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ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

w dniu 30 lipca 2019 roku

Rozpoczęto 30 lipca 2019 r. 

Zakończono 30 lipca 2019 r.



PROTOKÓŁ Nr 25.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 30 lipca 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. 9:00.

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 Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
6. Pani Marta Witte -  Dyrektor Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych 
w Sierpcu,
7. Pan Robert Makówka -  p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu orzecznictwa dla 
celów pozarentowych na terenie Powiatu Sieipeckiego za okres od 1 stycznia 2019r. do 
30 czerwca 2019r.
4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą „Bezrobocia w powiecie sieipeckim wg stanu 
na dzień 30 czerwca 2019r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu 
sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Powiatowego Zespołu Jednostek 
Budżetowych w Sierpcu.
7 . Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin 
dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta ̂  
Nauczyciela.
9 . Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do przepisów 
ustawy Prawo oświatowe.
10 . Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły policealnej 
dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do przepisów 
ustawy Prawo oświatowe.
11 . Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności nieruchomości 
Powiatu Sierpeckiego za 1 półrocze 2019r.
12 . Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów 
Polskich. ^
13 .  Przyjęcie Protokołów:

Nr 20.2019 z dnia 18 czerwca 2019r.,
Nr 21.2019 z dnia 27 czerwca 2019r.,
Nr 22.2019 z dnia 5 lipca 2019r.,
Nr 23.2019 z dnia 5 lica 2019r.,
Nr 24.2019 z dnia 11 lipca 2019r.

14. Sprawy różne.
15 . 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 (stan członków 
-  5) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu 
Powiatu w dniu 30 lipca 2019r.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 
orzecznictwa dla celów pozarentowych na terenie Powiatu Sierpeckiego za okres 

^  od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2019r. /sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy wydane odmowne orzecznictwo
o niepełnosprawności jest po okresie odwoławczym i jest uprawomocnione, czy jest 
druga instancja?
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że Powiatowy zespół ds. orzekania
o niepełnosprawności jest pierwszą instancją, drugą instancją jest Wojewódzki Zespół 
ds. orzekania o niepełnosprawności, a następnie Sąd pracy. Wyjaśniła, kiedy wydaje się 
orzeczenia odmowne. Powiedziała, że są różne tryby, jeżeli ktoś ma umiarkowany 
stopień niepełnosprawności (drugą grupę) i uznaje, że stan zdrowia się pogorszył 
wówczas staje na komisję, która ocenia stan zdrowia. Wówczas wydawane jest 
orzeczenie. Pani Dyrektor dodała, że na orzecznictwo jest bardzo mało środków 
finansowych i czeka na zwiększenie dotacji. Jest to zadanie rządowe, które również 
może być finansowane przez powiat.

^  Więcej pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor PCPR za przybycie.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Maja Strześniewska -  Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Sierpcu przedstawiła informację dotyczącą „Bezrobocia w powiecie 
sierpeckim wg stanu na dzień 30 czerwca 2019r. /informacja stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Dyrektor PUP nie może uczestniczyć w posiedzeniu, 
ponieważ ma spotkanie z zaproszonymi gośćmi z zewnątrz.
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Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jest szansa na zorganizowanie naboru na roboty 
publiczne?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że na roboty publiczne nie będzie. Dodał, iż może 
z rezerwy będą przeznaczone środki na aktywizacje zawodową.
Pan Andrzej Cześnik dodał, że będzie to na aktywizację wszystkich osób bez żadnych 
warunków do spełnienia.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 5
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia oraz Pani Marta Witte -  Dyrektor Powiatowego Zespołu Jednostek 
Budżetowy w Sierpcu.

