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PROTOKÓŁ Nr 120.2017 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 14 grudnia 2017 r.

Przewodniczył: Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady

i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 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) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu;
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu;
3) Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami;
4) Pan Rafał Wiśniewski -  Zastępca dyrektora ds. administracyjno -  

eksploatacyjnych i zamówień publicznych.

Porządek posiedzenia:
l;
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały ^w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu 
w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017r.
Podjęcie uchwały! w sprawie ustalenia zaktualizowanej wysokości 
podstawowej kwoty dotacji przypadającej w roku 2017 na jednego ucznia 
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, w której realizowany jest obowiązek 
szkolny nauki mającej siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego 
prowadzonej przez osoby prawne inne niż Powiat Sierpecki lub osoby 
fizyczne.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Sierpcu.
Zapoznanie się z informacją o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego 
na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego 
na okres 3 lat -  nieruchomości położonych w obrębach: Studzieniec 
i Rachocin gm. Sierpc.
Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji projektu unijnego 
Ponadgminna Świetlica Środowiskowa.



8. Wyrażenie! opinii w sprawie kontynuacji prac ; związanych
z ustanowieniem sztandaru Powiatu Sierpeckiego. i j

9. Sprawy różne. ' i
10. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/. !

Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
pkt 8a: Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego 
Domu Dzieci w Szczutowie do zawarcia umowy kompleksowej i na sprzedaż 
i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby jednostki.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (3 -  za) przyjęli
porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 14 grudnia 2017r.; po zmianie,
który przedstawia się następująco: i
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 uchwalenia 
budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017r. j'

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaktualizowanej: wysokości 
podstawowej kwoty dotacji przypadającej w roku 2017 na; jednego ucznia 
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, w której realizowany jest obowiązek 
szkolny nauki mającej siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego prowadzonej 
przez osoby prawne inne niż Powiat Sierpecki lub osoby fizyczne.

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Sierpcu.

6. Zapoznanie się z informacją o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego 
na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego na 
okres 3 lat — nieruchomości położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin 
gm. Sierpc, j

: 7. Zapoznanie ; się z informacją dotyczącą realizacji projektu unijnego 
Ponadgminna Świetlica Środowiskowa.

; 8. Wyrażenie ; opinii w sprawie kontynuacji prac ; związanych 
z ustanowieniem sztandaru Powiatu Sierpeckiego. i

8a. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego 
Domu Dzieci w Szczutowie do zawarcia umowy kompleksowej na 
sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na potrzeby jednostki. ;

; 9. Sprawy różne. : !
10.Zamknięcie posiedzenia. j

Ad. pkt 3
Pan Skarbnik przedstawił zmiany, jakie zachodzą w uchwale budżetowej na 
rok 2017 r. Powyższe zmiany stanowią załącznik do projektu uchwały. |



Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że pierwsze pismo, które wpłynęło 
z Ministerstwa było, że Powiat nie musi płaci dotacji dla szkoły Leonium, 
a obecnie należy zapłacić?
Pan Skarbnik powiedział, że dotacje naliczone dla uczniów nowo powstałego 
Liceum powinny być od momentu jego utworzenia przekazane z budżetu 
Powiatu Sierpeckiego.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, czy Liceum Lenium było wliczone do 
subwencji oświatowej?
Pan Starosta wyjaśnił, że jak była przekazana subwencja oświatowa to jeszcze 
nie było Liceum.
Pan Skarbnik nadmienił, że w pierwszym piśmie był zapis, że płacić ma 
Miasto, a w drugim piśmie, że Powiat.
Pan Stanisław Pawłowski stwierdził, że Powiat obecnie dokłada do Liceum 
Leonium kwotę 74.000zł, a środków jako z subwencji nie ma.
Pan Starosta odpowiedział, że nie ma. Subwencja była tylko na uczniów szkół 
należących pod Powiat.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentacją 
w wyniku głosowania (3-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 633,120.2017
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2017r. /uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu/.

