
Z A R Z Ą D  P O W I A T U

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU ROK 2018

Nr sprawy 31

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 153.2018 Z  POSIEDZENIA 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

w dniu 10 października 2018 roku

Rozpoczęto 10 października 2018 r. 

Zakończono 10 października 2018 r.



PROTOKÓŁ Nr 153.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 10 października 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 załączniknr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9:15.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu;
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu;
3) Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach 
i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2018 roku.
6. Zapoznanie się się z planem inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na 
wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie 
nieruchomości będących w użytkowaniu SPZZOZ w Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
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10. Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji programów usamodzielnień 
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo -  
wychowawczych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 
Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi 
jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego na rok 2019”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji
0 stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2017/2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę 
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części powierzchni oraz pomieszczeń 
w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
14. 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 i dzierżawy na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata części powierzchni oraz pomieszczeń w budynku głównym na 
nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Sierpcu.
15. Zapoznanie się z informacją dotyczącą wyników pierwszego przetargów 
nieruchomości położonych w m. Studzieniec.
16. Zapoznanie się z informacją dotyczącą drugiego przetargu pisemnego 
ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Studzieniec
1 w m. Rachocin.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Mirosławy Sawickiej -  
Przewodniczącej Komisji Zakładowej przy SPZZOZ w Sierpcu. D
18. Zajęcie stanowiska w sprawie umieszczenia wydatków do projektu budżetu na 
rok 2019 na inwestycje i remonty na Krytej Pływalni w Sierpcu.
19. Zapoznanie się z informacją w zakresie przebiegu remontów dróg powiatowych 
oraz aktualnego ich stanu.
20. Zajęcie stanowiska w sprawie sposobu i zakresu przygotowania do zimowego 
utrzymania dróg.
21. 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 2018-2034.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2018.
23. Przyjęcie protokołów:

Nr 149.2018 z dnia 29 sierpnia 2018r.
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Nr 150.2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.
Nr 151.2018 z dnia 6 września 2018r.
Nr 152.2018 z dnia 11 września 2018r.

24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie posiedzenia.
porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jan Laskowski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-4 ).

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
następujący punkt 20a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
składnika majątku ruchomego w postaci zdemontowanej konstrukcji mostu z drogi 
powiatowej nr 3708W w m. Puszcza gm. Rościszewo.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4- za) przyjęli po zmianie porządek 
posiedzenia Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 11 października 2018r., który 
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach 
i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2018 roku.
6. Zapoznanie się się z planem inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na 
wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie 
nieruchomości będących w użytkowaniu SPZZOZ w Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.



10. Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji programów usamodzielnień 
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo -  
wychowawczych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 
Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi 
jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego na rok 2019”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji
0 stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2017/2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę 
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części powierzchni oraz pomieszczeń 
w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
14. 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 i dzierżawy na czas oznaczony dłuższy 
niż 3 lata części powierzchni oraz pomieszczeń w budynku głównym na 
nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Sierpcu.
15. Zapoznanie się z informacją dotyczącą wyników pierwszego przetargów 
nieruchomości położonych w m. Studzieniec.
16. Zapoznanie się z informacją dotyczącą drugiego przetargu pisemnego 
ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Studzieniec
1 w m. Rachocin.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Mirosławy Sawickiej -  
Przewodniczącej Komisji Zakładowej przy SPZZOZ w Sierpcu.
18. Zajęcie stanowiska w sprawie umieszczenia wydatków do projektu budżetu na 
rok 2019 na inwestycje i remonty na Krytej Pływalni w Sierpcu.
19. Zapoznanie się z informacją w zakresie przebiegu remontów dróg powiatowych
oraz aktualnego ich stanu. *
20. Zajęcie stanowiska w sprawie sposobu i zakresu przygotowania do zimowego 
utrzymania dróg.
20a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składnika majątku 
ruchomego w postaci zdemontowanej konstrukcji mostu z drogi powiatowej 
nr 3708W w m. Puszcza gm. Rościszewo.
21. 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 2018-2034.



22. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2018.
23. Przyjęcie protokołów:

Nr 149.2018 z dnia 29 sierpnia 2018r.
Nr 150.2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.
Nr 151.2018 z dnia 6 września 2018r.
Nr 152.2018 z dnia 11 września 2018r.

24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt. 3
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu 
wystąpiła z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu Powiatu Sierpeckiego /wniosek 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pani Sekretarz powiedziała, że w projekcie uchwały proponuje się dostosowanie 
dotychczasowego brzmienia Statutu do zmian w ustawie o samorządzie powiatowym. 
W szczególności zmiany dotyczą uchylenia zapisów Statutu powielających zapisy 
w/w ustawy bądź sprzecznych z wprowadzonymi do ustawy o samorządzie 
zmianami.
Ponadto Pani Sekretarz nadmieniła, iż w projekcie uchwały Rady Powiatu jest 
zapis „uchwała wchodzi w życie 21 października 2018r.” z uwagi na to, że projekt 
przygotowany był wcześniej. Uważa, że na dzień dzisiejszy powinien być zapis 
„uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego”.
Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami, 
po uwzględnieniu poprawki w § 2 projektu uchwały Rady Powiatu jednogłośnie 
(4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 807.153.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego łuchwała stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu 
wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia zmian Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu Iwniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu/.
Pani Sekretarz powiedziała, że rozmawiała z Panią Naczelnik Wydziału Rolnictwa 
i Środowiska w sprawie ponownego włączenia geologa w struktury Wydziału 
Rolnictwa i Środowiska. Dodała, że Pani Naczelnik chciałaby mieć możliwość



wypowiedzenia się w tej sprawie, ponieważ jest nastawiona negatywnie do w/w 
projektu uchwały i proponowanych zmian.
Pan Starosta powiedział, że do zadań i kompetencji Pani Naczelnik będzie należało 
przejęcie nadzoru nad geologiem powiatowym. Dodał, iż wynika to 
z przeprowadzonej kontroli.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 808.153.2018
zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego 
protokołu/,

Ad. pkt 5
Na salę posiedzenia przybył Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ 
w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia 
Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2018 
roku /wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta dodał, iż powyższa sprawa była omawiana na poprzednim Zarządzie 
bez oficjalnego sprawozdania.
Na salę posiedzenia przybył Pan Sławomir Olejniczak - stan członków 5.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 809.153.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu za II kwartał 2018 roku uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż Pan Rafał Wiśniewski -  Dyrektor SPZZOZ 
w Sierpcu przedstawił plan inwestycyjny Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu Ipłan stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu/.



Pan Dyrektor SPZZOZ poinformował, iż korekta planu inwestycyjnego polegała na 
uwzględnieniu wydatków na rok 2019 na kwotę 1.500.000 zł tak, żeby była łączna 
kwota z wkładem własnym w ramach termomodemizacji, czyli około 700.000 zł. 
Nadmienił, że trwa również przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę 
pawilonu przeznaczonego na Izbę przyjęć. Termin oddania dokumentacji jest do 
końca roku 2018r. Dodał, iż czeka na podpisanie umowy na dofinansowanie na 
termomodemizację szpitala. Ponadto ogłoszono przetarg na zakup aparatu USG, 
który również został zamieszczony w planie inwestycyjnym, ponieważ 
dotychczasowy, który świadczy usługi jest wyeksploatowany i zużyty. Pan Dyrektor 
powiedział, że cały czas pozyskują środki finansowe od firm zewnętrznych, jak 
również od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został pozyskany 
sprzęt w postaci aparatu KTG oraz zatwierdzone urządzenia, które otrzyma szpital po 
nowym roku. Dodał, iż jest to sprzęt o wartości około 110.000 zł. Pan Dyrektor 
stwierdził, że jest w tym duża zasługa Pana Wicestarosty.
Pan Wicestarosta powiedział, że został również złożony wniosek na USG na oddział 
pediatryczny.
Pani Krystyna Siwiec zapytała, jak było dotychczas, czy Wielka Orkiestra
r •
Świątecznej Pomocy rozdzielała według rozdzielnika?
Pan Dyrektor odpowiedział, że przychodzi dokument, w którym należy zaznaczyć 
sprzęt, jaki potrzebuje szpital i z tego część szpital otrzymał. Podkreślił, że jest to 
część sprzętu, jaki pozyskali z listy, którą otrzymali. Uważa, że jest to zasługa 
wszystkich osób, którzy uczestniczą w WOŚ, a kwota z roku na rok jest większa 
i stąd większe możliwości fundacji na wsparcie. Dodał, że podobnie jak i rekordowa 
kwota wpływu od lokalnych przedsiębiorców i osób prywatnych, ponieważ na 
obecną chwilę jest złożone ponad 42.000 zł, łącznie z wpłatami od radnych. 
Stwierdził, że ta kwota będzie j eszcze większa.
Pan Wicestarosta dodał, że dzięki Zarządowi i radnym powiatu, na obecną chwilę 
zaczyna być remontowany i malowany oddział pediatryczny.
Pan Dyrektor wspomniał, że cały czas jest problem z pozyskaniem lekarza pediatry, 
który był do końca września.

Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (5-za) akceptował 
plan inwestycyjny SPZZOZ w Sierpcu.

Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w związku z wnioskiem Pana Rafała 
Wiśniewskiego -  Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, wystąpił z wnioskiem w sprawie 
wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wydzierżawienie powierzchni 
w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu/.
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Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ N r 810.153.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na 
wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu luchwała 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w związku z wnioskiem Pana Rafała 
Wiśniewskiego -  Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, wystąpił z wnioskiem w sprawie 
wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie nieruchomości będących 
w użytkowaniu SPZZOZ w Sierpcu iwniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu/.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 811.153.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie 
nieruchomości będących w użytkowaniu SPZZOZ w Sierpcu Iwniosek stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Pan Starosta powiedział, iż jest to praca zbiorowa bardzo trudna, a rozmowy które 
były prowadzone dotyczyły zaciągnięcia kredytu w celu obniżenia kosztów obsługi 
zaciągniętych wcześniej kredytów SPZZOZ.
Pan Skarbnik poinformował, iż projekt uchwały został również przesłany do RIO 
w celu sprawdzenia prawidłowści uchwały, ponieważ są dwa stanowiska, które są 
kolizyjne - stanowisko banku i stanowisko RIO.
Pan Skarbnik powiedział, że jest następujące wyjście: podjąć uchwałę lub zaczekać 
do opinii (około 2 tygodnie). Dodał, iż powyższą uchwałę należałoby traktować jako 
uchwałę intencyjną. Uważa, że należy podjąć uchwałę.
Pani Sekretarza stwierdziła, że należy przypomnieć historię, iż Rada Powiatu 5 lat 
temu podejmowała taką uchwałę w 2013 roku, która była opiniowana przez 
mecenasa Suskiego, któiy nadal podtrzymuje stanowisko, że nie powinno być tej
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uchwały. Dodała, że wówczas też takie stanowisko było zawarte, mimo wszystko 
Zarząd Powiatu w konsultacji z RIO wniósł uchwałę pod obrady Rady Powiatu. 
W związku z powyższym uchwała została podjęta i RIO nie miało uwag. Pani 
Sekretarz uważa, że RIO zmieniło zdanie w swojej interpretacji.
Pan Skarbnik powiedział, że w kwietniu zostało wydane orzeczenie Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w tej sprawie, jak również Generalnej Izby Obrachunkowej, 
które też podtrzymuje orzeczenie, że uchwała ma podstawę prawną.
Pan Starosta poprosił o przedstawienie korzyści, jakie byłyby po zaciągnięciu 
kredytu?
Pan Skarbnik powiedział, że rozmowy z bankiem były prowadzone od czerwca br. 
Odbyła się wizyta głównego analityka banku PKO SA z Warszawy, który był również 
w szpitalu. Oznajmił, iż wykonał symulacje WPF przy zastosowaniu nowych stawek 
poręczenia. Poręczenie kredytu byłoby na okres 17 lat od roku 2019, a kwoty są 
zbliżone do kwot, które występowały wcześniej, stąd też nie będzie dużych zmian 
w WPF. Pan Skarbnik powiedział, że otrzymał informację, że decyzja jest pozytywna 
i jest już przygotowana na wejście Banku PKO SA w kredytowanie szpitala. Dodał, 
że wszystkie kredyty, które spłaca szpital (Magellan, Idea Bank i zobowiązania 
wymagalne) zamykają się w kwocie 7.800.000 zł i takiego kredytu udzieliłby bank na 
okres 17 lat. Po analizie dokonanej w szpitalu jest to wymierna oszczędność, 
ponieważ zmniejszenie oprocentowania jest o prawie 2%.
Pan Dyrektor powiedział, że z uwagi na to, że wydłuża się okres kredytowania 
i kwota jest większa, to suma korzyści wynosi około 600.000 zł rocznie.
Ponadto Pan Dyrektor poinformował, iż obecnie w szpitalu jest kontrola Państwowej 
Inspekcji Pracy, która kontroluje szerszy zakres działalności szpitala.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 812.153.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu Iwniosek stanowi 
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu przedstawiła informacją dotyczącą realizacji 
programów usamodzielnień pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych 
i placówek opiekuńczo -  wychowawczych łinformacja stanowi załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.



