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PROTOKÓŁ Nr 18.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU  
w dniu 29 maja 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. 14:30

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,
3. Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
4. Pani Małgorzata Korpolińska -  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Sierpcu,
5. Pan Zbigniew Kopczyński -  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu,
6. Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu,
7. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
8. Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 
o funkcjonowaniu mieszkań chronionych.
4. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie regulacji stanu 
prawnego dróg powiatowych w roku 2019 oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 
realizację inwestycji drogowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Sierpeckiego 
wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego 
Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym
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Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego 
posiedzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose 
de San Martin w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub 
rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo- 
wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego Raportu 
o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2018.
10. Przyjęcie Protokołów:

Nr 16.2019 z dnia 29 kwietnia 2019r.
Nr 17.2019 z dnia 13 maja 2019r.

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

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu w zastępstwie za Przewodniczącego Zarządu 
dokonał Pan Jarosław Ocicki -  Wicestarosta Sierpecki witając biorących udział 
w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków -  4) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2
Pan Wicestarosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu Powiatu 
wprowadzić: pkt 4a Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31001098 
w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo -  Żabowo -  Szumanie 
wraz z drogami dojazdowymi.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu z zaproponowaną zmianą, który przedstawia się 
następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.



3. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 
o funkcjonowaniu mieszkań chronionych.
4. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie regulacji stanu 
prawnego dróg powiatowych w roku 2019 oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 
realizację inwestycji drogowych.
4a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciągu 
drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo -  Żabowo -  Szumanie wraz z drogami 
dojazdowymi.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Sierpeckiego 
wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego 
Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu.

^  6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego 
posiedzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym 
etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose 
de San Martin w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełniania tych kryteriów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz 
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub 
rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-

^  wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego Raportu 
o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2018.
10. Przyjęcie Protokołów:

Nr 16.2019 z dnia 29 kwietnia 2019r.
Nr 17.2019 z dnia 13 maja 2019r.

11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Na salę posiedzenia przybył Pan Mariusz Turalski — Przewodniczący Zarządu 
Powiatu -  stan członków 5.
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Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia Przybyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
Prowadzenie dalszej części posiedzenia Zarządu Powiatu przejął Pan Mariusz Turalski -  
Starosta Sierpecki.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu przedstawiła informację o funkcjonowaniu 
mieszkań chronionych /informacja stanowi załącznik, nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że PCPR w Sierpcu posiada w swoim zarządzie 
mieszkania chronione, które są w 100 procentach wykorzystane. Nadmieniła, iż 
mieszkania wymagają ciągłych remontów i bieżących napraw.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy wykorzystywanie mieszkań chronionych odbywa się 
w systemie rotacyjnym? ^
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że w tym temacie została podjęta uchwała Rady 
Powiatu, która wyznacza zasady dotyczące ich funkcjonowania. Z mocy ustawy nie jest 
zapisane, że te mieszkania są dla wieloletnich wychowanków rodzin zastępczych 
i placówek tylko tak zostało umówione. Natomiast ustawa mówi, że w ramach mieszkań 
chronionych wspiera się osoby niepełnosprawne, a katalog osób korzystających jest 
bardzo szeroki. Dodała, iż najpilniejsze potrzeby są w zakresie niepełnoletnich 
wychowanków i tak jest realizowane. Stwierdziła, że nie wszyscy chcą przyjść do 
mieszkań chronionych, pomimo że są dobrze wyposażone i spełniają swoje funkcje, 
ponieważ obowiązuje ścisły regulamin. Dodała, że uchwała Rady Powiatu dopuszcza 
korzystanie z mieszkania chronionego przez okres dwóch lat. Oznajmiła, że jeżeli są 
wolne miejsca i dzieci dobrze się zachowują, jak również jest to dla nich pomocne, to 
w formie decyzji administracyjnych wydłuża się okres przebywania w mieszkaniach 
chronionych. Dodał, że obecnie mieszka dwoje dzieci z Powiatowego Domu Dzieci, 
którzy opuścili dom dzieci oraz dwoje z rodzin zastępczych. Obecnie nie ma osób ^  
oczekujących.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 4
Na salę posiedzenia przybyła Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sierpcu przedstawi informację w zakresie regulacji stanu prawnego 
dróg powiatowych w roku 2019 oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację 
inwestycji drogowych /informacja stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Ponadto Pan Sławomir Krystek zapytał, czy podpisana jest umowa na przebudowę drogi 
powiatowej Mochowo -  Gozdowo w ramach dotacji ze środków z FOGR.

