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PROTOKÓŁ Nr 140.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 16 maja 2018 r.

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

i Zarządu Powiatu.

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

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz.8:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu;
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu;
3) Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
4) Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu,
5) Pan Rafał Wiśniewski -  p. o. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Powiatu Sierpeckiego w latach 2013-2023.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Działań 

na rzecz Osób Niepełnosprawnych.
5. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu mieszkań chronionych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 
im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -  
Pedagogicznej w Sierpcu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Sierpcu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew 
z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub 
dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni



oraz pomieszczeń w budynku szkoły ma nieruchomości oddanej w trwały 
zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu lub dzierżawy na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczeń 
w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum 
Ogólnokształcącemu w Sierpcu.

12. Zajęcie stanowiska w sprawie planowanych do sprzedaży nieruchomości 
położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.

13. Zapoznanie się z informacją dotyczącą regulacji stanu prawnego dróg 
powiatowych w roku 2018.

14. Zapoznanie się z informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych 
na realizację inwestycji drogowych - sprawy bieżące oraz planowane Zarządu 
Dróg Powiatowych w Sierpcu.

15. Przyjęcie protokołów:
Nr 137.2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.;
Nr 138.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.;
Nr 139.2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.

16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jan Laskowski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-5 ).

Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 16 maja 2018r., który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 3
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu przedstawiła sprawozdanie z realizacji 
Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Sierpeckiego w łatach 
2013-2023 !sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Dyrektor PCPR jest nieobecna, ponieważ 
wyjechała na szkolenie. W związku z powyższym Pan Starosta poprosił o pytania, 
które zostaną przekazane, a odpowiedź zostanie udzielona na najbliższym 
posiedzeniu Zarządu.
Pytań i uwag nie było.



Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR 
w Sierpcu przedstawiła sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Działań na 
rzecz Osób Niepełnosprawnych /sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu/.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR 
w Sierpcu przedstawiła informację o funkcjonowaniu mieszkań 
chronionych Hnformacja stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołuZ 
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 6
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 

£  Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Nr 2 w Sierpcu Iwniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta przedstawił członkom Zarządu skład Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu. 
Zaproponował przedstawicieli organu prowadzącego w osobach: Pani Bogusława 
Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, Pan Stanisław Pawłowski 
i Pan Sławomir Olejniczak.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę.
Na Przewodniczącą Komisji Pan Starosta zaproponował Panią Bogusławę 
Lewandowską.
Dodał, iż konkurs odbędzie się 28 maja br. o godz. 9:00.

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

UCHWAŁĘ Nr 739.140.2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu luchwała 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 powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni
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Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Starosta przedstawił członkom Zarządu skład Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej 
w Sierpcu. Zaproponował przedstawicieli organu prowadzącego w osobach: Pani 
Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, Pan Wojciech 
Rychter i Pani Krystyna Siwiec.
Członkowie Zarządu Powiatu wyrazili zgodę.
Na Przewodniczącą Komisji Pan Starosta zaproponował Panią Bogusławę 
Lewandowską.
Dodał, iż konkurs odbędzie się 29 maja br. o godz. 12:00.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 740.140.2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej 
w Sierpcu f 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 powołania Komisji 
Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Sierpcu fwniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/. 
Pan Starosta przedstawił członkom Zarządu skład Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursu na dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu. 
Zaproponował przedstawicieli organu prowadzącego w osobach: Pani Bogusława 
Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, Pan Wojciech Rychter 
i Pani Krystyna Siwiec.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę.
Na Przewodniczącą Komisji Pan Starosta zaproponował Panią Bogusławę 
Lewandowską.
Dodał, iż konkurs odbędzie się 29 maja br. o godz. 9:00.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 741.140.2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu fuchwała stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt 9
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie 
wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Sierpeckiego /wniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta dodał, iż chodzi o plac przy szpitalu, który należy uporządkować 
i postawić nowe ogrodzenie. W związku z powyższym chodzi o usunięcie trzech 
drzew, aby można było wykonywać prace porządkowe.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 742.140.2018
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Sierpeckiego fuchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 10
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 
3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczeń w budynku szkoły ma 
nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego 
w Sierpcu Iwniosek stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 743.140.2018
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczeń 
w budynku szkoły ma nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum 
Ogólnokształcącego w Sierpcu luchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 11
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania 
umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, 
powierzchni oraz pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej 
w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu w Sierpcu.
Pytań i uwag nie było.



Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 744.140.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawierania umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
części gruntu, powierzchni oraz pomieszczeń w budynku szkoły na 
nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącemu 
w Sierpcu f uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 12
Pan Starosta powiedział, że Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie zajęcia 
stanowiska w sprawie planowanych do sprzedaży nieruchomości położonych 
w obrębie Studzieniec gm. Sierpc Iwniosek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego £  
protokołu/.
Pan Starosta poinformował, iż wpłynęło do Starostwa pismo trzech wnioskodawców 
w sprawie sprzedaży czterech działek w obrębie Studzieniec. Pan Starosta wyjaśnił, 
iż chodzi o cztery działki o łącznej powierzchni około 4 ha. Dodał, iż Pan Zieliński 
był u Wójta Gminy Sierpc z zapytaniem, czy na tą działalność inwestycyjną, na którą 
planuje zakup działek otrzyma zgodę. Pan Starosta powiedział, iż rozmawiał 
z Wójtem Gminy Sierpc osobiście, który potwierdził, iż otrzyma zgodę na ten rodzaj 
działalności, na który planuje inwestycje.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, jaką działalność będzie prowadził?
Pan Starosta odpowiedział, że z informacji które uzyskał, będzie to działalność 
związaną z produkcją rolną. Dodał, iż wnioskodawca chciał nabyć 4 ha, natomiast 
pozostałych dwóch wnioskodawców było zainteresowanych po dwie działki. 
Stwierdził, że i tak obowiązuje przetarg na te działki. W związku z powyższym 
została uruchomiona procedura wyceny tych działek, które zostały wycenione na £  
około 47.000 zł. Dodał, że tych nieruchomości nie można wycenić jako działki 
inwestycyjne, ponieważ nie są w planie zagospodarowania przestrzennego i wycenia 
się jako działki rolne.
Pan Wicestarosta uważa, że byłaby to dobra decyzja o wyrażeniu zgody na sprzedaż 
tych działek pod inwestycje ze względu na utworzenie nowych stanowisk pracy. 
Stwierdził, że brak jest zakładów pracy i nie ma pracy.
Pani Krystyna Siwiec stwierdziła, że Rada Powiatu tymi działkami się już 
zajmowała.
Pani Sekretarz powiedziała, że Rada Powiatu wyraziła zgodę na sprzedaż tych 
działek, natomiast Wydział Geodezji skierował zapytanie, czy przygotować na 
przetarg działki wspólnie czy pojedynczo.
Pan Starosta stwierdził, że należy ogłosić przetarg na działki pojedynczo, ponieważ 
jest zainteresowanie na pojedyncze działki.
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Pan Skarbnik powiedział, że o ile pamięta zgody na sprzedaż tych działek były 
wydawane dwa razy. Raz wydana zgoda na całość i ponownie po podziale.

W związku z powyższym członkowie Zarządu Powiatu po rozpatrzeniu 
wniosku w sprawie sprzedaży działek nr: 195/61, 195/62, 195/63, 195/64 w obrębie 
Studzieniec gm. Sierpc, 4-za i 1- wstrzymujący się, zdecydowali o sprzedaży działek 
pojedynczo.
Pani Krystyna Siwiec powiedziała, że w tej sprawie nie chciała zabierać głosu, 
ponieważ osoba wnioskująca o kupno jest z nią spokrewniona.

Ad. pkt 13
Na salę posiedzenia przybył Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sierpcu przedstawił informację dotyczącą regulacji stanu prawnego 

9  dróg powiatowych w roku 2018 iinformacja stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 
protokołu/.
Pytań nie było.

