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PROTOKÓŁ Nr 13.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 18 marca 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 -  Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru,
3. Pani Małgorzata Korpolińska -  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Sierpcu,
4. Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu,
5. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
6. Pan Zbigniew Rzadkiewicz -  Starszy specjalista ds. dróg, mostów i zezwoleń.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały 
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2019 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania 
z realizacji "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami 
pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018".
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia przez Radę Powiatu w Sierpcu reprezentantów 
Powiatu Sierpeckiego w Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Nad Skrwą 
i Sierpienicą”.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do 
Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
wyłonionemu w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa tablic 
rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2019r. 
do kwietnia 202 lr. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w roku 
2018 oraz zakres prac do wykonania w roku 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały 
w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Powiatu 
Sierpeckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu ^  
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę 
Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 r.
12. Przyjęcie protokołów:

Nr 11.2019 z dnia 28 lutego 2019r.
Nr 12.2019 z dnia 6 marca 2019r.

13. Sprawy różne.
14. Zamkniecie 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
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia Zarządu 
Powiatu w dniu 18 marca 2019r.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybyłą Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych
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Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w 2019 roku /wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że w dniu 1 marca br. odbyło się posiedzenie

przez PCPR. W podziale środków zaproponowano: 200.000zł - turnusy rehabilitacyjne, 
302.932zł - środki pomocnicze i sprzęt, lO.OOOzł - bariery techniczne. Dodała, że 
o środki konkurują dwie instytucje: PCPR i Powiatowy Urząd Pracy. PUP zarezerwował 
kwotę 80.000zł na dwa zadania: przyznanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych 
środków na podjęcie działalności oraz zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy. 
Oznajmiła, że nie są to wszystkie zadania, na które zostały złożone wnioski. Stwierdziła, 
że od lat środków jest za mało, a zapotrzebowanie na turnusy rehabilitacyjne jest na 
kwotę 250.000 zł, a zaplanowano kwotę 200.000zł. Powiedziała, że nie ma barier 
architektonicznych, a wniosków złożonych jest na kwotę 100.000 zł. Uważa, że 
należałoby zaspokoić jedno zadanie w danym roku, natomiast w następnym kolejne 
zadanie, ponieważ nie wie jak sprawiedliwie podzielić środki, które zostają przyznane. 
Dodała, że taka jest propozycja PCPR, w takiej formie zaopiniowała Powiatowa 
Społeczna Rada i pozostawia do decyzji Zarządu. Oznajmiła, że łączna przydzielona 
kwota wynosi 592.932 zł, w tym 80.000 zł PUP. Stwierdziła, że to PCPR był głównym 
realizatorem zadania.
Pan Wicestarosta jako Przewodniczący Komisji stwierdził, iż kwota 80.000 zł była 
zawsze przydzielona do PUP na stworzenie stanowiska pracy i otwarcie działalności dla 
osób niepełnosprawnych. Ponadto podjęto decyzje, że osoby które po raz pierwszy 
złożyły wniosek, środki otrzymają w pierwszej kolejności.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie 
podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej w 2019 r. /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor PCPR za przybycie.