W związku powyższym członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (3 -  za) 
zaakceptowali wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 
14 grudnia 20ł7r. na godz. 9:00.
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie ustalenia 
zaktualizowanej wysokości podstawowej kwoty dotacji przypadającej w roku 
2017 na jednego ucznia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, w której 
realizowany jest obowiązek szkolny nauki mającej siedzibę na terenie Powiatu 
Sierpeckiego prowadzonej przez osoby prawne inne niż Powiat Sierpecki lub 
osoby fizyczne Iwniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że kwota dotacji na jednego ucznia wynosi 
6.095,08 zł na jednego ucznia rocznie, miesięcznie 507,92zł. Wyjaśnił, że w/w 
kwota wynika z rozporządzeń i jest to kwota dotacji.



Pan Skarbnik; wyjaśnił jak powstała kwota 74.160 zł dotacji. Powiedział, że 
kwotę 507,92 zł należy pomnożyć przez liczbę uczniów w miesiącu i razy cztery 
miesiące. Stwierdził, że jest to taka procedura naliczenia dotacji dla nowo 
powstałego Liceum znajdującego się w Leonium:

Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentacją 
w wyniku głosowania (3-za) podjęli j

UCHWAŁĘ Nr 634.120.2017 j
w sprawie ustalenia zaktualizowanej wysokości podstawowej kwoty dotacji 
przypadającej; w roku 2017 na jednego ucznia publicznej szkoły 
ponadgimnazjalnej, w której realizowany jest obowiązek szkolny | nauki 
mającej siedzibę na terenie Powiatu Sierpeckiego prowadzonej przez osoby 
prawne inne niż Powiat Sierpecki lub osoby fizyczne /uchwała stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska — Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powołania 
dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu Iwniosek stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołuI. i
Pan Starosta! powiedział, że została podpisana umowa z samorządem 
Województwa Mazowieckiego na dotację dla Powiatowej Biblioteki Publicznej 
na kwotę 115.000 zł rocznie przez okres 5 lat. Ponadto Związek Bibliotekarzy 
Polskich wyraził zgodę na powołanie Pani Elżbiety Gozdowskiej na Dyrektora 
Powiatowej Biblioteki Publicznej. Pan Starosta dodał, że Pani Gozdowska, jak 
i Jej praca jest znana Zarządowi. !
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentacją 

■ w wyniku głosowania (3-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 635.120.2017
w sprawie powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu
!uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
Na salę posiedzenia przybyła Pani Elżbieta Gozdowska -  Dyrektor Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Sierpcu, która podziękowała Zarządowi Powiatu za 
współpracę oraz dalsze zaufanie. j

Ad. pkt 6
Na salę posiedzenia przybył Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.



Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik 
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedłożył informację
0 wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości 
stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego na okres 3 lat położone 
w obrębach Studzieniec i Rachodn /informacja stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu/. : .
Naczelnik GiGN poinformował, iż do przetargu na dzierżawę w/w 
nieruchomości stanęło trzech oferentów. Cena wywoławcza dzierżawy była 
80.000 zł, która została wylicytowana na kwotę 150.000 zł. Dodał, że 
w powyższej sprawie - należy wywiesić informację na tablicy ogłoszeń, 
a następnie dojdzie do podpisania umowy.
Pytań nie było.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor 
Powiatowego Centrum; Pomocy Rodzinie przedłożyła informację dotyczącą 
realizacji projektu unijnego Ponadgminna Świetlica Środowiskowa /informacja 
stanowi załącznik nr lO do niniejszego protokołu/
Pan Starosta dodał, iż projekt jest realizowany na bieżąco i uczestniczą w nim 
dzieci. Projekt jest realizowany w czterech gminach, w tym dwie świetlice są 
w gm. Mochowo. Stwierdził, że projekt cieszy się popularnością i okazał się 
bardzo potrzebny.
Pytań nie było.

Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz 
Powiatu wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie opinii na temat kontynuacji prac 
nad ustanowieniem sztandaru Powiatu Sierpeckiego fwniosek stanowi załącznik 
nr 11 do niniejszego protokołu/.
Pani Sekretarz powiedziała, że w związku z pracami nad ustanowieniem 
sztandaru Powiatu Sierpeckiego konieczne było zweryfikowanie poprawności 
herbu Powiatu. W związku z tym wystąpiono do Komisji Heraldycznej przy 
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wyrażenie 
opinii na temat herbu i flagi Powiatu. W odpowiedzi na wniosek okazało się, że 
Powiat nie ma wymaganej opinii Komisji. Dodała, że opracowanie herbu Powiat 
zlecił instytucji heraldycznej, która była firmowana przez MSWiA i przez wiele 
lat nikt nie negował poprawności herbu i herb był używany. Wyjaśniła, że jeżeli 
Powiat chce mieć sztandar, to musi przejść nową procedurę, a z istniejącym 
herbem się jej nie przejdzie. Podkreśliła, że wiele samorządów było w takiej 
samej sytuacji, jak Powiat Sierpecki i odstępowało od dalszych procedur, 
ale wiele jest takich, które podjęło się od początku proceduiy opracowania
1 zatwierdzenia herbu i insygniów m. in takim podmiotem był też Samorząd



Województwa Mazowieckiego, który w 2006 r. poprawił herb. Podkreśliła, iż 
w opinii przedstawionych zarzutów jest dużo. i !
Pan Starosta uważa, że należy kontynuować pracę.
Pani Sekretarz wyjaśniła, iż specjalista heraldyk wskazywał, że można byłoby 
wykorzystać te same symbole tylko inaczej ozdobić herb. Dodała, że jednak 
w myśl opinii Komisji nie ma szans wykorzystania obecnego herbu, ponieważ 
m.in. gryf nie jest gryfem sierpeckim, który był używany. Komisja orzekła, że 
stolicą Powiatu jest Sierpc, który ma zatwierdzony herb i jest to brama 
kościelna. Uważa, że prawdopodobnie będzie to zmierzać w tym kierunku, aby 
ten element był w herbie Powiatu. i
Pan Starosta stwierdził, iż należy w dalszym ciągu kontynuować pracę, aby 
zlecić opracowanie herbu zgodnie z zasadami jakie Powiat Sierpecki 
obowiązują. i
Pani Sekretarz zasugerowała, aby projekt obejmował herb, flagę, sztandar oraz 
wszelkie insygnia. :
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, jak długo trwa realizacja; powyższego 
projektu?
Pani Sekretarz powiedziała, że na obecną chwilę nie jest w| stanie 
odpowiedzieć. | i i
Pytań nie było. j  '  j '
Wobec powyższego Zarząd Powiatu jednogłośnie wyraził zgodę na 
kontynuację prac dla ustanowieniem sztandaru oraz wszelkich insygniów dla 
Powiatu Sierpeckiego.

Ad. pkt 8a
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem j w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie do zawarcia 
umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej na 
potrzeby jednostki.
Pani Sekretarz wyjaśniła, iż Pani Dyrektor Powiatowego Domu .Dzieci ma 

i zawartą umowę z Energą. W związku z powyższym, że Pani Dyrektor chce 
przejść do grupy zakupowej MAE i tak jak inne jednostki mieć jstawki 
z przetargu na dostawę energii, musi zmienić dane w umowie na Powiat 
Sierpecki -  Powiatowy Dom Dzieci (z NIP Powiatu po centralizacji). Wyjaśniła, 
iż Energa wymaga aneksu do umowy, ponieważ inaczej nie mogą wprowadzić 

: danych. A ponadto dodatkowego upoważnienia, które formalnie Pani Dyrektor 
■już posiada. Dodała, że nawet Pan Mecenas Suski wyraził opinię, że szybszą 
procedurą będzie dostarczenie dodatkowych dokumentów niż próba wyjaśnienia 
przedstawicielowi Energi, że zgodnie z przepisami prawa nie jest to konieczne. 
Pytań i uwag nie było. i ;

i Wobec powyższego członkowie Zarządu, po zapoznaniu się z dokumentacją,
; w wyniku głosowania (3-za) podjęli