Ad. pkt 11
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 uchwalenia 
„Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, 
osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019” iwniosek stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, iż środki na organizacje pozarządowe są w tej samej 
kwocie jak w roku bieżącym.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 813.153.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego 
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, 
których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego 
na rok 2019” luchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 12
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie przedłożenia Radzie 
Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2017/2018 
wniosek stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że rzetelne informacje przygotowane przez Panią 
Naczelnik zostały przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHW AŁĘ N r 814.153.2018
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2017/2018 luchwała stanowi załącznik nr 19 
do niniejszego protokołu/

Ponadto Pani Krystyna Siwiec zapytała, czy wpłynął wniosek w sprawie 
porozumienia dotyczącego zmiany wygaszania na przekształcenie szkół?



Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że wpłynął wniosek z Urzędu Gminy 
w Zawidzu z prośbą o porozumienie w sprawie przekazania zadań powiatowych 
czyli o prowadzenie branżowej szkoły I stopnia. Pani Naczelnik, poinformowała, iż 
powyższy wniosek musi zostać przeanalizowany, a także podlega opinii mecenasa, 
ponieważ są zastrzeżenia do uchwały Rady Gminy w Zawidzu.
Pani Naczelnik uważa, że najpierw Powiat powinien podjąć decyzję, czy takie 
porozumienie powinno być zawarte. Jeżeli tak, to Powiat występuje o zawarcie 
porozumienia i wówczas Gmina podejmuje uchwałę.
Pani Krystyna Siwiec zapytała, czy w związku z tym, iż ustawa mówi o różnych 
metodach zakończenia funkcjonowania gimnazjum i jedna z nich jest wygaszanie 
i taki rodzaj przyjęła Rada Gminy Zawidz. Zapytała, czy Rada Gminy ma prawo 
podejść do tego w trakcie kiedy jeszcze gimnazjum funkcjonuje i dokonać zgodnie 
z ustawą nie wygaszania tylko przekształcenia gimnazjum w szkołę branżową? 
Uważa, że pierwszym krokiem powinno być przedstawienie do Zarządu Powiatu, 
a następnie Rada Gminy musi uchylić uchwałę, którą podjęła.
Pani Naczelnik zapytała, czy Rada Gminy Zawidz podjęła uchwałę o wygaszeniu 
gimnazjum.
Pani Krystyna Siwiec uważa, że jeśli w sieci już nie było tzn. że podjęła taką 
uchwałę.
Pani Naczelnik powiedziała, że nie wie czy można taką uchwałę uchylić, jeżeli 
została podjęta uchwała o wygaszeniu gimnazjum, która musiała zostać przesłana 
do Kuratorium i zostać zaopiniowana przez Kuratora.
Pani Krystyna Siwiec powiedziała, że Pan Inspektor miał rozmawiać z Delegaturą 
w tej sprawie.
Pani Naczelnik powiedziała, że ten wniosek należy przeanalizować, jak również 
skierować do mecenasa.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 13 i 14
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w związku z wnioskiem Pana 
Wojciecha Kęsickiego — Dyrektora Centrum kształcenia Praktycznego w Sierpcu, 
wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub 
dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części powierzchni oraz 
pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 20 do 
niniejszego pro tokołu/
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHW AŁĘ N r 814.153.2018
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata części powierzchni oraz pomieszczeń w budynku



głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Sierpcu iuchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 
protokołu/.

oraz

UCHW AŁĘ N r 815.153.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 
3 lata części powierzchni oraz pomieszczeń w budynku głównym na 
nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Sierpcu Iuchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 15
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił informację dotyczącą 
wyników pierwszego przetargów nieruchomości położonych w miejscowości 
Studzieniec linformacja stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.

Ad. pkt 16
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił informację dotyczącą 
drugiego przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych 
w m. Studzieniec i w m. Rachocin linformacja stanowi załącznik nr 24 do 
niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z informacją w sprawie drugiego przetargu, 
wycofał sprzedaż nieruchomości położonych w m. Studzieniec gm. Sierpc z dalszego 
etapu przetargu. t

Ad. pkt 17
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie przyznania 
tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Mirosławy 
Sawickiej -  Przewodniczącej Komisji Zakładowej przy SPZZOZ w Sierpcu. 
Członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentacją, jednogłośnie 
(5-za) przełożyli rozpatrzenie wniosku na kolejne posiedzenia Zarządu.

Ad. pkt 18
Pan Starosta poinformował, iż Pan Marek Iwiński -  Kierownik Kiytej Pływalni 
w Sierpcu wystąpił z pismem w sprawie umieszczenia wydatków do projektu 
budżetu na rok 2019 na inwestycje i remonty na Krytej Pływalni w Sierpcu Ipismo 
stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.
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Członkowie Zarządu, po zapoznaniu się z pismem, jednogłośnie (5-za) poddali 
skierowane w piśmie wnioski do weryfikacji uzasadniając, iż priorytetem jest 
funkcjonowanie szpitala.

Pan Starosta przekazał prowadzenie posiedzenia Zarządu Powiatu Panu 
Wojciechowi Rychterowi -  Wicestaroście Sierpeckiemu -  stan członków 
Zarządu 4.

Ad. pkt 19
Na salę posiedzenia przybył Pan Artur Obrębski — Dyrektor ZDP w Sierpcu.
Pan Wicestarosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych przedstawił informację w zakresie przebiegu remontów dróg 
powiatowych oraz aktualnego ich stanu /informacja stanowi załącznik nr 26 do 
niniejszego protokołu/.
Dyrektor ZDP powiedział, iż informację w zakresie remontów dróg powiatowych 
przedstawił w tabelarycznym zestawieniu.
Pan Sławomir Olejniczak zwrócił uwagę na suche drzewa, które znajdują się przy 
drogach powiatowych na terenie gm. Mochowo. Poprosił o ich usunięcie. Ponadto 
zwrócił uwagę na tablice informacyjne, które są w złym stanie lub nie ma ich 
w ogóle.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, czy wykonywane są prace remonterem? Dodał, iż 
droga Polik-Stopin -Września jest do naprawy. Ponadto należy przesunąć znak 
„koniec terenu zabudowanego” w m. Rościszewo w kierunku Łukomia, ponieważ za 
znakiem znajdują się trzy budynki.
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że na obecną chwilę kończy się emulsja i czeka na 
transport. Dodał, że znak zostanie przesunięty.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 20.
^  Pan Wicestarosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych wystąpił z pismem w sprawie sposobu i zakresu przygotowania do 
zimowego utrzymania dróg ipismo stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu/.