Powiatowej Społecznej Rady na którym zaopiniowano podział środków przygotowany

UCHWAŁĘ Nr 58.13.2019

Ad. pkt 4
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia.
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Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu 
w Sierpcu sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego 
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami 
organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego na rok 2018" /wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ poinformowała, iż w roku ubiegłym w ramach konkursu złożono 
28 ofert, w tym 4 oferty nie zostały dofinansowane, natomiast w roku bieżącym 
wpłynęły 32 oferty. Oznajmił, iż w roku ubiegłym podpisano 24 umowy na ogólną 
kwotę 76.100 zł. Oznajmiła, że jedna organizacja dokonała zwrotu niewykorzystanej 
dotacji na kwotę 2.500 zł. Łącznie nie wykorzystano 8.400 zł środków. Dodała, że 
w roku bieżącym jest 100.000 zł i niewykorzystane 2.100 zł w ramach konkursu, 
a umowy podpisywane są sukcesywnie.
Pan Sławomir Krystek zapytał, jakie są powody niewykorzystania środków?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że jedna organizacja nie wykorzystała 
przydzielonych środków. Ponadto nie wpłynęła oferta na obszar: zadania ratownictwa 
górskiego i wodnego - wysokość środków 4.000zł
Pan Wicestarosta dodał, iż na ten priorytet składało ofertę Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe z Płocka. Oznajmił, że w roku ubiegłym nie złożył nikt oferty, natomiast 
w roku bieżącym były dwie oferty: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Sierpca 
i Płocka.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że w Priorytecie II: Kultura Sztuka Ochrona Dóbr 
Kultury i Tradycji na przyznanych środków w kwocie 4.000 zł nie wykorzystano 
1.000 zł. Wyjaśniła, że przed podpisaniem umowy następuje aktualizacja wniosków 
dostosowana do przyznanych środków, co wiąże się z wkładem własnym i nie wszystkie 
środki są wykorzystane. Ponadto 900zł nie wykorzystano w priorytecie III Ochrona 
i Promocja Zdrowia.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 59.13.2019
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji 
"Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, 
osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018" /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 ustanowienia przez Radę Powiatu 
w Sierpcu reprezentantów Powiatu Sierpeckiego w Organizacji pn. Lokalna Organizacja 
Turystyczna „Nad Skrwą i Sierpienicą” /wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego 
protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że w związku z zmianą kadencji należy przeprowadzić 
wybory. Oznajmiła, że kadencyjność nie dotyczy Przewodniczącego Organizacji, 
natomiast należy podać trzech nowych członków.
Pan Starosta zapytał, czy było pismo dotyczące dalszej współpracy przez obecnych 
członków?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że 13 marca br. wpłynęło pismo od 
Przewodniczącego Lokalnej Organizacji Turystycznej z prośbą o wytypowanie trzech 
kandydatów do LOT. W związku z powyższym zostały również wysłane pisma do 
Wójtów Gmin o wytypowanie osób z każdej z gmin.
Pan Starosta zapytał, jakie są środki finansowe w Organizacji LOT?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że prawdopodobnie jest to kwota 55.000 zł, z których 
Powiat nigdy nie korzystał, a płaci składki.
Pani Naczelnik OZ dodała, że w roku 2018, żadne środki nie były wydatkowane z tych 
składek.
Pan Starosta zapytał, czy członkami w Lokalnej Organizacji Turystycznej mogą być 
osoby spoza Rady Powiatu i czy mogą być pracownikami Starostwa?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że o tym kto będzie członkiem Lokalnej Organizacji 
Turystycznej decyduje Rada Powiatu.
Pan Wicestarosta zapytał, jaki jest tennin spotkania Lokalnej Organizacji Turystycznej? 
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że nie ma podanego terminu, ale prawdopodobnie 
w miesiącu czerwcu. Dodała, iż chodzi wyłącznie o wytypowanie trzech osób z Rady 
Powiatu do reprezentowania stowarzyszenia. Nadmieniła, iż w dokumentach jest 
załączona Uchwała Rady Powiatu w sprawie utworzenia stowarzyszenia, w której nie 
ma żadnych odnośników dotyczących, kto ma reprezentować stowarzyszenie.
Pan Zastępca Naczelnika podkreślił, iż statut stowarzyszenia jest bardzo ogólnikowy. 
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 60.13.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie ustanowienia przez Radę Powiatu w Sierpcu reprezentantów Powiatu 
Sierpeckiego w Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Nad Skrwą 
i Sierpienicą” /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 zmiany uchwały w sprawie 
przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej /wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji 
Turystycznej otrzymuje pisma z prośbą o reprezentowanie Powiatu Sierpeckiego na 
spotkaniach, ponieważ część osób nie jest już radnymi i nie bierze udziału. Dodała, iż są 
to zadania promocyjne Powiatu i dobrze byłoby brać udział. Oznajmiła, iż do tej pory 
reprezentantami byli radni Rady Powiatu.
Pan Starosta uważa, że powinna być osoba która zna strategie i wizję Powiatu pod 
względem turystyczno -  wizerunkowym i ktoś kto wie jakie są cele promocyjne.
Pan Kamil Różański stwierdził, że te osoby które są członkami MROT ze względu na to 
że nie są radnymi, nie uczestniczą w pracach Rady Powiatu, a tym samym nie znają jej 
kierunków działania.
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że tak. Dodała, że otrzymuje pisma o przekazanie 
materiałów promocyjnych oraz kierunki promocji Powiatu.
Pan Wicestarosta zapytał, czy może być to osoba nie będąca radnym?
Pani Naczelnik OZ dodała, że Wydział Oświaty i Zdrowia nie zajmuje się promocją 
Powiatu, ale gdzieś te stowarzyszenia musiały podlegać.
Pan Wicestarosta uważa, że przedstawicielem Rady Powiatu może być osoba 
z promocji, a Wydział Promocji powinien przejąć te stowarzyszenia.
Pani Naczelnik OZ uważa, że jeżeli będzie jedna osoba merytoryczna spośród 
pracowników z Wydziału Promocji i byłaby członkiem w LOT, to również mogłaby być 
członkiem w MROT.
Pan Wicestarosta stwierdził, że kompetencje dotyczące stowarzyszeń powinny być 
przesunięte do Wydziału Promocji. Zajmowałaby się jedna osoba i wówczas 
współpraca będzie inaczej wyglądała.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 61.13.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do 
Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej /uchwała stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu/.
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Ponadto Pan Starosta zapytał Pani Naczelnik OZ o procedurę zatwierdzania arkuszy 
organizacyjnych.
Pan Naczelnik OZ powiedziała, że Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji pracy 
szkoły do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami 
organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy
0 Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji 
związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych 
w rozumieniu ustawy zrzeszającej nauczycieli ZNP „Solidarność” do 5 kwietnia 2019r. 
Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni 
roboczych od dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 
19 kwietnia danego roku. Dyrektor szkoły przekazuje arkusz organizacji zaopiniowany 
przez zakładowe organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia organowi 
prowadzącemu. Organ prowadzący przekazuje zaopiniowany przez związki arkusz 
organizacyjny do organu nadzoru pedagogicznego. Opinia organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od 
organu prowadzącego arkusza organizacji szkoły, nie później niż do dnia 20 maja 
danego roku. Organ prowadzący szkołę po uzyskaniu opinii organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do 29 maja 
danego roku. Dodała, że jest bardzo krótki termin jeśli chodzi o ograniczenia
1 zwolnienia nauczycieli, ponieważ do 30 maja dyrektor musi podjąć decyzję czy 
ograniczyć etat, który zatwierdza na podstawie arkusza organizacyjnego czy ewentualne 
zwolnienie. Dodała, że arkusze wstępne są minimalistyczne dlatego aby zapobiec 
sytuacji, że dyrektor zaplanuje 5 oddziałów, a zrekrutuje 4 lub 3 i wówczas zgodnie ze 
wstępnym arkuszem musi wypłacić za wszystkie godziny nauczycielom, którym 
przydzielono daną liczbę w arkuszu. Oznajmiła, iż taka procedura opiniowania arkuszy 
dotyczy również wszystkich aneksów, które pojawią się do 30 września, natomiast po 
30 września, od 1 października tylko organ prowadzący zatwierdza arkusze i ma na to 
7 dni. Ponadto powiedziała, że skrócona jest procedura opiniowania aneksów, ponieważ 
4 dni robocze mają związki zawodowe i kuratorium do zatwierdzenia. Opinia 
kuratorium jak i związków jest tylko opinią i nie ma charakteru wiążącego, natomiast 
decyzyjna jest organu prowadzącego.
Pan Starosta dla przypomnienia podał ilość zgłoszonych klas na rok szkolny 2019/2020: 
Zespół Szkół Nr 1 -  10 klas, Zespół Szkół Nr 2 -  8 klas i Liceum Ogólnokształcące 
-  6 klas.
Pani Wiceprzewodnicząca Rady zapytała, ile jest planowanych klas Liceum 
Ogólnokształcących w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół Nr 2?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że w tych szkołach jedna po podstawowej i jedna po 
gimnazjum.



