4.
Pan  Naczelnik  powiedział,  iż  Energa  przeprowadza  modernizację  sieci  na  terenie
powiatu sierpeckiego w m. Studzieniec. Dodał, że jest projektowane położenie kabla,
który  będzie  przechodził  przez  działki  stanowiące  własność  powiatu  sierpeckiego.
Dodał, iż są to niewielkie działki położone w obrębie Studzieniec. Dodał, iż aby firma
mogła wykonać te prace konieczne jest wyrażenie zgody.
Pan Wicestarosta zapytał, czy to będzie położony nowy kabel, czy będzie wymiana.
Pan Naczelnik GiGN odpowiedział, że to będzie położony nowy kabel. Pan Naczelnik
pokazał na mapie  położenie kabla na wymienionych nieruchomościach. Uważa, że te
działki powinna przejąć gmina.
Pan Sekretarz zapytał, czy lokalizacja kabla nie utrudni zabudowy w przyszłości?
Pan  Naczelnik  odpowiedział,  że  są  to  wąskie  działki:  jedna  ma ponad  300  metrów
natomiast druga około 9 arów.  
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy zaprojektowanego kabla nie można przesunąć bliżej
obrzeży działki?
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Pan Andrzej Cześnik zapytał, jaki jest cel położenia tego kabla?
Pan Naczelnik odpowiedział, że Energa wykonując te zadanie nie musi się legitymować
w jakim celu jest to robione. Dodał, że wszystkie inwestycje Energy są inwestycjami
publicznymi, ponieważ zaopatrują mieszkańców w energię.
Pan  Sławomir  Krystek  zapytał,  czy  Zarząd  może  wyrazić  zgodę  pod  warunkiem
zoptymalizowania projektu, aby przebieg linii był jak najbliżej granicy nieruchomości.
Dodał, iż obecnie biegnie linia przez środek 9 arowej działki.
Pan Naczelnik odpowiedział, że nie może odpowiedzieć na to pytanie. Zaproponował,
członkom Zarządu, aby zaproponowali przesunięcie w projekcie do granic działki.
Pan  Sławomir  Krystek  zaproponował,  aby  w  projekcie  poprawić  lokalizację  kabla,
który będzie bliżej obrzeży nieruchomości. 
Pan  Mecenas  zaproponował,  aby  nie  podejmować  uchwały  i  zaproponować  zmianę
projektu.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że nie należy robić przeszkód w dokonaniu przyłącza, ale
należy znaleźć inne rozwiązanie. 
Na salę posiedzenie poproszono Pana Zbigniewa Kopyciński – Przewodniczący Narady
Koordynacyjnej, któremu przybliżono omawianą sprawę.
Pan Sławomir Krystek uważa, że zmiana projektu jest w gestii projektanta.

Pan Starosta po zapoznaniu się z dokumentami wystąpił z wnioskiem  w sprawie zdjęcia
pkt 6a z porządku posiedzenia
Członkowie  Zarządu  jednogłośnie  4-za  przyjęli  porządek  posiedzenia  Zarządu  po
zmianach.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie przyznania tytułu
honorowego  „Zasłużony  dla  Powiatu  Sierpeckiego”  dla  Ks.  Kan.  Włodzimierza
Załęskiego wniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta dodał, iż inicjatorem wniosku jest Pan Kamil Różański - członek Zarządu
Powiatu.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie  Zarządu Powiatu  po zapoznaniu  się  z  dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 204.34.2019
w  sprawie  wniesienia  pod  obrady  Rady  Powiatu  w  Sierpcu  projektu
oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego
„Zasłużony dla  Powiatu Sierpeckiego” dla Ks.  Kan.  Włodzimierza Załęskiego
uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 8 i 9
Pan  Skarbnik  przedstawił  zmiany  jakie  zachodzą  w  Wieloletniej  Prognozie
Finansowej na lata 2019-2035 oraz budżecie na rok 2020r. Powyższe zmiany zostały
przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwał.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy są jakieś braki we wpływach do budżetu Powiatu?
Pan  Skarbnik  odpowiedział,  iż  widzi  jedno  zagrożenie  w postaci  dotacji  z  gminy
Zawidz  w  kwocie  400.000zł.  Pozostałe  wpływy  zostaną  zrealizowane,  natomiast
widoczne są obszary w wydatkach, które nie zostaną zrealizowane, czyli pozytywnie
wpłyną na budżet. 
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie  Zarządu Powiatu  po zapoznaniu  się  z  dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 205.34.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu  Sierpeckiego  na  lata  2019-2035  /uchwała  stanowi  załącznik  nr  14  do
niniejszego protokołu/.

oraz 

UCHWAŁĘ Nr 206.34.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej  Uchwałę  w  sprawie  uchwalenia  Budżetu  Powiatu  Sierpeckiego
na 2019 r. /uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10
Członkowie Zarządu w sprawach różnych zapoznali się m.in.:
1) Ofertą najmu budynku należącego do Ligi Obrony Kraju zlokalizowanego w Sierpcu
przy ul. Mikołaja Kopernika 8 /pismo stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy wiadomy jest jaka jest kwota najmu?
Pan Sekretarz odpowiedział, że nie.
Więcej pytań nie było.

2) Pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie aktualizacji listy zadań
do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych /pismo stanowi załącznik
nr 17 do niniejszego protokołu/.

9



3)  Pismem  z  Ministerstwa  Infrastruktury  w  sprawie  dofinansowania  środków
z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonych na inwestycje/pismo stanowi załącznik
nr 18 do niniejszego protokołu/.
4) Pismem Wójta Gminy Gozdowo skierowanym do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w  sprawie  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  /pismo  stanowi  załącznik  nr  19  do
niniejszego protokołu/.

Ponadto  pan  Sławomir  Krystek  zapytał,  co  się  stanie  jeśli  szpital  nie  zdoła
wykorzystać zaproponowanej kwoty do końca roku?
Wicestarosta odpowiedział,  że nie ma obaw. Środki zostaną przekazane szpitalowi,
jeżeli  szpital  nie  wykorzysta  w  roku  bieżącym,  wówczas  zostaną  wykorzystane
w następnym roku. Wyjaśnił, iż środki te zostaną przekazane na dostosowanie sali do
tomografu.
Pan Skarbnik powiedział, że zasady rozliczania dotacji są takie, że te środki muszą
wrócić do budżetu i Rada Powiatu podejmie jeszcze raz uchwałę o przeznaczeniu ich
na szpital.
Pan  Sławomir  Krystek  powiedział,  że  od  podjętej  uchwały  Pan  Dyrektor  szpitala
będzie miał miesiąc czasu do podjęcia próby dostosowania sali do tomografu. Uważa,
że  w  żaden  sposób  nie  uda  się  tego  wykonać.  Stwierdził,  że  będzie  problem
z wykonawcą.
Wicestarosta powiedział, że zamówienie na kupno i dostosowanie tomografu musi być
jedno. Stwierdził, że w roku bieżącym nie da się tego wykonać.
Pan Sławomir Krystek nadmienił, iż po podjęciu uchwały i przyznaniu środków przez
Radę  Powiatu,  Pan  Dyrektor  rozpisze  postępowanie  przetargowe  na  dostosowanie
i zakup tomografu w jednym postępowaniu.
Wicestarosta  powiedział,  że  jeżeli  nie  będzie  środków  na  które  czeka  Powiat,
wówczas nie będzie możliwości.
Pan  Sławomir  Krystek  uważa,  że  jeżeli  Pan  Dyrektor  będzie  mógł  podpisać
jakąkolwiek umowę, musi mieć zabezpieczone środki finansowe.
Pan  Wicestarosta  dodał,  że  na  razie  nie  ma  środków  zewnętrznych  na  zakup
tomografu.
Pan Sławomir Krystek uważa, że do końca roku szpital nie wyda środków w kwocie
500.000zł.
Pan Wicestarosta odpowiedział, że mogą zostać niewydatkowane w całości.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że może się okazać, że obiecane środki mogą nie
zaspokoić  potrzeb  sfinansowania  zakupu  tomografu  i  trzeba  będzie  wyasygnować
jakieś dodatkowe środki na różnicę, która może wystąpić. Zapytał, czy będzie taka
możliwość składać wnioski na początku roku?
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Pan Wicestarosta powiedział, że przewidywany budżet dla szpitala na następny rok
jest w kwocie 2.100.000zł. Dodał, iż na obecną chwilę nie jest w stanie powiedzieć na
temat dalszego etapu zakupu tomografu.
Pan  Sławomir  Krystek  powiedział,  że  zdaje  sobie  sprawę  z  trudności  z  prób
pozyskania środków, które nie zawsze kończą się zgodnie z oczekiwaniami głównie
co do kwoty dotacji. 
Pan Wicestarosta uważa, że pewne sprawy nie są zależne od samorządu.
Pan Starosta nadmienił, iż powiat sierpecki przez ostatni rok bardzo dużo pozyskał
środków finansowych na realizowanie zamierzonych inwestycji.
Pan Starosta podziękował członkom Zarządu Powiatu za pierwszy rok współpracy na
rzecz powiatu sierpeckiego.  
Ponadto  Pan  Sławomir  Krystek  zapytał  o  kontrolę,  która  jest  przeprowadzana
w szpitalu, czy została zakończona czy nadal trwa?
Pan  Wicestarosta  odpowiedział,  że  zostały  przekazane  stosowne  dokumenty,
a kontrola nadal trwa.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała Zarząd

Turalski Mariusz ………………….

Danuta Sekulska Ocicki Jarosław  ………………….

Cześnik Andrzej …………………..

Krystek Sławomir …………………..

Różański Kamil ………………….
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