4



Pan Wicestarosta powiedział, że przyznana jest kwota 100.000 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego i nie widzi możliwości podpisania umowy, ponieważ jest za mało 
środków na realizacje inwestycji.
Pan Sławomir Krystek stwierdził, iż podpisanie umowy nie obliguje do realizacji 
inwestycji. Uważa, że jeżeli zmieni się sytuacja i z kwot które zostaną po przetargach 
będzie można zabezpieczyć udział własny na inwestycję, to wówczas ta inwestycja 
będzie mogła być realizowana. Sytuacja, w której nie podpiszemy umowy wyklucza 
taką możliwość. Dodał, że społeczeństwo oczekuje na tą drogę.
Pan Wicestarosta uważa, że tę umowę można podpisać w każdej chwili, ale należy 
zaczekać na dofinansowanie.
Pan Starosta zapytał, czy można wykonać drogę etapami?
Pan Sławomir Krystek uważa, że raczej można jeżeli będą środki finansowe.
Pan Kamil Różański zapytał, czy gm. Gozdowo partycypuje w porozumienie mostowe 
czy wycofała się?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że porozumienie jest podpisane. Wyjaśnił, iż gminne 

£  środki, które przekazują gminy na most są po to, aby podnieść rangę własnych środków, 
żeby można było wystąpić o większą dotacje. Natomiast po przetargu na most te środki 
są wycofywane do Powiatu dla poszczególnych gmin i przeznaczone na wspólne 
inwestycje na poszczególnych gminach.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że Zarząd Powiatu powinien doprowadzić do 
podpisania umowy, ponieważ podpisanie nic nie kosztuje, a Pan Dyrektor ZDP wystąpi 
z pismem. Zarząd Powiatu powinien dopełnić wszelkich czynności, aby załatwić 
sprawy, które należałą do Zarządu i czy coś z tego wyjdzie czy nie, należy czekać na 
rozwój wypadków. Stwierdził, iż z umowy można się w każdej chwili wycofać i z niej 
zrezygnować lub nie otrzymać zgody na zmianę zakresu ze względu na mniejsze środki, 
które zostały przydzielone.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 4a
£  Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych w Sierpcu wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31001098 
w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej nr 3738W Rościszewo -  Żabowo -  Szumanie 
wraz z drogami dojazdowymi /wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/. 
Pan Dyrektor ZDP poinformował, iż obecnie w uchwale jest przedstawiony tylko wkład 
Powiatu, ponieważ brak jest decyzji o przyznaniu środków. Oznajmił, że jeżeli będzie 
informacja o otrzymaniu dofinansowania, wówczas można będzie dokonać zmian 
w uchwale.
Pytań nie było.
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Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 96.18.2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
przebudowy mostu nr JNI 31001098 w m. Kosemin w ciągu drogi powiatowej 
nr 3738W Rościszewo -  Zabowo -  Szumanie wraz z drogami 
dojazdowymi /uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Na sale 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 określenia liczby przedstawicieli 
Rady Powiatu Sierpeckiego wybranych do Rady Społecznej przy Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych 
przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym 
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Wicestarosta rozdał członkom Zarządu informację dotyczącą środków' finansowych, 
które wpłynęły i będą wpływać do szpitala oraz pozyskanych na sprzęt. Dodał, iż szpital 
otrzymał sprzęt medyczny z Fundacji WOSP za kwotę 170.000zł. Poprosił o zapoznanie 
się z informacją.
Pytań nie było.