Dyrektor ZDP poinformował, iż w roku bieżącym skończyły się umowy 
z wykonawcami na zimowe utrzymanie dróg. Wyjaśnił, iż po przeprowadzonych 
rozmowach z wykonawcami uzyskał informację, że część wykonawców nie chce 
brać udziału w przetargu. Pan Dyrektor wyjaśnił, iż umowa była zawarta na trzy 
sezony zimowe i niektóre firmy nawet nie wyjechały w zimę, żeby cokolwiek robić. 
Firmy stwierdziły, że poniosły koszty zabezpieczając pracownika i sprzęt. W związku 
z powyższym zapowiedziały, że nie będą startować w przetargu jeżeli nie zostaną 
zabezpieczone środki na tzw. postojowe, czy przygotowanie sprzętu w razie, gdy 
firma pracuje czy nie. Ponadto Pan Dyrektor zapytał, czy ma magazynować 
mieszankę piaskowo- solną? Stwierdził, że była wcześniej propozycja aby
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wykonawca, który wygra przetarg zabezpieczał swój materiał. Wyjaśnił, że jeżeli 
miałby przygotować mieszankę około 500 ton, to jest to kwota 60.000 zł czy 70.000 
zł, a jeżeli zleci się to wykonawcy, to jeżeli zima jest słaba i sprzętu dużo nie jeździ, 
to zyskuje się na tym, ponieważ jest mniej godzin i wówczas zapłaci się mniej. Jeżeli 
przyjdzie zima sroga, wówczas jest więcej jeżdżenia i więcej zużyje się mieszanki. 
Pan Sławomir Olejniczak zaproponował przeprowadzenie analizy i przemyślenie 
tematu, aby wziąć pod uwagę walkę z gołoledzią i śliskością i utrzymanie na 
drogach. Uważa, że jak będzie miała firma przygotowanie mieszanki, to wówczas 
może więcej być piasku niż soli.
Dyrektor ZDP uważa, że może mieć mieszankę na placu tylko jest problem, 
ponieważ zajmuje dużo miejsca na placu i nie ma gdzie postawić sprzętu. Ponadto 
ulega zniszczeniu również plac.
Pan Sławomir Olejniczak uważa, że należy rozważyć, ponieważ przekazując firmie 
będzie drożej.
Dyrektor ZDP powiedział, iż do przetargu ustala się stawkę godzinową piaskarki. 
Pan Sławomir Olejniczak zwrócił uwagę, aby firmy miały zabezpieczenie sypania. 
Stwierdził, że należy wszystko dokładnie przemyśleć i przeanalizować i wybrać 
odpowiedni wariant.
Dyrektor ZDP powiedział, że sezon zimowy zaczyna się od 1 listopada do końca 
kwietnia. Uważa, że to jest mało czasu na ogłoszenie przetargu.
Pan Wicestarosta zapytał, czy są przygotowane propozycje odnośnie przetargu? 
Dyrektor ZDP odpowiedział, że nie ma. Dodał, iż wystąpił do Zarządu Powiatu 
o zajęcie w tej sprawie stanowiska i podjęcie odpowiedniej decyzji. Stwierdził, że 
firmy oczekują środków na tzw. postojowe. Uważa, że w ofercie przetargowej 
powinno być zabezpieczenie środków w razie postoju.
Pan Sławomir Olejniczak uważa, że należy dokonać rozpoznania w innych 
powiatach, a ogłosić przetarg z propozycją postojowego.
Dyrektor ZDP powiedział, że to i tak będą założenia i należy przyjąć odpowiednią 
kwotę.
Dyrektor ZDP zapytał, gdzie ma być mieszanka piaskowo -  solna?
Pan Stanisław Pawłowski uważa, że powinna pozostać na razie na placu.
Dyrektor ZDP zapytał na ile sezonów ma ogłosić przetarg? Dodał, że ostatnio było 
na trzy sezony.
Pan Wicestarosta uważa, że na trzy sezony.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 20a
Pan Wicestarosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
składnika majątku ruchomego w postaci zdemontowanej konstrukcji mostu z drogi 
powiatowej nr 3708W w m. Puszcza gm. Rościszewo (wniosek stanowi załącznik 
nr 28 do niniejszego protokołu/.