Ad. pkt 14
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sierpcu przedstawił informację dotyczącą pozyskiwania środków 
zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych - sprawy bieżące oraz planowane 
Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu !informacja stanowi załącznik nr 19 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poprosił Dyrektora ZDP o przekazanie informacji dotyczącej 
rozstrzygnięć przetargowych, jakie rozstrzygnięcia jeszcze będą i co można się 
spodziewać?
Dyrektor ZDP odpowiedział, że cztery przetargi są rozstrzygnięte, które są w trakcie 

9  realizacji. Odbył się przetarg na most, który został rozstrzygnięty za ponad
2.900.000 zł. Wygrała firma Wapnopol, natomiast druga firma, która uczestniczyła, to 
firma Mosty Kujawy, która proponowała kwotę około 3.500.000 zł. Ponadto 
poinformował, że do rozstrzygnięcia została droga z FOGR oraz pozostał przetarg na 
inwestycje remontowe dróg zniszczonych po zimie.
Pan Wicestarosta powiedział, że do przetargu są wykazane wszystkie drogi do 
naprawy. Zapytał, czy będzie możliwość, jeżeli nie starczy środków po przetargu, 
wyłączyć niektóre drogi?
Dyrektor ZDP odpowiedział, że należy wykonać nowy przetarg. Przeprowadzić 
nową procedurę, nowe obliczenie i podjąć decyzję, jaką drogę nie umieszczać 
w przetargu. Uważa, że wszystkie drogi do naprawy są ważne i nie chciałyby 
decydować, które drogi.
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Pan Starosta powiedział, iż kwota 900.000 zł, która została przeznaczona na 
remonty dróg po zimie, miała być przeznaczona na dalsze inwestycje drogowe, a nie 
na łatanie dziur.
Dyrektor ZDP poinformował, iż w obecnym roku wszystkie przetargi są droższe, jak 
również materiał do remontu dróg j est dużo droższy.
Pan Skarbnik wyjaśnił, ile środków zostało już przekazanych na inwestycje 
drogowe. Oznajmił, że Szumanie -  Bielsk pierwszy przetarg była zaplanowany na 
kwotę 1.543.000 zł. Pierwszy przetarg plus 695.000 zł i drugi przetarg plus
195.000 zł. Razem 892.000 zł. Mochowo -  Ligowo 742.000 zł plus 246.000 zł; 
Żochowo -  Gójsk 785.000 zł dołożone 248.000zł. Razem za powyższe inwestycje 
kwota wynosi 2.288.000 zł. Pan Skarbnik dodał, że środki się skończyły.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, kiedy będą naprawiane ubytki na drogach? 
Dyrektor ZDP odpowiedział, że w najbliższym czasie będą remontowane ubytki 
remonterem.
Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że na drodze Mochowo -  Sikórz jest suche 
drzewo.
Dyrektor ZDP stwierdził, że przy drogach powiatowych suchych drzew jest dużo. 
Uważa, że należy je cyklicznie wycinać.
Pan Wicestarosta zapytał, jak przedstawia się sytuacja na ul. Konstytucji 3 Maja, 
gdzie było zlecenie ZGM -u?
Dyrektor ZDP odpowiedział, że zlecenie zostało wykonane przed 1 maja br., jak 
również została wyregulowana jedna studzienka, która była zapadnięta.
Pan Starosta zapytał, kto będzie regulował studzienki na ul. Świętokrzyskiej? 
Dyrektor ZDP odpowiedział, że studzienki należą do Ciepłowni. Dodała, że 17 maja 
br. odbędzie się spotkanie z przedstawicielami MPGK i Ciepłowni dotyczące 
ul. Świętokrzyskiej i Konstytucji 3 Maja, które mają zostać wpisane do realizacji 
projektu.
Pan Starosta dodał, iż w mieście remont ulic i pozyskanie środków nie może odbyć 
się bez przygotowanego projektu. Uważa, że będą to bardzo kosztowne inwestycje na 
tych ulicach.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, czy na rowach przydrożnych mieszkańcy muszą 
sami wykonywać zjazdy z drogi.
Dyrektor ZDP wyjaśnił, że jeżeli jest kompleksowa przebudowa drogi, to wówczas 
zjazdy i przepusty są wykonywane. Natomiast zgodnie z ustawą wszelkie naprawy, 
czy oczyszczanie należą do właściciela.
Pan Starosta uważa, również iż należy dokonać przeglądu chodników i miejscowych 
ich napraw.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 15
Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag jednogłośnie (5-za) przyjęli protokoły:
Nr 137.2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.;
Nr 138.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.;



Nr 139.2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.