Pani Naczelnik OZ powiedziała, że ustawa o działalności leczniczej mówi, iż w skład 
Rady Społecznej wchodzą jako przewodniczący Pan Starosta lub osoba przez niego 
upoważniona, przedstawiciel Wojewody oraz przedstawiciele wybrani przez Radę 
Powiatu w liczbie do 15 osób. W Powiecie Sierpeckim została ustalona liczba 
przedstawicieli 10 osób: trzech przedstawicieli wybierano spośród Rady Powiatu, 
natomiast siedmiu członków byli to przedstawiciele jednostek samorządowych 
gminnych.
Pan Sekretarz dodał, że Pan Starosta z mocy ustawy lub osoba przez niego wskazana.
Pan Starosta zaproponował, aby Pan Wicestarosta pełnił funkcję Przewodniczącego 
Rady Społecznej.
Pan Sekretarz nadmienił, że do Rady Społecznej nie musi być wybrany radny tylko 
może być przedstawiciel wybrany przez Radę Powiatu.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy zgłosił się ktoś do pracy w tym gremium?
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że zgłoszono przedstawicieli spośród gmin, natomiast 
z Rady nie wiadomo.
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Pan Sekretarz powiedział, że decyzje w powyższej sprawie podejmuje Rada Powiatu.
Pan Kamil Różański zapytał, jak często zwoływana jest Rada Społeczna?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że kiedy zachodzi potrzeba zaopiniowania 
sprawozdań, czy spraw związanych ze szpitalem. Ponadto Pani Naczelnik powiedziała, 
że Społeczna Rada powoływana jest raz na cztery lata. Nie wie czy Pan Dyrektor 
SPZZOZ dokona zmian w statucie i wydłuży okres kadencji Rady.
Pan Sekretarz nadmienił, iż Rada Społeczna również daje swojego przedstawiciela do 
komisji konkursowej na dyrektora szpitala.
Pan Kamil Różański zapytał, kto obecnie jest przedstawicielem Rady Powiatu w Radzie 
Społecznej?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że Pan Jan Laskowski, Pan Mariusz Turalski, Pan 
Marek Gąsiorowski oraz przedstawiciele gmin i Wojewody. Pan Jan Laskowski jako 
przewodniczący Rady Społecznej.
Pan Andrzej Cześnik zaznaczył, iż wcześniej był Pan Juliusz Gorzkoś jako Wicestarosta, 
który odpowiadał za służbę zdrowia.