Pan Starosta poinformował, iż w związku z wnioskiem Pani Marty Witte -  Dyrektor 
PZJB, Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia 
wystąpiła z wnioskiem w sprawie wprowadzenia zmiany wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych powiatu 
sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych /wniosek stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PZJB powiedziała, iż wnioskowała do Zarządu Powiatu, aby wyłączyć 
zakres sprzątania spod usług gospodarczych, które organizuje Centrum Usług 
Wspólnych. Celem wspólnej obsługi gospodarczej miała być zamienna organizacja 
sprzątania z jednej placówki do drugiej w przypadku choroby lub zdarzeń losowych 
poprzez zastępstwa. Wyjaśniła, iż przed przejęciem przez CU W obowiązków, trzy panie 
przeszły na emeryturę, a organ prowadzący wówczas nie wyraził zgody na uzupełnienie 
etatów, tylko należało posiłkować się stażami z Urzędu Pracy, które się nie sprawdziły 
i należało posiłkować się umową -  zleceniem. Wobec powyższego nie uzyskano ^  
wymiernych korzyści. Nadmieniła, iż były prowadzone rozmowy z dyrektorami szkół 
i są to ich prośby, aby sprzątaczki przeszły pod ich zarząd, co będzie się wiązało z tym, 
że będą bardziej efektywnie wykorzystane, a dyrektorzy będą mogli gospodarniej nimi 
zarządzać.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jest dwadzieścia etatów?
Pani Dyrektor PZJB odpowiedziała, że jeśli chodzi o sprzątaczki jest piętnaście etatów 
i pięć i pół etatu pozostało w szkołach na stanowiskach woźnych.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy ta grupa ludzi zabezpieczała usługi na terenie 
wszystkich jednostek dla których organem prowadzącym jest Powiat.
Pani Dyrektor PZJB odpowiedziała, że we wszystkich jednostkach które są wymienione 
w statucie Centrum Usług Wspólnych z wyłączeniem Krytej Pływalni.
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Pan Sławomir Krystek zapytał, czy ta grupa po podziale zabezpieczy usługi na tym 
samym poziomie, jak było do tej pory? Uważa, że te osoby zostaną przydzielone do tych 
samych szkół?
Pani Dyrektor PZJB powiedziała, że te osoby wrócą do tych szkół w których pracowały 
przed utworzeniem CUW. Dodała, iż jeżeli panie powrócą do szkół i będą pod jednym 
zarządem, to wówczas dyrektor będzie gospodarował tą kadrą którą ma, w sposób jak 
najbardziej efektywny.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy z powodu tych zmian będzie jakiś skutek finansowy, 
czy koszty realizacji usług zostaną na tym samym poziomie?
Pani Dyrektor PZJB odpowiedziała, że dyrektorzy niechętnie współpracowali z CUW. 
Kiedy mogli przesunąć Panią woźną, nie robili tego. Dodała, iż w tym przypadku 
chodzi o usprawnienie pracy.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy na spotkaniu z dyrektorami ten problem był 
omawiany i czy dyrektorzy uznali, że są w stanie poradzić sobie z tą nową sytuacją.
Pan Starosta odpowiedział, że byli zadowoleni.
Pan Wicestarosta powiedział, że że Panie sprzątaczki nie chciały chodzić do innych 
szkół pracować, ponieważ były przyzwyczajone do swojej szkoły w której wykonywały 
obowiązki. Dodał, iż jest problem jeżeli chodzi o zastępstwa w razie nieobecności 
pracownika. Stwierdził, że ze zmianą nie zostaną poniesione żadne większe koszty.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że z punktu widzenia organizacji pracy sprzątaczek, dla 
dyrektorów szkół będzie lepiej mieć swoich pracowników, ponieważ każdy będzie 
wiedział co do niego należy. Zapytał, czy w związku ze zmianą były oszczędności? Nie 
wie, jaki cel przyświecał zmianie, czy były oszczędności? Uważa, że raczej nie. Dodał, 
iż dyrektorzy szkół w tej sprawie wypowiedzieli się pozytywnie.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że 4 lipca br. odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół, 
na którym dyrektorzy pozytywnie wypowiedzieli się na temat powrotu sprzątaczek do 
szkół. Ponadto jest pozytywna opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w przedmiotowej sprawie. Ponadto jest zapis w opinii, aby pracownicy gospodarczy 
którzy wykonują prace konserwatorskie przeszli pod daną szkołę.
Pan Mecenas powiedział, iż powstałe Centrum Usług Wspólnych sprawdzają się 
w wielkich korporacjach, gdzie usługi polegają na przypływie informacji danych 
i wówczas można ograniczyć pracowników, natomiast tam gdzie należy kierować ludzi 
do różnych prac, to się nie sprawdza.
Pan Starosta dodał, iż był przeciw powstaniu CUW. Stwierdził, iż nie do końca się ten 
system sprawdził, ponieważ byty problemy, aby obsadzić poszczególne stanowiska. 
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:



UCHWAŁĘ Nr 132.25.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, 
finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu sierpeckiego 
zaliczanych do sektora finansów publicznych /uchwała stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu/.