Ad. pkt 16
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się m. in:
1) Pismem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego dotyczącego 
zakupu nowego sztandaru fpismo stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/. 
Pani Sekretarz powiedział, że sugerowała Pani Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno -  Wychowawczego, aby zaczekała, aż Powiat ureguluję sprawę herbu. 
Dodała, że wyjaśniła Pani Dyrektor, że została podjęta praca nad weryfikacją herbu, 
a procedura niestety długo trwa.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu jednogłośnie uważa, że wykonanie 
nowego sztandaru dla Ośrodka powinno nastąpić po weryfikacji herbu i flagi Powiatu 
Sierpeckiego przez Komisję Heraldyczną.

2) Pismem Dyrektora DPS w Szczutowie w sprawie realizacji zadania z Planu 
pracy łpismo stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.

3) Stanowiskiem Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie 
poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa 
Modlin /Stanowisko stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta zaproponował przygotowanie Stanowiska w/w sprawie na sesję Rady 
Powiatu.

4) Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego w sprawie poparcia działań dotyczących 
rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa -  Modlin fuchwała stanowi 
załącznik nr 23 do niniejszego protokołuf.

Ponadto Pani Bogusława Lewandowska jako Przewodnicząca Komisji Konkursowej 
do przeprowadzenia Konkursu na dyrektora SPZZOZ w Sierpcu poinformował, 
iż w dniu 15 maja br. o godz. 10:00 odbył się konkurs na dyrektora SPZZOZ 
w Sierpcu. Do konkursu przystąpiło dwóch kandydatów: Pan Zbigniew Kończak 
i Pan Rafał Wiśniewski. Oznajmił, że komisja w głosowaniu tajnym jednogłośnie 
zagłosowała na kandydata na dyrektora, którym został Pan Rafał Wiśniewski. 
Dodała, że na siedmiu członków Komisji Konkursowej do końca konkursu 
uczestniczyło sześciu.
Pan Sławomir Olejniczak powiedział, iż konkurs przebiegał bardzo długo. 
Kandydaci przedstawiali długie prezentacje.
Pani Bogusława Lewandowska powiedziała, że prezentacja pierwszego kandydata 
była dosyć obszerna i dotyczyła analizy finansowej i obecnej sytuacji szpitala, a także 
przedstawione zostały propozycje rozbudowy oddziałów i pododdziałów. Natomiast 
druga prezentacja dotyczyła koncepcji rozwoju i rzeczywistej sytuacji szpitala. Jeżeli 
były przedstawione propozycje, to było uzasadnione z czego byłyby sfinansowane.



Dodała, że Pan Rafał Wiśniewski prezentował się bardzo dobrze odpowiadając na 
każde zadane pytanie szczegółowo i wystarczająco. W związku z powyższym 
Komisja Konkursowa jednogłośnie dokonała wyboru na dyrektora szpitala Pana 
Rafała Wiśniewskiego.