£  Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 97.18.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Sierpeckiego wybranych 
do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego 
Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powołania Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz 
zwołania jej pierwszego posiedzenia /wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że w podejmowaniu uchwał ważna jest kolejność. 
Oznajmiła, że najpierw należy dokonać wyrażenie zgody na dziesięciu przedstawicieli, 
a następnie ustalić skład Rady Społecznej szpitala.
Pani Małgorzata Korpolińska zapytała, kto wybiera Przewodniczącego Rady 
Społecznej?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że przewodniczącym może być Pan Starosta bądź 
osoba wskazana przez Pana Starostę.
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Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 98.18.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia /
uchwała stanowi załącznik nr 10 cło niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie określenia kryteriów branych pod 
uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu w Zespole 
Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów /wniosek 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, iż w roku bieżącym będzie podwójny nabór do szkół, 
w związku z powyższym będzie większe zapotrzebowanie do internatu. Wobec 
powyższego musi zostać podjęta uchwała, która wskaże kryteria dotyczące naboru do 
internatu. Niektóre kryteria są określone w ustawie, a organ prowadzący może tylko 
przyznać liczbę punktów. W porozumieniu z dyrektorami szkół ustalono wspólnie, że 
każde kryterium określane jest na dziesięć punktów. Ponadto załącznik nr 2 do 
uchwały - są to kryteria ustalane przez organ prowadzący w porozumieniu 
z kierownikiem internatu bądź dyrektorem, gdzie punktacja jest zróżnicowana. 
Nadmieniła, że przepisy mówią, iż liczba punktów za dane kryterium nie może być 
większa jak w kryteriach ustawowych, czyli nie może być przyznane za jedno 
kryterium więcej jak dziesięć punktów.
Pan Kamil Różański zapytał, czy do trzeciego punktu w załączniku drugim można 
dodać zapis „i przestrzegało Regulaminu internatu”.
Pan Starosta uważa, że będzie to doby zapis. Uważa, że będzie można do internatu 
ściągnąć rodzeństwo.
Pan Kamil Różański uważa, że jeżeli ktoś był w internacie i nie przestrzegał 
regulaminu, a rodzeństwo dostanie pięć punktów.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, jakie jest obłożenie w internacie?
Pani Naczelnik Oz odpowiedziała, że na początku roku szkolnego prawie 100%. 
Czasami były adoptowane nowe pomieszczenia, natomiast z chwilą kiedy uczniowie 
zaczynają kursy na prawo jazdy, ta liczba się zmniejsza i pod koniec roku jest czasami 
o dwadzieścia osób mniej niż na początku roku.
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Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
i zasugerowaną poprawką w załączniku nr 2 pkt 3 jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHW AŁĘ Nr 99.18.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego do Internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de 
San Martin w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do 
potwierdzenia spełniania tych kryteriów /uchwała stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji 
wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia 
tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające 
zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych 
placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Sierpecki /wniosek stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że chodzi o drugi etap rekrutacyjny, gdy liczba 
chętnych na zajęcia rozwijające uzdolnienia jest większa niż przewidywana liczba 
miejsc w grupach. Jeżeli liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym jest 
mniejsza aniżeli zapotrzebowanie, to wówczas jest drugi etap rekrutacyjny i bierze się 
pod uwagę kryteria przygotowane przez organ prowadzący w porozumieniu z Panią 
Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHW AŁĘ Nr 100.18.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania łub 
rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo- 
wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Sierpecki /uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.
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Ponadto Pan Starosta powiedział, że najważniejsza obecnie jest rekrutacja w szkołach.
Pan Kamil Różański zapytał, ile było podań w roku ubiegłym.
Pani Małgorzata Korpolińska zasugerowała, że w roku poprzednim był pojedyńczy 
nabór, a w roku bieżącym będą dwa roczniki.
Pan Wicestarosta powiedział, że w roku ubiegłym było dziewięćdziesiąt podań do 
Liceum Ogólnokształcącego, natomiast chęć kontynuowania nauki wyraziło 
43 uczniów.
Pani Naczelnik OZ przedstawiła dane dotyczące rekrutacji. Powiedziała, że do 
Liceum Ogólnokształcące jest obecnie złożonych podań 282, natomiast w roku 
ubiegłym było około 90 podań, a przystąpiło do nauki w LO 43 uczniów. W Zespole 
Szkół nr 1 było około 300 podań, a 202 uczniów rozpoczęło naukę; w Zespole Szkół 
nr 2 około 190 złożonych podań, a 131 uczniów rozpoczęło naukę.
Pan Kamil Różański zapytał czy w Zespole Szkół nr 1 jest jakieś ograniczenie ilości ^  
przyjętych uczniów?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że w prognozach, które zostały opracowane przy 
podwójnym naborze zakładano, że w LO będą trzy oddziały po szkole podstawowej 
i trzy po gimnazjum. W Zespole Szkół nr 1 planowano 10 klas łącznie z klasami 
branżowymi i w Zespole Szkół nr 2 przymierzano się od 8 do 10 oddziałów.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy będzie konieczny wzrost zatrudnienia kadry 
pedagogicznej?
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że na dzień dzisiejszy to ograniczenia godzin mają 
germaniści. Stwierdziła, że nie ma godzin języka niemieckiego. Uważa, że przy 
wzroście oddziałów ta sytuacja się poprawi, ponieważ arkusz organizacyjny dla 
Liceum jest na dzień dzisiejszy na cztery oddziały klasy pierwszej więc zwiększy się 
liczba języka niemieckiego przy założeniu, że będzie to język od podstaw. Natomiast 
w Zespole Szkół nr 1 zaplanowano osiem oddziałów klas pierwszych oraz w Zespole 
Szkół nr 2 zaplanowano sześć oddziałów klas pierwszych, ale będzie od dwóch do £  
czterech oddziałów z językiem niemieckim. Dodała, że jest problem z nauczycielami 
od przedmiotów zawodowych w szczególności od informatyki w Zespole Szkół nr 1, 
jak również był problem z informatyką w Liceum Ogólnokształcącym. Ponadto 
problem jest z kierunkiem elektronicznymi w Zespole Szkół nr 1.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy szkoły są w stanie pomieścić uczniów i do której 
będą odbywały się lekcje?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że Liceum się pomieści. Zespół Szkół nr 2 przy 
ośmiu oddziałach maksymalnie do godziny 17:30. Obiecano, że najdłużej do godz. 18, 
ale zapewne trzeba będzie wydłużyć czas nauki. Ponadto powiedziała, że istnieje 
możliwość użyczenia klas lekcyjnych w innych szkołach po prawnym uregulowaniu.
Pan Sławomir Krystek stwierdził, że subwencja zwiększająca nastąpi dopiero po 
1 stycznia 2020r. Zapytał, jak będzie sprawa związana z wyrównaniem kwoty, 
ponieważ zapewne zwiększy się ilość godzin dla nauczycieli.
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Pani Naczelnik OZ powiedziała, że Ministerstwo w założeniach w rozporządzeniu 
dotyczącym podziału subwencji oświatowej na 2019 rok zwiększyło liczbę uczniów 
o 10,81% w porównaniu z danymi wykazanymi w SIO. Ponadto Pani Naczelnik 
powiedziała, że w porozumieniu z Zarządem wystąpi z pismem do Ministerstwa 
o wzrost zadań z tytułu nieplanowanej podwyżki dla nauczycieli z dniem 1 września 
br. Dodała, że w założeniach do podziału subwencji oświatowej była mowa 
o podwyżce, ale od 1 stycznia 2020r.
Więcej pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Pani Naczelnik OZ za przybycie.