Salę opuścił Pan Jarosław Ocicki -  Wicestarosta Sierpecki (stan członków Zarządu 4) 

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż w związku z dokonaniem zmian CUW zasadne jest 
dokonać zmian w statucie.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 133.25.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Powiatowego Zespołu Jednostek 
Budżetowych w Sierpcu łuchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki /wniosek stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że zmiana ustawy Karta Nauczyciela, narzuciła pewne 
zmiany, jeżeli chodzi o regulamin wynagradzania nauczycieli. Zapisy w Karcie 
stanowią, że minimalna kwota za wychowawstwo wynosi 300zł. Dodała, iż obecnie było 
6% stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego (około 209zł). 
Oznajmiła, iż w szkołach prowadzonych przez powiat sierpecki jest 78 wychowawstw, 
co za tym idzie dodatków za wychowawstwo razy 91 zł. Różnica wyniesie 7098zł na 
miesiąc czyli do końca roku 28.392zł, natomiast rocznie wyniesie ponad 92.274 zł. 
(liczone z trzynastą pensją). Ponadto doprecyzowano wysokość dodatku motywacyjnego 
dla dyrektorów, wicedyrektorów (do 20%) i nauczycieli pełniących stanowiska 
kierownicze (do 10%).

Na salę posiedzenia przybył Pan Jarosław Ocicki -  stan członków Zarządu 5.
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Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 134.25.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie określenia zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony 

^  plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru 
obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 
ustawy karta Nauczyciela /wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/. 
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że zmiany w Karcie Nauczyciela spowodowały 
również zmiany w regulaminie dotyczącym obniżek godzin i rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli. Zmiany polegają na wyłączeniu 
z art 42 ust. 7pkt 3 nauczycieli praktycznej nauki zawodu, gdzie był określony 
tygodniowy wymiar godzin, a włączono tych nauczycieli do art. 42 ust 7, gdzie o 
tygodniowym wymiarze decyduje organ prowadzący podejmujący stosowne uchwały. 
Dodała, iż przepis mówi, że nie więcej jak 20 godzin tygodniowo musi mieć nauczyciel 
praktycznej nauki zawodu.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy decydować będzie o tym dyrektor?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że to musi być uwzględnione w arkuszu 

£  organizacyjnym. Każdy nauczyciel, który ma zajęcia praktyczne musi mieć 20 godzin. 
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 135.25.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć 
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru
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obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 
pkt 3 ustawy karta Nauczyciela /uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 9
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie dostosowania nazwy 
dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose 
de San Martin w Sierpcu do przepisów ustawy Prawo oświatowe /wniosek stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ wyjaśniła, iż przepisy ustawy zmieniające Prawo oświatowe, ustawę 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, narzucają podjęcie uchwał do ^  
31 sierpnia 2019r. w sprawie dostosowania nazwy szkoły. Dodała, iż chodzi 
o wykreślenie z nazwy szkoły słowa „dla Dorosłych”.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 136.25.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla dorosłych 
w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do przepisów ustawy 
Prawo oświatowe łuchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie dostosowania nazwy 
dotychczasowej Szkoły policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu do przepisów ustawy Prawo oświatowe /wniosek stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 137.25.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych 
w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do przepisów ustawy 
Prawo oświatowe /uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 11
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił z informację dotyczącą 
ujawnienia praw własności nieruchomości Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 
2019r. Iinformacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.

Ad. pkt 12
Pan Starosta poinformował, iż złożono wniosek w sprawie przystąpienia do 
stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich. Dodał, iż przedmiotowa uchwała była 
już rozważana na wcześniejszym posiedzeniu Zarządu. Myśli, że przystąpienie do 
Stowarzyszenia otworzy nowe możliwości rozwoju Powiatu. Uważa, iż jest to bardzo 
korzystna propozycja. Ponadto będzie szerszy dostęp do możliwości rozwoju. 
Podkreślił, iż jest to stowarzyszenie które dopiero się kształtuje, a Przewodniczącym jest 
Pan Adam Ciszewski.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 138.25.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
łuchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 13
Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag jednogłośnie (5-za) przyjęli Protokoły: 

Nr 20.2019 z dnia 18 czerwca 2019r.,
Nr 21.2019 z dnia 27 czerwca 2019r.,
Nr 22.2019 z dnia 5 lipca 2019r.,
Nr 23.2019 z dnia 5 lica 2019r.,
Nr 24.2019 z dnia 11 lipca 2019r.