Pan Dyrektor ZDP powiedział, że są to zdemontowane cztery metalowe belki 
konstrukcyjne z mostu, na którym opierała się cała konstrukcja. Stwierdził, iż te belki 
nie są w żaden sposób do wykorzystania, ponieważ należałoby wykonać legalizację, 
jak również wypiaskować, a także koszty transportu przewyższyłyby wartość 
konstrukcji. Wyjaśnił, iż firma która wykonywała remont zgłosiła się i chce to kupić 
w ramach złomu, który dla ZDP jest nieużyteczny. Dodał, iż dokonana jest wycena na 
kwotę 5.535 zł.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ N r 815.153.2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż składnika majątku ruchomego 
w postaci zdemontowanej konstrukcji mostu z drogi powiatowej nr 3708W 
w m. Puszcza gm. Rościszewo luchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego 
protokołu/.

Na salę posiedzenia powrócił Pan Starosta (stan członków 5), który przejął 
prowadzenie posiedzenia.

Ad. pkt 21 i 22
Pan Skarbnik przedstawił i wyjaśnił członkom Zarządu zmiany jakie zachodzą 
w projekcie uchwały w sprawie WPF na lata 2018-2034 oraz uchwały budżetowej na 
rok 2018. Powyższe zmiany zostały przedstawione w uzasadnieniu do projektu 
uchwały.

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

UCHW AŁĘ N r 815.153.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 luchwała stanowi załącznik nr 30 do 
niniejszego protokołu/.

oraz

UCHW AŁĘ N r 815.153.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2018 luchwała 
stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt 23
Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag jednogłośnie przyjęli protokoły:

Nr 149.2018 z dnia 29 sierpnia 2018r.
Nr 150.2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.
Nr 151.2018 z dnia 6 września 2018r.
Nr 152.2018 z dnia 11 września 2018r.

Ad. pkt 24
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z:
1) Pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zwiększenia części 
oświatowej subwencji ogólnej ipismo stanowi załącznik nr 32 do niniejszego 
protokołu/.
2) Stanowiskiem Konwentu Powiatów Województwa Mazowieckiego w sprawie 
sytuacji w szpitalach powiatowych Stanowisko stanowi załącznik nr 33 do £  
niniejszego protokołui,
3) Pismem informującym o kontroli Zarządu Powiatu przez Zespół Kontrolny 
Komisji Rewizyjnej Ipismo stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu/,
4) Pismem w sprawie organizowanego protestu przed budynkiem Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu Ipismo stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu/.
5) Wnioskiem Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu skierowanego do Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego w sprawie pozbawienia kategorii drogi 
powiatowej znajdującej się w m. Sierpc przy ul. Żeromskiego wniosek stanowi 
załącznik nr 36 do niniejszego protokołu/,
6) Uchwałą składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej wyrażająca opinię 
o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Sierpcu informacji o przebiegu wykonania 
budżetu za I półrocze 2018 roku Uchwała stanowi załącznik nr 37 do niniejszego 
protokołu/,
7) Rezolucją w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu £  
Lotniczego Warszawa -  Modlin /Rezolucja stanowi załącznik nr 38 do niniejszego 
protokołu/,
8) Stanowiskiem w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na remont sali 
konferencyjnej w Domu Rzemiosła !Stanowisko stanowi załącznik nr 39 do 
niniejszego protokołu/.

Pan Skarbnik powiedział, iż Pan Stanisław Kaczorowski -  Starszy Cechu, zwrócił 
się kolejny raz z pismem o udzielenie wsparcia finansowego w kwocie 1.500 zł na 
remont sali konferencyjnej.
Pan Starosta dodał, iż będzie możliwość korzystania z sali na potrzeby szkoleniowe 
dla Starostwa Powiatowego.
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Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z pismem i jego przeanalizowaniu jednogłośnie 
wyraził zgodę na dofinansowanie kwotą 1.5000 zł remontu sali konferencyjnej 
w Cechu Rzemiosł Różnych w zamian za możliwość korzystania z sali na potrzeby 
szkoleniowe.