Pan Starosta powiedział, że dyrektorzy szkół zgłaszają zapotrzebowanie na więcej 
miejsc, tylko jest kwestia podjęcia decyzji przez organ prowadzący. Stwierdził, że nie 
jest to łatwa decyzja.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że zwiększenie liczby oddziałów w Zespole Szkół Nr 1 
wydłuży czas nauki do drugiej zmiany.
Pan Wicestarosta uważa, że nie należy robić dodatkowej klasy w tych szkołach tylko 
jeżeli uczniowie będą chcieli np. do „ekonomika” zamiast do LO, to nie należy zamykać 
przed nimi drzwi. Uważa, że nie można mówić dużo wcześniej co będzie w danej szkole 
i ilu zostanie zwolnionych nauczycieli.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że na etapie tworzenia wstępnego arkusza 
organizacyjnego, Dyrektor musi przewidzieć liczbę etatów do danych przedmiotów 
i projekt musi być zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej, dlatego Dyrektor rozmawia 
z nauczycielami o wstępnym arkuszu, gdzie będzie brakowało godzin dla 
poszczególnych nauczycieli. Dodała, iż przepis mówi, iż do 30 maja na podstawie 
wstępnego arkusza, Dyrektor musi wręczyć ograniczenie zatrudnienia bądź zwolnienie 
(art. 22 ust 2 KN). Chociaż się mówi, że nie jest to ostateczna decyzja, bo w chwili gdy 
rekrutacja przebiegnie pomyślnie, zostaną aneksowane ograniczenia czy zwolnienia lub 
wycofane, a nauczyciele przeżywają taką sytuację.
Pani Wiceprzewodnicząca Rady powiedziała, że obecnie w LO odchodzą cztery klasy 
i sześć klas jest do zrekrutowania. Uważa, że nie powinno być zwolnień.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że w arkuszu wstępnym są zaplanowane cztery klasy 
do zrekrutowania. Wyjaśniła, że zmianie ulegają siatki godzin, ponieważ wchodzi 
reforma i będzie czteroletnie Liceum, a godziny rozłożone są na cztery lata, a więc 
zmniejsza się liczba godzin.
Pan Wicestarosta zwrócił uwagę i powiedział, co będzie jeżeli do szkół przyjdzie
0 połowę dzieci mniej niż obecnie jest rekrutowane. Stwierdził, że połowa nauczycieli 
będzie do zwolnienia.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że taka sytuacja jest co roku od kilku lat. Zapytała, czy 
zostały zwolnione jakieś osoby? Wyjaśniła, iż nauczyciele przechodzili na urlopy 
zdrowotne, urlopy macierzyńskie, jak również zastępowali siebie w innych szkołach
1 nie było problemu.
Ponadto Pan Wicestarosta wspomniał o projekcie inwestycyjnym na remont boiska przy 
Liceum Ogólnokształcącym. Powiedział, że był wykonany projekt, który jest już nie 
ważny. Uważa, że należy wznowić projekt.
Pan Starosta powiedział, że była Strategia rozwoju edukacji, którą bardzo szczegółowo 
przygotowywała Pani Naczelnik OZ. Stwierdził, że była to dobra strategia i dobrze 
przygotowana, gdzie były wpisane dwie inwestycje: boisko wielofunkcyjne przy LO 
i hala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1. Stwierdził, że po wielu determinacjach ze 
strony Radnych IV kadencji powstała hala przy Zespole Szkół Nr 1. Uważa, że jest