Ad. pkt 14
Członkowie Zarządu Powiatu w sprawach różnych zapoznali się m. in. z:
1. Informacją o ostatecznych wynikach naboru do klas pierwszych na rok szkolny 
2019/2020 do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki /informacja stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.
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Pani Naczelnik OZ przedstawiła informację o ostatecznych wynikach naboru do klas 
pierwszych na rok szkolny 2019/2020 -  informacja przedstawiona tabelarycznie stanowi 
załącznik do niniejszego protokołu.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jest już informacja od Dyrektorów szkół, z jakich 
miejscowości będą dojeżdżać uczniowie?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że tak. Dodała, iż wszystkie informacje zostały 
przekazane do Wydziału Komunikacji i Transportu.
Pan Wicestarosta oznajmił, że jeszcze jest rekrutacja uzupełniająca i do Liceum 
napływają jeszcze podania o przyjęcie. Ponadto powiedział, iż zebrano wszelkie 
informacje dotyczące dojazdu uczniów i z jakich miejscowości.
Więcej pytań nie było.

Salę opuścił Pan Starosta. Prowadzenie posiedzenia przejął Pan Wicestarosta (stan ^  
członków Zarządu - 4)

2. Informacją w sprawie przyznania dofinansowania do projektu pn. „Zagraniczna 
praktyka dla uczniów Mechanika” Iinformacja stanowi załącznik nr 19 do niniejszego 
protokołu/.
Pani Naczelnik OZ wyjaśniła, iż Zespół Szkół nr 1 odwołał się od decyzji selekcyjnej do 
Narodowej Agencji Erasmus+. Wniosek został ponownie rozpatrzony i uzyskał dużą 
liczbę punktów 97/100. Szkoła otrzyma dofinansowanie w kwocie 116.530 euro.
W związku z powyższy Powiat na 2020 roku zobowiązany jest zabezpieczyć w budżecie 
20% środków, które po ostatecznym rozliczeniu projektu zostaną zwrócone. Dodała, iż 
43 uczniów technikum o kierunkach budownictwo, elektronik, informatyk, pojazdów 
samochodowych, mechanik i ochrony środowiska wyjedzie do Hiszpanii na praktyki.
Pytań nie było.

3. Zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie 
dokonania analizy operatu ewidencyjnego obrębu miasta Sierpc /zawiadomienie 
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

4. Pismem Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju 
usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw /pismo stanowi 
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.

5. Wnioskiem o dofinansowanie tomografu komputerowego /wniosek stanowi załącznik 
nr 22 do niniejszego protokołu/.
Pan Wicestarosta poinformował, iż przedmiotowy wniosek został złożony do Wojewody 
Mazowieckiego na kwotę 3.000.000 zł. Dodał, iż przysłano pismo o uzupełnienie 
wniosku.
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Pytań nie było.

6. Decyzją Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w sprawie zwrotu 
przez Powiat Sierpecki części dofinansowania projektu „E-usługi w drodze 
kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostkach 
organizacyjnych Powiatu /decyzja stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.

Na salę posiedzenia przybył Pan Starosta, który poprowadził dalszą część posiedzenia 
Zarządu (stan członków Zarządu 5).

7. Odwołaniem od decyzji w sprawie zwrotu przez Powiat Sierpecki części 
dofinansowania projektu „E-usługi w drodze kompleksowej infonnatyzacji Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu /odwołanie stanowi 
załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.

W  Na salę posiedzenia przybył Pan Robert Makówka - p. o. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.