Na salę posiedzenia przybył Pan Rafał Wiśniewski -  p. o. Dyrektor SPZZOZ 
w Sierpcu.
Pan Starosta pogratulował Panu Rafałowi Wiśniewskiemu przejścia etapu konkursu 
na dyrektora SPZZOZ w Sierpcu. Dodał, że brak jest jeszcze dokumentów 
zatwierdzających konkurs przez Zarząd Powiatu.
Pan Rafał Wiśniewski powiedział, że chciał podać dane na temat zaproponowanych 
podwyżek i sposobu regulacji wynagrodzeń pracowników szpitala w związku 
z ustawą z 8 czerwca 2017r. o najniższym wynagrodzeniu pracowników służby 
zdrowia, która zobowiązuje, aby do końca maja zawarli porozumienie ze związkami 
zawodowymi. Jeżeli takie porozumienie nie zostanie zawarte, to zarządzeniem 
zostanie wprowadzona regulacja wynagrodzenia do których zobowiązuje ustawa, 
a konkretnie 20% od współczynnika pracy, jaki jest do realizacji w 2018r. Dodała, że 
chciałby to połączyć z likwidacją dodatków wyrównawczych wypłacanych ponad 
50 pracownikom szpitala (pensja brutto nie osiąga najniższego wynagrodzenia, czyli 
2.100 zł). Oznajmił, że ta regulacja, która wynika z ustawy musi być zrealizowana 
i musi wejść w życie od 1 lipca br., co wiąże się z kosztem dla pielęgniarek łącznie 
28.650 zł, z czego 24.000 zł planuje przesunąć z dodatku „Zębalowego”, które 
otrzymują pielęgniarki do pensji zasadniczej. Stwierdził, że 24.000 zł jest to koszt 
miesięczny. W związku z tym przesunięciem, koszt w postaci zwiększenia dodatków 
stażowych i dodatków funkcyjnych będzie w kwocie 4.604 zł miesięcznie. Jest to 
koszt, który należy ponieść z własnych środków szpitala. Wyjaśnił, że jest to tylko 
dla pielęgniarek i położnych z tytułu pochodnych i od wzrostu pensji zasadniczej do 
których zobowiązuje ustawa. Dla pozostałych grup pracowniczych żadnego dodatku 
nie ma i nie ma skąd przesunąć, więc regulacja związana z wymogami ustawy to jest 
koszt w granicach 6.000 zł (miesięcznie). Łącznie w skali półrocza koszt od 1 lipca 
br. do końca roku 2018r. tj. w granicach 62.000 zł. Natomiast chcąc urealnić 
wynagrodzenia i chcąc zlikwidować dodatki wyrównawcze dla pracowników, którzy 
nie osiągają pensji brutto w wysokości pensji zasadniczej (głównie salowe, 
pracownicy gospodarczy i pracownicy obsługi) po zlikwidowaniu dodatków 
stażowych ich pensja zasadnicza byłaby taka sama bądź wyższa niż pensja 
zasadnicza pielęgniarek. W związku z powyższym chce zaproponować urealnienie tej 
pensji zasadniczej dla pielęgniarek z wykształceniem średnim bądź wykształceniem 
licencjackim do wysokości 2.100 zł, a dla pielęgniarek ze specjalizacją do 2.200 zł. 
Pan Dyrektor poinformował, iż to stanowiłoby koszt miesięczny około 15.000 zł, 
sumując jeszcze drobne symboliczne regulacje na 1.000 zł miesięcznie dla 
rejestratorek, sekretarek medycznych, aby ta pensja była powyżej 2.100 zł. Wówczas 
koszt miesięczny wynosiłby około 28.000 zł, natomiast w skali półrocza około
170.000 zł. Stwierdził, że jest to różnica co musi, a wie, że sytuacja finansowa
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zakładu nie jest dobra i żadna regulacja nie zaspokoi potrzeb, a każdy ruch wpłynie 
na negatywny wynik finansowy. Dodał, że po 1 lipca pensja zasadnicza pielęgniarki, 
która skończy szkołę będzie wynosiła 1.970 zł pensji zasadniczej. Uważa, że należy 
urealnić pensję do 2.100 zł, ponieważ pielęgniarki nie będą chciały się zatrudnić 
w szpitalu. Stwierdził, że pensje w szpitalu w Sierpcu w porównaniu z innymi 
szpitalami są niższe, a chciałby również, aby młody personel zatrudniał się 
w szpitalu, ponieważ wybierają ościenne szpitale. Pan Dyrektor podkreślił, iż kwota 
do której przepisy ustawy zobowiązują wynosi 108.000 zł w ciągu II półrocza. Dodał, 
iż w planie finansowym, który jest przygotowywany uwzględnia wszelkie założenia, 
że przy poniesieniu tego kosztu, wynik finansowy pokryty przez koszty amortyzacji 
będzie w granicach zera. Wyjaśnił, iż strata wynosiłaby około 800.000 zł i byłaby 
pokryta przez koszty amortyzacji.
Pan Starosta powiedział, że jeżeli Powiat będzie musiał pokryć stratę, wówczas nie 
będzie mógł dofinansować do inwestycji.
Pan p. o. Dyrektor zapytał, czy strata jest pokrywana netto, jeżeli byłby wynik 
ujemny? Dodał, że zgodnie z planem zakłada, że tej straty nie będzie, o ile szpital 
otrzyma trochę zwiększone środki.
Pan Stanisław Pawłowski uważa, że płace należy urealnić.
Pan Starosta powiedział, że to, że płace są niskie nikt nie kwestionuje i nie ma 
problemu aby te płace zwiększyć, tylko skąd pozyskać środki? Stwierdził, że 
samorządy dokładają do oświaty, opieki społecznej i służby zdrowia, a nie mają skąd. 
Podkreślił, że szpital obecnie jest na ryczałtach i miało być lepiej w finansowaniu. 
Pan p. o. Dyrektor powiedział, że byłoby lepiej, gdyby nie wzrosty kontraktów.
Pan Starosta zapytał, czy kontrakty są podpisane na okres półtora roku? Zapytał, co 
będzie jeżeli będzie ponowna zwyżka kontraktów?
Pan p. o. Dyrektor odpowiedział, że nie wyobraża sobie, aby cały czas rosły 
kontrakty lekarzy.
Pan Starosta powiedział, aby Pan Dyrektor wszystko ujął. Dodał, że jest 
kierownikiem jednostki, za którą odpowiada. Zarząd jest za tym, aby wynagrodzenia 
w miarę uporządkować i uregulować, aby były na jakimś poziomie. Uważa, że jeżeli 
idzie najniższa płaca w górę i inflacja idzie w górę, to punkty w szpitalu też powinny 
iść w górę.
Pan Wicestarosta powiedział, że ustawa która weszła dotycząca osób 
niepełnosprawnych i dodatki, które miały być w kwocie 500 zł, mają być pokryte, to 
co zaproponował rząd, z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pan Starosta poprosił, aby Pan Dyrektor powyższą sprawę skonsultował ze 
związkami zawodowymi, a następnie przekazał informację na Zarząd. Uważa, 
że należy znaleźć oszczędności.
Pan p. o. Dyrektor poinformował, że odbył się przetarg na wyżywienie. Oznajmił, 
iż oszczędności za okres 2 lat wyniosą 120.000 zł. Dodał, że przetarg na wyżywienie 
wygrała firma Yendi z Warszawy.
Pan Starosta podziękował Panu Rafałowi Wiśniewskiemu za przybycie.