UCHWAŁĘ Nr 636.120.2017
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Domu Dzieci 
w Szczutowie do zawarcia umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję 
energii elektrycznej na potrzeby jednostki /uchwała stanowi załącznik nr 12 
do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
W sprawach różnych członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się m. in.:

1. Pismem Pana Tomasza Pokładowskiego z dnia 7 grudnia 2017r. /pismo 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

2. Informacją w sprawie przejęcie przez Powiat Sierpecki nieruchomości 
położonej w gminie Szczutowo /informacja stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu/.

3. Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017r. 
w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
dotyczącego planowanych zmian w Kodeksie wyborczym /uchwała 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

4. Stanowiskiem Rady Gminy Mochowo w sprawie zmian w zakresie 
włączenia w struktury administracji rządowej Powiatowych Urzędów 
Pracy /stanowiska stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/

5. Uchwałą w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 
w Sierpcu projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 oraz 
Uchwałą w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu 
w Sierpcu projekcie uchwały budżetowej i deficycie budżetowym na 
2018r. /uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

6. Informacją dotyczącą rozstrzygnięcia ofert na świadczenia usług 
medycznych oraz trudnej sytuacji finansowej SPZZOZ w Sierpcu 
/informacja stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta poinformował członków Zarządu, iż Pani Beata Bany -  Dyrektor 
SPZZOZ od dnia 14 grudnia br. do 3 stycznia 2018r. przebywa na zwolnieniu 
lekarskim Zinformacja stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.
Na salę posiedzenia przybył Pan Rafał Wiśniewski -  Zastępca Dyrektor 
ds. administracyjno -  i eksploatacyjnych i zamówień publicznych oraz Pan 
Zbigniew Czajkowski -  pracownik Wydziału Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta zapytał Pana Rafała Wiśniewskiego - Zastępcę Dyrektora 
ds. administracyjno — eksploatacyjnych i zamówień publicznych czy posiada 
jakiekolwiek pełnomocnictwa?
Zastępca Dyrektora odpowiedział, że posiada kserokopię dwóch 
pełnomocnictw — Głównej Księgowej oraz Pana Ostapowskiego, jakie 
pozostawiła Pani Dyrektor {/pełnomocnictwa stanowią załącznik nr 20 do 
niniejszego protokołu/.



Pan Starosta zapytał, czy Pan Dyrektor ma upoważnienie? j-
Zastępca Dyrektora odpowiedział, że nie ma.
Pan Starosta uważa, że Pan Rafał Wiśniewski — Zastępca Dyrektora nie może 
przekazać żadnej informacji na temat podpisanych umów i j podpisanych 
kontraktów z lekarzami.
Zastępca Dyrektora odpowiedział, że decyzji podjąć nie może. Dodał, że jako 
członek Komisji może udzielić informacji. i
Pan Starosta zapytał, czy Pan Ostapowski -  Zastępca Dyrektor ds; medycznych 
będzie obecny w poniedziałek? ' j
Zastępca Dyrektora odpowiedział, że będzie.

Na posiedzenie Zarządu przybyła Pani Krystyna Siwiec (stan członków - !4).