Ponadto Pan Sławomir Olejniczak zapytał o halę sportową przy Zespole Szkół 
Nr 1.
Pan Wicestarosta odpowiedział, iż w małej hali są wykonane podłogi i ściany. 
Obecnie jest oczekiwanie na zamontowanie trybun. Natomiast na hali dużej zostały 
wykonane gładzie szpachlowe na ścianach, a także w najbliższym czasie będą 
zakładane podłogi.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, jaki jest termin oddania hali?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że luty przyszłego roku.

Ponadto Pan Skarbnik powiedział, iż w związku z planowaniem budżetu na rok 
2019 poprosił Zarząd Powiatu o wystąpienie z wnioskiem do jednostek 
organizacyjnych o przedstawienie informacji na temat ilości zatrudnionych 
pracowników (administracji i obsługi) z rozpisaniem na kadrę kierowniczą 
i pozostałe stanowiska pracy oraz informacji na temat płacy kadry kierowniczej 
i pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach.
Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na wystąpienie do jednostek ws. przekazania 
danych na temat wynagrodzeń do planu budżetu na 2019 rok.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd

Jan Laskowski

Danuta Sekulska Wojciech Rychter

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

o Krystyna Siwiec



LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU  

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 10 października 2018 roku

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta ( 11 7

2. Rychter Wojciech Wicestarosta A j
3. Olejniczak Sławomir ; Członek O jf

4. Pawłowski Stanisław Członek

5. Siwiec Krystyna Członek im



ZARZĄD-POWIATU
W SIERPCU S ierpc , d n ia  0 8 .1 0 .2 0 18r.

BRZ.0022.31.2018

Działając na podstawie § 100 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie 
Zarządu Powiatu, które odbędzie się dnia 11 października 2018r. o godzinie 9:15 
w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach 
i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2018 roku.
6. Zapoznanie się się z planem inwestycyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na 
wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZ w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie 
nieruchomości będących w użytkowaniu SPZZOZ w Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
10. Zapoznanie się z informacją dotyczącą realizacji programów usamodzielnień 
pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo -  
wychowawczych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu 
Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi 
jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku 
publicznego na rok 2019”.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji 
o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2017/2018.



13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę 
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części powierzchni oraz pomieszczeń 
w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
14. 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 i dzierżawy na czas oznaczony dłuższy 
niż 3 lata części powierzchni oraz pomieszczeń w budynku głównym na 
nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Sierpcu.
15. Zapoznanie się z informacją dotyczącą wyników pierwszego przetargów 
nieruchomości położonych w m. Studzieniec.
16. Zapoznanie się z informacją dotyczącą drugiego przetargu pisemnego 
ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w m. Studzieniec 
; w m. Rachocin.

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu oświadczenia -.Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu 
honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Mirosławy Sawickiej -  
Przewodniczącej Komisji Zakładowej przy SPZZOZ w Sierpcu.
18. Zajęcie stanowiska w sprawie umieszczenia wydatków do projektu budżetu na 
rok 2019 na inwestycje i remonty na Krytej Pływalni w Sierpcu.
19. Zapoznanie się z informacją w zakresie przebiegu remontów dróg powiatowych 
oraz aktualnego ich stanu.
20. Zajęcie stanowiska w sprawie sposobu i zakresu przygotowania do zimowego 
utrzymania dróg.
21. 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 2018-2034.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2018.
23. Przyjęcie protokołów:

Nr 149.2018 z dnia 29 sierpnia 2018r.
Nr 150.2018 z dnia 30 sierpnia 2018r.
Nr 151.2018 z dnia 6 września 2018r.
Nr 152.2018 z dnia 11 września 2018r.

24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie posiedzenia.