8



dobra koncepcja, aby powstało boisko wielofunkcyjne przy LO. Stwierdził, iż należy 
promować szkoły, a także organizować dojazd uczniom do tych szkół.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że jako Przewodniczący uczestniczył w Powiatowej 
Radzie Zatrudnienia i temat naboru uczniów do szkół również się pojawił. Stwierdził, iż 
w niektórych szkołach powielają się kierunki nauczania. Oznajmił, iż jako 
Przewodniczący zaapelował do Dyrektorów szkół, aby starali się widzieć nie tylko 
swoją szkołę, ale również inną szkołę, która ma przetrwać i żeby było jakieś 
zrozumienie wobec innej szkoły i ich pracowników. Stwierdził, iż obecni na posiedzeniu 
dyrektorzy mają chęć współpracy i porozumienia ze szkołami. Dodał, iż w tym roku 
będzie młodzieży więcej ponieważ jest kumulacja roczników, ale w następnych latach 
będzie młodzieży znacznie mniej. Uważa, że dyrektorzy szkół muszą liczyć na 
współpracę pomiędzy sobą.
Pani Wiceprzewodnicząca Rady uważa, że zwiększając liczbę klas ogólnokształcących 
w Zespole Szkół Nr 1 i Zespole Szkół Nr 2, to nigdy „nie podźwignie” się Liceum 
Ogólnokształcącego, szkoła ze 100 - letnią tradycją.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że w obydwu szkołach powinny powstać tylko cztery klasy 
pierwsze ogólnokształcące.
Pan Starosta powiedział, iż wspominał na sesjach poprzedniej kadencji o rekrutacji do 
liceum. Stwierdził, że jeżeli do liceum zostanie zrekrutowanych poniżej czterech klas, za 
rok to będzie połowa nauczycieli do zwolnienia. Uważa, że powinno zacząć się 
wcześniej myśleć o połączeniach komunikacyjnych, utworzyć nowe kierunki. Uważa, że 
jest to wina dyrekcji, nauczycieli w zaangażowanie w rekrutacje, pomysłu 
wcześniejszego Zarządu. Stwierdził, że jest to wypadkowa wielu błędów, które obecnie 
wychodzą. Ponadto powiedział, że doszła jeszcze jedna szkoła, na którą organ 
prowadzący nie ma wpływu, która chce zrekrutować 4 klasy liceum ogólnokształcącego. 
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że np. kierunek kształcenia o profilu mechanik 
pojazdów samochodowych. Wyjaśniła, że jest to kierunek w szkole zawodowej i jest 
taka różnica, że w Zespole Szkół Nr 2 jest oddział wielozawodowy, gdzie są wszystkie 
kierunki kształcenia, a uczniowie mają praktyczną naukę zawodu u pracodawców. 
Wyjaśniła, iż podejmując naukę w danym kierunku uczniowie mają już pracodawcę, 
który przyjmie ucznia na praktykę. Oznajmiła, iż w Zespole Szkół Nr 1 szkoła branżowa 
I stopnia, jest to jeden zawód lub dwa połączone, a praktyka odbywa się w Centrum 
Kształcenia Praktycznego.
Pan Starosta uważa, aby jak najlepiej promować nasze szkoły, a w szczególności 
Liceum, które ma za sobą 100 -  letnią tradycje.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że sporządzanie arkuszy przez dyrektorów jest 
obarczone delikatnym błędem ze względu na to, że nie wiadomo ile dana szkoła 
zrekrutuje uczniów. Ponadto nie wie skąd są informacje jakoby Pani Dyrektor mówiła 
o zwolnieniu nauczycieli. Uważa, że należy zapytać, czy takie informacje wyszły od



Pani Dyrektor LO. Uważa, że jako organ prowadzący powinno się zapytać, jaki jest cel 
takich rozmów z nauczycielami. Zapytał Pani Naczelnik OZ, jaka jest możliwość 
wydłużenia terminu dla dyrektorów na podjęcie decyzji?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że organ prowadzący nie zwleka z wysłaniem 
arkuszy do Kuratorium, a Kuratorium stara się jak najszybciej zaopiniować arkusze 
i w chwili kiedy organ prowadzący otrzymuje ponownie arkusze, wówczas jest dłuższy 
czas na ich dokładne sprawdzenie. Dodała, iż nie ma możliwości wydłużenia.
Pan Starosta powiedział, iż w dniu dzisiejszym zorganizowane zostało spotkanie 
z nauczycielami w Zespole Szkół Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącym. Ponadto 
poinformował, iż wpłynęło anonimowe pismo od nauczycieli informujące, iż Pani 
Dyrektor LO zapowiedziała niektórym osobom z kilku przedmiotów, że są do 
zwolnienia. Dodał, iż w tej sprawie chciałby porozmawiać na spotkaniu.
Więcej pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Pani Naczelnik Wydziału ON za przybycie.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego wyłonionemu w przetargu nieograniczonym na wykonanie 
zadania pn. Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych 
z eksploatacji w okresie od maja 2019r. do kwietnia 202lr. dla potrzeb Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.
Pan Zastępca Naczelnika powiedział, że wartość szacunkowa zamówienia przekracza 
40.000euro. W związku powyższym proponowany tryb postępowania w sprawie 
o udzielenie zamówienia to przetarg nieograniczony.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 62.13.2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego wyłonionemu 
w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa tablic 
rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 
2019r. do kwietnia 202lr. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu /uchwała 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8
Na salę posiedzenia przybył Pan Zbigniew Rzadkiewicz -  Starszy specjalista ds. dróg, 
mostów i zezwoleń.



Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sierpcu przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg 
Powiatowych w roku 2018 oraz zakres prac do wykonania w roku 2019 /sprawozdanie 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że w roku w 2018 przebudową zostało objętych łącznie
23.154 km dróg, w tym 17 inwestycji drogowych nie licząc opracowań projektowych za 
kwotę ponad 13.000.000 zł. W ramach inwestycji została wykonana przebudowa
23.154 km dróg w tym: 19.342 km nawierzchni asfaltowych, 2,112 km nawierzchni 
z kostki betonowej (chodniki, ścieżki pieszo -  rowerowe, pobocza), 0,500 km 
powierzchniowego utrwalenia, 1.200km nawierzchni pospółką oraz 9 zatok 
autobusowych z opaskami chodnikowymi. Poinformował, iż sześć inwestycji było 
finansowanych ze środków zewnętrznych na łączną kwotę 8.055.118,26 zł. Oprócz 
zadań inwestycyjnych realizowane były prace w zakresie bieżącego utrzymania, gdzie 
po okresie zimowym wykorzystano 50 ton masy asfaltowej na zimno do uzupełnień 
ubytków w jezdni. W okresie letnim przy pomocy remontera i skrapiarki wykorzystano 
360 ton grysu oraz 43 tony emulsji. Koszenie traw z poboczy obejmujące wszystkie 
drogi powiatowe o nawierzchni asfaltowej - było wykonywane czterokrotnie. W ramach 
organizacji ruchu zamontowano 110 tablic z wykorzystaniem 400 mb rur oraz 
odnowienie oznakowania poziomego o łącznej powierzchni 700m2. Ponadto w roku 
2018 zakupiono przycinarkę do poboczy, co powoduje że prace są usprawnione. 
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że na rok 2019 w ramach środków zewnętrznych 
zaplanowane zostały trzy inwestycje, w tym jedna inwestycja mostowa w m. Kosemin 
wraz z drogami dojazdowymi, a w ramach środków z FOGR inwestycja na 
gm. Gozdowo. Ponadto przyznane zostały środki na przebudowę ul. Świętokrzyskiej 
w ramach środków od Wojewody, natomiast pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie 
ustaleń z Wójtami Gmin.
Pan Kamil Różański zapytał, czy w ramach funduszu dróg lokalnych samorządowych 
planowane jest złożenie wniosków?
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, iż rozmawiał z Wójtem z gm. Szczutowo i planowana 
jest droga w m. Podlesie. Dodał, że tam jest projekt, który zostanie zmodyfikowany.
Pan Kamil Różański zapytał, na jakie drogi obecnie są przygotowane projekty?
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że na dzień dzisiejszy jest projekt na gm. Szczutowo, 
gm. Sierpc i Miasto Sierpc.
Pan Wicestarosta powiedział, że w m. Sierpc jest to projekt na ul. Konstytucji, który 
zostanie połączony z ul. Dworcową. Sądzi, że te projekty należy złożyć.
Pan Sławomir Krystek zapytał, jaka jest wartość poszczególnych projektów, jeżeli 
chodzi o kosztorys inwestorski?



Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że na gm. Szczutowo w m. Podlesie około
1.500.000 zł, na gminie Sierpc zbliżona wartość.
Pan Sławomir Krystek zapytał, jaka jest długość drogi na gm. Szczutowo?
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, około 3km.
Pan Skarbnik dodał, iż ta droga znajduje się w załączniku inwestycyjnym do uchwały 
budżetowej.
Pan Wicestarosta stwierdził, iż na ul. Dworcowej na niedokończonym odcinku drogi 
należy wykonać projekt.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy tylko trzy projekty mogą skorzystać z dotacji?
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że maksymalnie trzy projekty mogą skorzystać 
z dotacji jeśli chodzi o powiaty, natomiast gminy z dwóch projektów.
Pan Sławomir Krystek zapytał, jakie są szanse, aby złożyć wniosek na drugi nabór na 
rok 2020? #
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że jest projekt na ul. Świętokrzyską i ul. Dworcową 
- na kawałek ul. Dworcowej, trzeba doprojektować. Stwierdził, że jest to realne 
ponieważ na tej ulicy nie będzie wymagalna decyzja środowiskowa. Uważa, że te dwa 
projekty w ramach sierpniowego naboru można złożyć.
Pan Wicestarosta powiedział, iż na kolejne lata wójtowie mają określić jakie drogi będą 
dane pod inwestycje.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że każda gmina ma się zastanowić, które drogi i z 
jakich środków zewnętrznych będą robione. Dodał, iż w ogłoszonym naborze będzie 
składany wniosek na drogę na gm. Szczutowo.
Pan Wicestarosta zapytał, czy na drogę w m. Żochowo będzie składany wniosek?
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że będzie składany wniosek w sierpniowym naborze. 
Dodał, że w tym roku jest ogłoszony nabór trochę nieoczekiwany, a następnie 
programowo będzie ogłoszony w sierpniu. Dodał, iż w naborze sierpniowym będą 
składane dwa wnioski: na gm. Sierpc i ul. Konstytucji z ul. Dworcową z realizacją na Ę )  
rok 2020.
Pan Wicestarosta zapytał, czy samą ul. Konstytucji bez ul. Dworcowej do projektu 
można dać?
Pan Z. Rzadkiewicz uważa, że lepiej byłoby z ul. Dworcową, ponieważ jest połączenie 
tych ulic.
Pan Wicestarosta powiedział, że można złożyć wniosek na ul. Dworcową bez 
ul. Konstytucji i drogę Gójsk -  Podlesie. Ponadto zapytał o projekt na drogę 
w gm. Sierpc w m. Żochowo.
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że Wójt Gminy Sierpc nie jest zainteresowany 
realizacją projektu w roku bieżącym tylko w przyszłym.
Pan Wicestarosta powiedział, że będzie rozmawiał z Wójtem Gminy Sierpc w tej 
sprawie.
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Więcej pytań nie było.

W związku z powyższym Pan Starosta zaproponował, aby w obecności Pana 
Z. Rzadkiewicza zająć się trzema punktami z punktu 13 - sprawy różne.

2. Pismem dotyczącym wyniku weryfikacji wniosku o rozliczenie dotacji celowej - 
wypłatę transzy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej relacji Bonisław -  Kędzierzyn /pismo 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, iż dotacja została rozliczona pozytywnie.
Pan Skarbnik dodał, iż inwestycja została uregulowana ze środków własnych, natomiast 
środki z dotacji mają być zwrócone, ale jeszcze nie wpłynęły.

3. Pismem dotyczącym remontu drogi Lisice Folwark -  Węgrzynowo /pismo stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że jest to droga gruntowa gdzie jest to bardzo wąski pas 
drogi na gm. Gozdowo, który w okresie wiosennym przy roztopach jest drogą nie do 
przejazdu. Uważa, że zrobienie tej drogi nie będzie proste.
Pan Starosta poprosił, aby wymieniona droga została wyrównana i była w miarę 
możliwości przejezdna.