8. Informacją p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu dotyczącą działalności szpitala
/informacja stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.
p. o. Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, że bieżący rok jest rokiem trudnym. Oznajmił, 
iż w miesiącu czerwcu udało się zatrzymać ciągłe zadłużanie się szpitala, które miało 
miejsce w roku bieżącym. Na koniec maja strat wynosiła 490.298zł natomiast 
w czerwcu w którym zostały wprowadzone działania naprawcze, zostały wprowadzone 
budżety kosztowe jak i sprzedażowe. W związku z powyższym szpital zanotował zysk 
w kwocie 157,16zł. Podkreślił, że ten wynik nie ma żadnego wpływu na działania 
związane z dotacjami, ze środkami przekazanymi przez Starostwo. W związku 
z powyższym jest to realna kwota i to co jest pozytywne, to te działania związane 
z budżetami o których kilkakrotnie wspomniał i które przyniosły w miesiącu czerwcu 
taki efekt. Dodał, iż w miesiącu lipcu dochodzą odprawy emerytalne w kwocie około 
140.000 zł, które wpłyną bardzo na wzrost kosztów. Uważa, że jest to błąd 
w planowaniu jak i pozwoleniu, aby tak duża ilość pracowników w jednym miesiącu 
odchodziła na emerytury. Uważa, że koszty materiałowe jak i koszty osobowe 
w miesiącu czerwcu w porównaniu do poprzednich miesięcy udało się zanotować na 
poziomie niższym. Wierzy, że to przyniesie pozytywne skutki. Natomiast 
z pozytywnych spraw kończących pierwsze półrocze, dzięki zaplanowaniu w określony 
sposób procedur medycznych udało się dla szpitala pozyskać na drugie półrocze około 
315.000zł, jako z podwyżki dla pielęgniarek. Oznajmił, iż szpital ma zapłacone 
wszystkie zobowiązania na dzień 10 czerwca br. więc globalnie terminy płatności 
wydłużają się. Ponadto do rozwiązania pozostaje sytuacja z firmą, która zapewnia 
wyżywienie w szpitalu i z którą szpital jest w sporze, ponieważ co miesiąc wystawia
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zawyżone faktury. Dodał, iż w pewnym momencie szpital będzie miał dużą kwotę do 
zapłaty za wyżywienie pacjentów. Ponadto Pan Dyrektor powiedział, iż nastąpiła 
poprawa komfortu dla pacjentów, która jest widoczna w szczególności w tych ciepłych 
miesiącach, ponieważ udało się zainstalować klimatyzację na sali: porodowej, cięć 
cesarskich, reanimacyjnej, oddziale internistycznym, sali pooperacyjnej na oddziale 
chirurgicznym, w gabinecie zabiegowym POZ, gabinecie lekarza w POZ, co przekłada 
się na jakość świadczonych usług. Ponadto od połowy lipca zaczęły się prace 
termomodernizacyjne na zewnątrz szpitala.
Pan Dyrektor zwrócił uwagę, że jest duży problem na oddziale pediatrycznym 
w związku z chorobą Pani Ordynator, jak również na w/w oddziale jest bardzo duży 
problem z pozyskaniem lekarzy. Dodał, iż oddział mocno wspiera Pani Doktor 
Kaczmarzyk, która pomaga w przejęciu dyżurów. Stwierdził, iż praca na tym oddziale 
jest planowana z tygodnia na tydzień.
Pan Dyrektor wspomniał o zabezpieczeniu kwoty l.OOO.OOOzł kary, która została 
rozłożona na raty, ponieważ taki jest wymóg w procedurze z NFZ. Wyjaśnił, iż banki jak 
i firmy ubezpieczeniowe odmówiły gwarancji ubezpieczeniowej, ponieważ nie ma 
produktu na rynku jakim jest gwarancja ubezpieczenia należności, a także nie może być 
zabezpieczenia ze strony Powiatu. Obecnie należy wskazać inny sposób zabezpieczenia, 
ponieważ w innym przypadku należność kary nie może być rozłożona na raty.
Pan Wicestarosta powiedział, że jeżeli nie będzie zabezpieczenia tej należności, która 
została rozłożona na raty, decyzja może zostać uchylona. Dodał, iż NFZ ma również 
swoje procedury, które należy przestrzegać. Uważa, że należy znaleźć zabezpieczenie 
tych należności.
p.o. Pan Dyrektor poinformował, iż w szpitalu w miesiącu lipcu rozpoczęła się kontrola 
z NFZ dotycząca odpowiedniego podziału środków dla pielęgniarek w latach ubiegłych. 
Stwierdził, iż zarządzenia które były wprowadzane w latach poprzednich są 
kontrowersyjne, dające pole do popisu do różnych inteipretacji i bardzo nie trafione. 
Wierzy, że uda się wyliczyć i pokazać, że wszystko było prawidłowo, ponieważ 
nieprawidłowość będzie skutkowała karą pieniężną. Dodał, iż w roku 2019 szpital 
otrzymał 1.400.000zł na ten cel.
Pan Wicestarosta wspomniał, iż poprzedni Pan Dyrektor szpitala nie zaksięgował kwoty 
65.000 zł tylko zostało ujawnione w tym półroczu. Dodał, iż ten rachunek nie był 
przekazany do księgowości. Stwierdził, iż takich spraw Pan Dyrektor ma dosyć sporo. 
Pan Sławomir Krystek zapytał, czego dotyczył rachunek?
p.o. Pan Dyrektor odpowiedział, iż dotyczyło faktury za opracowanie dokumentacji 
projektowo -  kosztorysowej na termomodernizację szpitala, która dopiero znalazła się 
w czerwcu i nigdy nie była przedstawiona tylko schowana.
Pan Sławomir Krystek zapytał, kiedy została wystawiona?
p. o. Dyrektor odpowiedział, że została wystawiona w końcu roku 2018.
Pan Wicestarosta oznajmił, iż ta faktura nie została zapłacona.
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p.o. Dyrektor powiedział, że faktura już została uregulowana, ponieważ były to środki 
z Unii. W związku z powyższym należało podpisać aneksy, co spowodowało 
wydłużenie i komplikacje, ale już zostało wyprostowane.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy tę fakturę ktoś przetrzymywał?
p.o. Dyrektor odpowiedział, że było takie polecenie, żeby tej faktury nie księgować.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy praca została wykonana?
p.o. Dyrektor odpowiedział, że faktura za projekt została zapłacona w lipcu, a prace 
termomodernizacyjne już ruszyły.
Więcej pytań nie było.