Pan Sławomir Olejniczak zwrócił uwagę na zapisy w protokole 
z przeprowadzenia konkursów. Stwierdził, że w zapisanych punktach brak jest 
jakichkolwiek decyzji związanych z podpisaniem czy nie podpisaniem umowy. 
Zastępca Dyrektora uważa, że Pani Dyrektor mogła podpisać umowy 
pozakonkursowe dla zapewnienia ciągłości zakładu i losu pracowników. ;
Pani Krystyna Siwiec zapytała, czy dotychczasowa oferta na OIT była tańsza? 
Zastępca Dyrektora odpowiedział, że oferta na OIT najbardziej 'została 
podwyższona.; i !
Pani Krystyna Siwiec zapytała, czy można dotychczasową ofertę przedłużyć? 
Zastępca Dyrektora odpowiedział, że oferent musi wyrazić zgodę;
Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że Pan Mecenas na sesji wyjaśnił, że to 
Dyrektor podejmuje decyzję, natomiast Zarząd Powiatu zatwierdza. Dodał, że_ 
Pani Dyrektor przedstawiła opis co się działo, natomiast nie ma decyzji, j - 
Pan Starosta i poprosił, aby Pan Dyrektor wraz z Panem Dyrektorem ds. 
medycznych przeprowadzili z lekarzami rozmowy w celu ustalenia 
jakichkolwiek propozycji. Dodał, że zbliża się koniec roku i nie ma podpisanych 
umów. Stwierdził, że ten problem, który pozostawiła Pani Dyrektor j należy 
rozwiązać. Dodał, iż Zarząd Powiatu nie jest upoważniony do podpisywania 
umów z lekarzami.
Pan Skarbnik zwracając uwagę na pełnomocnictwo stwierdził, iż Pani 
Księgowa ma większe pełnomocnictwo niż Pan Dyrektor j Ostapowski. 
Zaproponował,5 aby w spotkaniu również uczestniczyła osoba, która ma 
pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu. j ■
Pan Starosta zaproponował, zwołanie posiedzenie Zarządu Powiatu na dzień 
18 grudnia bń na godz. 9:45. Poprosił o przygotowanie i przedstawienie 
konkretnych decyzji na temat funkcjonowania szpitala od nowego roku. Poprosił 
o obecność na posiedzeniu Zarządu Powiatu: Główną Księgową; Pana 
Ostapowskiego -  Zastępcę Dyrektora ds. medycznych oraz Zastępcę Dyrektora 
ds. administracyjno -  eksploatacyjnych i zamówień publicznych.



Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Jan Laskowski 

Juliusz Gorzkoś 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec

m



Zał. Nr A . do protokołu

z posiedzenie Żarz* iu  Powiatu

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 roku

Lp Imię i nazwisko Funkcja Podpis

1 Jan Laskowski Starosta

2 Juliusz Gorzkoś Wicestarosta

3 Sławomir Olejniczak Członek

4 Stanisław Pawłowski Członek

5 Krystyna Siwiec
;

Członek 7 łJUe<

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie § 100 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
(Dz.Urz.Woj. Maz. z  2011r. Nr 78, poz.2488 z póin. zm.), co nie stanowi podstawy do potrącenia 

Ę j  diety zgodnie z §  3 ust. 3 pkt 2 Uchwały Nr 11.112014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 
2014 roku w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym 
Powiatu Sierpeckiego. •

*-W,



ZARZĄDP0W1ATU

W SIERPCU : Sierpc, dnia 12.12.2017 r.

BRZ. 0022.30.2017
ZeL Nr ....5-..... śo protokołu

z posiedzenie £arz« iu Powistu

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie 
Zarządu Powiatu, które odbędzie się dnia 14 grudnia 2017 roku (tj. czwartek) 
około godz. 8:15 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały; w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu 

w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia 
budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017r. Tekst nr 1

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaktualizowanej wysokości 
podstawowej kwoty dotacji przypadającej w roku 2017 na jednego ucznia 
publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, w której realizowany jest 
obowiązek szkolny nauki mającej siedzibę na terenie Powiatu 
Sierpeckiego prowadzonej przez osoby prawne inne niż Powiat Sierpecki 
lub osoby fizyczne. Tekst nr 2

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania dyrektora Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Sierpcu. Tekst nr 3 -

6. Zapoznanie się z informacją o wyniku przetargu ustnego
nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność 
Powiatu Sierpeckiego na okres 3 lat -  nieruchomości położonych 
w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc. Tekst nr 4

7. Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji projektu unijnego 
Ponadgminna Świetlica Środowiskowa. Tekst nr 5

8. Wyrażenie opinii w sprawie kontynuacji prac związanych
z ustanowieniem sztandaru Powiatu Sierpeckiego. Tekst nr 6

9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Jan Laskow ski