4. Wnioskiem Radnego Pana Jana Laskowskiego dotyczącym propozycji inwestycji 
drogowych na drogach powiatowych na gm. Zawidz /wniosek stanowi załącznik nr 15 
do niniejszego protokołu/.
Pan Kamil Różański powiedział, iż drogi które zostały wypisane we wniosku jak 
najbardziej przeznaczone są do remontu.
Ponadto w trakcie dyskusji poruszono temat remontu dróg na poszczególnych gminach 
oraz wspólnych propozycjach inwestycji dróg na kolejne lata, które należy uzgodnić 
wspólnie z Wójtami Gmin.
Ponadto Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy skończyła się gwarancja na ul. Wojska 
Polskiego?
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że nie. Dodał, że jest to trudny temat z firmą 
Budekspol, który był wykonawcą.
Pan Starosta podziękował Panu Z. Rzadkiewicz za przybycie.

Ad. pkt 9
Pan Starosta poinformował, iż Pan Ryszard Dobiesz -  Zastępca Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Nadzoru przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
wymogów dotyczących raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego.
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Zastępca Naczelnika ON powiedział, że Raport o stanie Powiatu jest to sprawa nowa, 
która zafunkcjonowała w bieżącej kadencji, a wprowadzono ją dlatego, aby Rada 
Powiatu i społeczeństwo dokonało oceny działalności Zarządu Powiatu nie finansowej 
tylko merytorycznej. Oznajmił, iż opis szczegółowy zamieszczony jest w uzasadnieniu 
do projektu uchwały. Nadmienił, iż do 31 maja Zarząd Powiatu przedkłada 
sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu i wnosi o udzielenie absolutorium. Ocena 
Raportu musi poprzedzać ocenę finansową, natomiast zakres został uregulowany w art.
30a ust 2 ustawy o samorządzie powiatowym. Natomiast w art. 30a ust 4 ustawodawca 
dał upoważnienie Radzie Powiatu do poszerzenia zakresu Raportu. W związku 
z powyższym w projekcie uchwały Rady Powiatu zaproponowano poszerzenie Raportu:
- w części I - „Informacje ogólne” zawierające podstawowe informacje o sytuacji
społeczno-gospodarczej w powiecie i ogólny opis działalności Zarządu Powiatu w roku, 
którego Raport dotyczy, ^
- części II - „Starostwo Powiatowe w Sierpcu i jednostki organizacyjne”, zawierające 
informacje o strukturze organizacyjnej Urzędu Starostwa Powiatowego i liczbie osób 
w nim zatrudnionych oraz działalności jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym 
strukturze i liczbie osób zatrudnionych w poszczególnych jednostkach,
- części III- „Realizacja uchwał Rady Powiatu”, zawierające opis stanu realizacji uchwał 
Rady Powiatu i działań Zarządu podejmowanych w celu realizacji tych uchwał, w tym 
zwłaszcza w sprawach uchwalonych polityk, strategii i programów oraz wykonywania 
zadań publicznych,
- części IV - „Działalność inwestycyjna”, zawierające opis działań związanych 
z przygotowaniem i realizacją inwestycji w roku, którego Raport dotyczy.
- części V -  „Partycypacja społeczna”, zawierające informację o działaniach 
podejmowanych na rzecz zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców oraz 
współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Ponadto ocena będzie polegała na tym, iż z tytułu przedłożonego Raportu Zarząd ^  
Powiatu może otrzymać lub nie otrzymać wotum zaufania. Wyjaśnił, iż gdyby wotum 
zaufania nie zostało udzielone byłoby to równoznaczne z podjęciem uchwały 
o nieudzieleniu wotum zaufania, zaś nieudzielenie wotum zaufania oznacza złożeniu 
wniosku z mocy ustawy o odwołanie Zarządu. Wyjaśnił, iż nie wstrzymuje to procedury 
rozpatrzenia sprawozdania finansowego i udzielenie absolutorium. Dodał, że są to 
niezależne instytucje prawne.
Pan Mecenas powiedział, iż ustawodawca nie zamieścił żadnego przepisu dotyczącego 
zmiany kadencji. Powiedział, że raport dotyczy pracy poprzedniego Zarządu, 
a rozliczany jest obecny Zarząd. Uważa, że nie pomyślał ustawodawca, ponieważ za 
niespełna dwa miesiące Zarządu w poprzednim roku, Zarząd mógłby mieć nie udzielone 
absolutorium.
Pan Sławomir Krystek zapytał, kto będzie sporządzał Raport?
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Zastępca Naczelnika powiedział, że jeżeli Rada Powiatu podejmie uchwałę odnośnie 
poszerzonego zakresu, zaproponował, aby zarządzeniem powołać Zespół osób, który 
w zależności od zakresu przygotuje informację. Następnie projekt dokumentu 
w całości zostanie poddany analizie Zarządu, a następnie zostanie przedłożony 
Przewodniczącemu Rady Powiatu. Dodał, iż w dyskusji nad Raportem w przypadku 
Powiatu Sierpeckiego, przynajmniej 15 mieszkańców ma prawo zabrać głos tylko muszą 
zebrać po 150 podpisów. Stwierdził, że wszystko co jest nowe, należy poczekać na 
doświadczenie.
Pan Andrzej Cześnik zacytował co powinien zawierać Raport: „ Raport powinie 
dotyczyć wyłącznie spraw związanych z zadaniami Zarządu Powiatu jako organu 
wykonawczego natomiast nie powinien zawierać treści przewidzianych w sprawozdaniu 
z wykonania budżetu.
Pan Mecenas powiedział, że nie powinien zawierać, ponieważ za sprawozdanie 
finansowe i wykonanie budżetu udziela się również absolutorium. Stwierdził, iż na 
jednej sesji będzie Zarząd Powiatu dwukrotnie oceniany: za stan Powiatu wynikający 