Ad. pkt 9
Pan Starosta poinformował, i przedstawiono projekt Raportu o stanie Powiatu 
Sierpeckiego. Poprosił Pana Sekretarza o bliższe informacje.
Pan Sekretarz powiedział, że do 31 maja Zarząd Powiatu musi przekazać Raport 
o stanie Powiatu do Rady Powiatu. Raport ma dotyczyć realizacji polityk, programów 
strategii, uchwał Rady Powiatu i budżetu obywatelskiego. Nie opracowano 
szczegółowych wymogów, jak również nie został rozszerzony zakres tego dokumentu. 
Raport jest to forma kontroli działalności Zarządu Powiatu w którą włączone jest 
społeczeństwo. Został opracowany dokument, nad którym zgodnie z zapisami 
ustawowymi, Zarząd musi dopuścić do dyskusji na sesji Rady Powiatu co najmniej 
15 mieszkańców Powiatu Sierpeckiego.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że zawarte w raporcie dane są przekazane przez 
przedstawicieli jednostek i są one rzetelne i nie ma uwag jeżeli chodzi o podane kwoty. 
Pan Sekretarz powiedział, że nie może wziąć odpowiedzialności za treści, które zostały 
napisane przez jednostki, natomiast wszystkie dane liczbowe zostały uzgodnione ze 
Skarbnikiem.
Pan Sławomir Krystek zwrócił uwagę na dział o transporcie publicznym.
Pan Sekretarz powiedział, że informację uzyskał z Wydziału Komunikacji z planu który 
Wydział posiada.
Pan Sławomir Krystek uważa, że należy doprecyzować temat z planem 
zrównoważonego rozwoju transportu publicznego. Nadmienił, iż ten dokument został 
opracowany ponad 3 lata temu i on się ma nijak do rzeczywistości. Obecnie jest 
procedowana poprawka do ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która 
przewraca całość ustawy. Zasugerował, aby nie opierać się na planie, ponieważ 
samorząd był zobligowany do sporządzenia dokumentu, który miał być wymogiem do 
spełnienia w przypadku wprowadzenia rozwiązań w życie. Natomiast kolejne 
nowelizacje ustawy odkładają ten dokument. Stwierdził, że jest plan zrównoważonego 
rozwoju transportu publicznego, ale jest niewykorzystywany, ponieważ usługi związane 
z publicznym transportem świadczy podmiot prywatny. Uważa, że to należy zmienić 
zapisem, że plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego jest wykonany, ale
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kolejne nowelizacje ustawy są odsuwane w czasie i nadal wykorzystywane są przepisy 
które obowiązują.
Pan Sekretarz powiedział, iż w tym dziale dokona poprawek
Pan Sławomir Krystek powiedział, że są to tematy trudne. Dodał, iż konsultował to 
z Wydziałem Komunikacji. Nadmienił, że Gmina Gozdowo składała wnioski 
o rozszerzenie planu transportowego. Poprosił Panów Starostów o możliwość spotkania 
z Zastępcą Naczelnik Wydziału Komunikacji odpowiedzialną za transport w tej sprawie. 
Pan Sekretarz powiedział, że jest to Raport za rok 2018.
Ponadto Pan Sławomir Krystek powiedział, że niepokoi go stan powietrza, który jest 
przekroczony PM 10. Uważa, że nie podano w jakiej skali i o ile są te wskaźniki 
przekroczone.
Pan Sekretarz powiedział, że są to dane z Wydziału Rolnictwa i Środowiska. Dokona 
weryfikacji powyższej informacji.
Pan Sławomir Krystek powiedział, iż próbował się dowiedzieć od Pani Dyrektor 
Sanepidu informacji na temat, jakie są podejmowane działania związane z 5% grupą 
dzieci, które nie są poddawane szczepieniom profilaktycznym.
Pan Sekretarz powiedział, że dzieci są bezpieczne. Dodał, że jeżeli w populacji 
100% jest wyszczepialność 95%, to 5% nie stanowi zagrożenia.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHW AŁĘ Nr 101.18.2019
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego Raportu o stanie 
Powiatu Sierpeckiego za rok 2018 /uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 10
Członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z protokołami jednogłośnie (5-za) nie 
wnosząc uwag przyjęli Protokoły: Nr 16.2019 z dnia 29 kwietnia 2019r., Nr 17.2019 
z dnia 13 maja 2019r.