Ponadto Pan Starosta odczytał wniosek o odwołanie Starosty Sierpeckiego, który 
został złożony przez grupę radnych Iwniosek stanowi załącznik nr 24 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że Pan Wiesław Tomkalski wycofał swój podpis i złożył 
swoją rezygnację z klubu PiS Niezależni. Podkreślił, że podpisu pod wnioskiem nie 
można wycofać.
Dodał, iż wniosek zostanie przekazany do Rady Powiatu, następnie do Komisji 
Rewizyjnej o wyrażeniu opinii. Po uzyskaniu opinii odbędzie się sesja, żeby 
przedmiotowy wniosek przegłosować.
Pytań nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Jan Laskowski 

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec
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LISTA OBECNOŚCI

z posiedzenia Zarzi iu Powiatu

CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 
W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta /
/  A

X
4

2. Rychter Wojciech Wicestarosta j
/

3. Olejniczak Sławomir Członek y
4. Pawłowski Stanisław Członek

/ __

5. Siwiec Krystyna Członek ^  $0

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 100 ust. 2 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z § 3 ust 3 
pkt 2 Uchwały Nr 11.11.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 
2014 roku w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.



ZARZĄD* POWIATU 
W SIERPCU

BRZ.0022.18.2018

Z t l W t  . . . . k . . .....do protokołu
Sierpc, dnia 14.05.2018 r.

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 16 maja 2018 roku około godz. 8:0Q w Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych Powiatu Sierpeckiego w latach 2013-2023.
4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu Działań 

na rzecz Osób Niepełnosprawnych.
5. Zapoznanie się z informacją o funkcjonowaniu mieszkań chronionych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. 
Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -  
Pedagogicznej w Sierpcu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Sierpcu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew 
z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub 
dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni 
oraz pomieszczeń w budynku szkoły ma nieruchomości oddanej w trwały 
zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu lub dzierżawy na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczeń 
w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum 
Ogólnokształcącemu w Sierpcu.

12. Zajęcie stanowiska w sprawie planowanych do sprzedaży nieruchomości 
położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc.

13. Zapoznanie się z informacją dotyczącą regulacji stanu prawnego dróg 
powiatowych w roku 2018.

14. Zapoznanie się z informacją dotyczącą pozyskiwania środków zewnętrznych 
na realizację inwestycji drogowych - sprawy bieżące oraz planowane Zarządu 
Dróg Powiatowych w Sierpcu.
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15. Przyjęcie Protokołów:
Nr 137.2018 z dnia 19 kwietnia 2018r.; 
Nr 138.2018 z dnia 24 kwietnia 2018r.; 
Nr 139.2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. 

16.Sprawy różne.
17.Zamknięcie posiedzenia.
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