4 )  z Raportu i z tytułu wykonania budżetu za 2018r.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy ta uchwała jest obligatoryjna?
Pan Mecenas odpowiedział, że nie.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy nie można przygotować Raportu w takiej formie 
w jakiej Zarząd będzie uważał za stosowne?
Zastępca Naczelnika ON powiedział, że można przygotować. Dodał, iż każdy dokument 
który powstaje powinien zawierać wstęp, analiza słabych czy mocnych stron oraz 
wnioski.
Pan Mecenas powiedział, iż w rozszerzonym Raporcie będzie zawartych więcej 
informacji, a jest to szczególny okres, ponieważ jest to zmiana kadencji. Wyjaśnił, iż tę 
uchwałę można uszczegółowić, można jej nie podejmować, można ją podjąć 
w przyszłym roku, żeby pokazać działalność obecnego Zarządu za cały rok.

Pan Wicestarosta z powodu wyjazdu przedstawił sprawy dotyczące szpitala.
^  Powiedział, że jest projekt dotyczący choroby cukrzycy, który w 100% jest 

refundowany. Wyjaśnił, iż z 100% - 25% idzie na koordynatora oraz zakup sprzętu. 
Termin rozstrzygnięcia konkursu jest IV kwartał 2019r. Ponadto kolejny projekt będzie 
dotyczył rehabilitacji dzieci od klas I -  VI, gdzie wkład własny wynosi 7%, polegający 
na udostępnieniu pomieszczeń. Ponadto poinformował, iż na Oddział dziecięcy zostało 
przyjętych dwóch pediatrów. Pan Wicestarosta powiedział, iż do szpitala Powiat 
przekazał 1.200.000 zł na sprzęt oraz termomodemizację szpitala. Termomodemizacja 
I etap ó.OOOzł, przebudowa i rozbudowa i modernizacja oddziału rehabilitacyjnego wraz 
z klatką schodową -  196.120zł, dobudowa klatki schodowej ewakuacyjnej
z odymianiem przy oddziale chorób wewnętrznych i oddziale chirurgicznym -
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200.000 zł, oddymianie dwóch klatek schodowych 50.000 zł, studnia głębinowa 
dokumentacja projektowa 17.501 zł, kardiomonitor oddział wewnętrzny 10.000 zł, 
czytnik kodów 2.600zł, plan wieży endoskopowy 3.075 zł, łyżka światłowodowa 
1987zł, narzędzia chirurgiczne 9.315zł, optyka laparoskopowa 9371 zł, kleszczyki 
laparoskopowe 2241 zł, dreny do bieżni laparoskopowej llóOzł, parking przy przychodni 
specjalistycznej przy ul. Słowackiego 20.000 zł, holter EKG 6.000 zł oraz raty za sprzęt 
laparoskopowy i endoskopowy 164.390zł. Łączna suma przekazanych środków
1.200.000 zł. Ponadto poinformował, iż jest jeszcze zabezpieczenie kredytowe w kwocie 
około 114.000 zł.
Pan Skarbnik powiedział, że na najbliższej sesji Rady Powiatu zostanie zwiększona 
dotacja dla szpitala z 1.200.000 zł do 1.314.700 zł.
Pan Wicestarosta powiedział, iż chciałby aby do szpitala został zakupiony „kombajn” 
czyli tomograf, rezonans i USG, który służyłby dla pacjentów. Dodał, iż lekarze £  
wyrażają chęć współpracy z Zarządem.
Pan Wicestarosta opuścił salę posiedzenia -  stan członków Zarządu 4.

Powrócono do pkt 9.
Pan Mecenas powiedział, projekt uchwały który został przedstawiony jest ogólny. 
Zawarte są informacje ogólne, informacje o jednostkach organizacyjnych, realizacja 
uchwał Rady Powiatu. Uważa, że ta uchwała sama w sobie nie skutkuje, bo tytuły treści 
nic nie mówią.
Pan Starosta zapytał, czy Zarząd musi przedłożyć Razie tą uchwałę?
Pan Zastępca Naczelnik uważa, że jeżeli jest obawa to można zdjąć ten punkt 
z porządku.
Pan Sławomir Krystek uważa, że część z tych wniosków może być zasadnych, 
ale rozbudowujemy sobie coś, nad czym trzeba będzie dłużej posiedzieć, aby to 
przygotować. Uważa, że jest zapis w ustawie i zarząd to wykonuje w takiej wersji która Q  
została zaproponowana.
Pan Mecenas powiedział, że Raport musi być opracowywany, natomiast zakres tego 
opracowania wynika z ustawy, która mówi: „Raport obejmuje podsumowanie 
działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizacje polityk, 
programu i strategii uchwał Rady i budżetu obywatelskiego”. Dodał, że jest to wszystko 
co musi znaleźć się w Raporcie, bo tak mówi ustawa. Natomiast ust 3 mówi: „Rada 
Powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące Raportu”. 
Stwierdził, iż można już pracować nad Raportem, a uszczegółowić Raport można 
w późniejszym terminie. Podkreślił, iż nie ma konieczności w ogóle opracowywać 
szczegółowej treści. Wystarczy jak treść będzie obejmowała zapisy z ustawy.
Pan Skarbnik powiedział, że obecnie pracuje nad sprawozdaniem z wykonania budżetu, 
w który zapisane jest wszystko. Uważa, że sprawy w Raporcie powinny być zapisane
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krótko, ponieważ Rada Powiatu przyjmuje również coroczne sprawozdania od jednostek 
organizacyjnych.
W związku z powyższym Pan Kamil Różański zgłosił wniosek formalny o zdjęcie 
z porządku obrad pkt 9 Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
wymogów dotyczących raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 4 -  za przegłosowali wniosek o zdjęcie 
z porządku posiedzenia Zarządu powiatu pkt 9 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia 
pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych 
wymogów dotyczących raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego.