Ponadto Pan Skarbnik zapoznał członków Zarządu z pismem w sprawie umorzenia 
kwoty 5.086,25zł na raty za przechowywanie roweru na parkingu strzeżonym. Dodał, iż 
obecnie przygotowywane są dokumenty do komornika. Wobec powyższego, jeżeli 
członkowie Zarządu podejmą decyzję rozłożenia na raty, wówczas zostaje wstrzymane 
postępowanie, natomiast jeżeli nie wyrażą zgody wówczas zostaje przesłana informacja 
do wnioskodawcy i sprawa dalej jest w toku.
Pan Sławomir Krystek zapytał, co się dzieje z osobami które pomimo rozłożenia na raty 
nie spłacają tych rat.
Pan Skarbnik odpowiedział, że jeżeli nie wywiązuje się z porozumienia, które podpisuje 
z Zarządem wówczas sprawa wraca do komornika, a po jakimś czasie spisuje się 
w poczet nieściągalnych wierzytelności i koszty ponosi Powiat.

Po przeanalizowaniu pisma członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 5-za nie wyrazili 
zgody na rozłożenie w/w należności na raty.

Więcej pytań nie było.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej

Zarząd

Danuta Sekulska

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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ZARZĄD P O W IA T U  

W  S IE R P C U

Sierpc, dnia 26.07.2019 r.
BRZ.0022.19.2019

Zał- Nr .......do protokołu

2 posiedzenia Żarz; du Powiatu 

Nr z d i.

Działając na podstawie § 76 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 25 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 30 lipca 2019r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu orzecznictwa dla 
celów pozarentowych na terenie Powiatu Sierpeckiego za okres od 1 stycznia 2019r. do 
30 czerwca 2019r.
4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą „Bezrobocia w powiecie sierpeckim wg stanu 
na dzień 30 czerwca 2019r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi 
administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Powiatu 
sierpeckiego zaliczanych do sektora finansów publicznych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Powiatowego zespołu jednostek 
Budżetowych w Sierpcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest 
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin 
dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy karta 
Nauczyciela.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły Policealnej dla 
dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu do przepisów 
ustawy Prawo oświatowe.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady rady powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie dostosowania nazwy dotychczasowej Szkoły policealnej dla 
Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do przepisów 
ustawy Prawo oświatowe.



11. Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności nieruchomości 
Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2019r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów 
Polskich
13. Przyjęcie Protokołów:

Nr 20.2019 z dnia 18 czerwca 2019r.,
Nr 21.2019 z dnia 27 czerwca 2019r.,
Nr 22.2019 z dnia 5 lipca 2019r.,
Nr 23.2019 z dnia 5 lica 2019r.,
Nr 24.2019 z dnia 11 lipca 2019r.

14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.