Ad. pkt 11
Członkowie Zarządu Powiatu w sprawach różnych zapoznali się m.in.:
1. Informacją Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych dotyczącą sytuacji finansowej 
jednostki /informacją stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że w związku z nieobecnością Pana Skarbnika, powyższą 
informację przenieść na kolejne posiedzenie Zarządu.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie wyrazili zgodę



2. Informacją Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w sprawie likwidacji majątku 
ruchomego w jednostce /informacja stanowi załącznik nr 17 do niniejszego 
protokołu/.

Ponadto Pan Sekretarz poinformował, iż zostały otwarte oferty na ubezpieczenie 
majątkowe i komunikacyjne. Suma ubezpieczenia wynosiłaby 193.000zł. Umowa, która 
obowiązywała wynosiła 247.000zł rocznie. Stwierdził, iż na razie nie ma podpisanej 
umowy. Przypomniał, że wartość księgowa majątku została zwiększona o kwotę 
10.000.000 zł oraz wartość ubezpieczenia na pierwsze ryzyko z 1.000.000 zł do 
1.200.000 zł.
Pan Sekretarz poinformował, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych wszczęła postępowanie odnośnie egzekucji 211.476 zł plus odsetki ustawowe 
z tytułu nieprawidłowości w prowadzonym przetargu na informatyzację Starostwa. 
Sprawę od strony doradczej prowadziła firma Medyczni z Warszawy, która została 
poinformowana, jak również zostało wysłane do nich pismo. Dodał, iż dokumenty są do 
wglądu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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Zał. Nr

LISTA OBECNOŚCI zp°te%%3Zarz?-du, (9 /V '"’' e \ i  D

CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU*...........2 dr“
W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 29 maja 2019r.

do protokołu

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

L
Mariusz Turalski Starosta

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek
4 i

4. Krystek Sławomir Członek
/ W

5. Różański Kamil Członek
M U ,



ZARZĄD-POWIATU 
W SIERPCU

BRZ.0022.12.2019

Zał. Nr ..... do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu Sierpc, dnia 24.05.2019 r.

NrMJ0S1 z dr,. M M "

Działając na podstawie § 76 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 18 posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się 
w dniu 29 maja 2019r. r. o godz. 14:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu 
o funkcjonowaniu mieszkań chronionych.
4. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w zakresie regulacji stanu 
prawnego dróg powiatowych w roku 2019 oraz pozyskiwaniu środków zewnętrznych na 
realizację inwestycji drogowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie określenia liczby przedstawicieli Rady Powiatu Sierpeckiego wybranych 
do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu oraz wyboru tych przedstawicieli do składu osobowego Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego do Internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania 
tych kryteriów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz określenia 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, 
organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem 
prowadzącym jest Powiat Sierpecki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego Raportu 
o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2018.
10. Przyjęcie Protokołów:

Nr 16.2019 z dnia 29 kwietnia 2019r.
Nr 17.2019 z dnia 13 maja 2019r.

11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.
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