Ad. pkt 10 i 11
Pan Skarbnik przedstawił zmiany w projekcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie 
uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-203 
oraz Budżetu na rok 2019, które zostały przedstawione w uzasadnieniu do uchwały.

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

UCHWAŁĘ Nr 63.13.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową 
Powiatu Sierpeckiego na łata 2019-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 16 do 
niniejszego protokołu/.

oraz
UCHWAŁĘ Nr 64.13.2019

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 17 do niniejszego protokołu/.
Ad. pkt 12
Członkowie Zarządu jednogłośnie bez uwag przyjęli Protokoły:
Nr 11.2019 z dnia 28 lutego 2019r.
Nr 12.2019 z dnia 6 marca 2019r.

Ad. pkt 13
Członkowie zarządu zapoznali się z:
1. Pismem Zakładowej Organizacji Związkowej przy SPZZOZ w Sierpcu dotyczącym 
podwyższenia uposażenia zasadniczego pielęgniarek i położnych /pismo stanowi 
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.
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Punkty 2,3 i 4 zostały omówione w pkt 8.

5. Pismem w sprawie budowy parkingu przy ul. Armii Krajowej w Sierpcu na 
wysokości Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego/p/swo stanowi załącznik 
nr 19 do niniejszego protokołu/.

6. Zawiadomieniem z Prokuratury Rejonowej w Sierpcu o wszczęciu 
śledztwa /zawiadomienie stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.
7. Informacją dotyczącą kontroli zewnętrznej w Wydziale Komunikacji
i Transportu /informacja stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.

Ponadto Pan Skarbnik wspomniał o sprawie Pana Bartnickiego, która była omawiana na £  
poprzednim posiedzeniu. Pan Skarbnik odczytał pismo dotyczące umorzenia kary za 
postój samochodu na parkingu strzeżonym /'pismo stanowi załącznik nr do niniejszego 
protokołu/.
Pan Sławomir Krystek poinformował, iż dochód rodzinny wynosi w granicach lOOOzł na 
dwie osoby. Informacja, która jest przedstawiona dotycząca chorób jest prawdziwa.
Pan Mecenas poinformował o trybie postępowania. Powiedział, iż Pan Starosta musi 
wydać decyzję, od której jest odwołanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 
Powiedział, iż rozmawiał z Panem Skarbnikiem i zawsze rekomenduje wydawanie 
decyzji racjonalnych, których będzie szansa na wyegzekwowanie należności. Wyjaśnił, 
iż czym innym jest odmowa umorzenia należności, albo częściowe umorzenie 
z perspektywy ściągnięcia w postępowaniu komorniczym, a czym innym jest umowa 
umorzenia, ponieważ i tak należność nie jest ściągalna. Powiedział, iż nie sugeruje jaka 
ma być odpowiedź tylko przedstawia perspektywę i zawsze rekomendacje 
podejmowania decyzji racjonalnych czyli takich, które mogą być wyegzekwowane, a nie £  
takich które są formalnością.
Pan Skarbnik powiedział, że z tego tytułu zaległości wobec Powiatu przekroczyły
600.000 zł. Ponadto powiedział, iż popiera Pana Mecenasa i tę należność by umorzył. 
Stwierdził, że nie ma możliwości ściągnięcia zaległości.

Członkowie Zarząd jednogłośnie wyrazili zgodę na umorzenie należności w/w sprawie.

Ponadto Pan Skarbnik powiedział, iż zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych 
Zarząd Powiatu do 31 marca danego roku musi przedstawić Radzie Powiatu 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok, wykonania planów finansowych 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Powiatowej
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Biblioteki Publicznej, a także o stanie mienia Powiatu Sierpeckiego za rok 2018. 
Zaproponował, aby posiedzenie Zarządu odbyło się pod koniec marca.
Pan Starosta zaproponował posiedzenie Zarządu Powiatu na dzień 28 marca br. 
o godz. 8:30.

Więcej spraw nie było.

Na tym posiedzenie zakończono.

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil

Protokołowała

Danuta Sekulska
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Z^. Nr . . . A ........d0 protokołu

LISTA OBECNOŚCI Nr ALM. *
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 18 marca 2019r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Mariusz Turalski Starosta

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek A
4. Krystek Sławomir Członek / H
5. Różański Kamil Członek iÛ



ZARZĄD POWIATU
vv SlEBPC^

BRZ.0022.7.2019

Zał. Nr ....śil....... do protokołu

z posiedzenie Żarz; iu Powiatu 

Nr Ł . M L  i  d i.
Sierpc, dnia 15.03.2019 r.

Działając na podstawie § 76 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się 
dnia 18 marca 2019r. r. o godz. 9:00 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 projektu uchwały 
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2019 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania 
z realizacji "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami 
pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018".
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie ustanowienia przez Radę Powiatu w Sierpcu reprezentantów 
Powiatu Sierpeckiego w Organizacji pn. Lokalna Organizacja Turystyczna „Nad Skrwą 
i Sierpienicą”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do 
Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
wyłonionemu w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Dostawa tablic 
rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2019r. 
do kwietnia 202 lr. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w roku 
2018 oraz zakres prac do wykonania w roku 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały 
w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie Powiatu 
Sierpeckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę 
Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 r.



12. Przyjęcie protokołów:
Nr 11.2019 z dnia 28 lutego 2019r. 
Nr 12.2019 z dnia 6 marca 2019r.

13. Sprawy różne.
14. Zamkniecie posiedzenia.


