
PROTOKÓŁ Nr 30.2019
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 23 września 2019 roku

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki.
Protokołowała: Dominika Pawłowska -  inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 5 zgodnie z załączoną listą obecności, 
która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
W posiedzeniu Zarządu Powiatu w Sierpcu uczestniczyli:
1) Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.
2) Pan Jerzy Suski -  Mecenas.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy 
Nr ON.032.57.2017 na świadczenie w okresie kwiecień 2017 - marzec 2020 usługi 
usunięcia pojazdów z dróg powiatu sierpeckiego oraz przechowywania 
pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym za wyjątkiem pojazdów 
przewożących materiały niebezpieczne z dnia 10.04.2017r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego 
w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 
Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu 
w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego

1



w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół 
Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San 
Martin w Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum 
w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w pięcioletnie 
Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół 
Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
11. 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 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Powiatowego 
Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym 
w Sierpcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Sierpcu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3721W Gójsk -  Podlesie 
- granica województwa - (Sosnowo).



18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 
3 Maja.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi 
do kategorii drogi gminnej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla 
Powiatu Sierpeckiego” dla generała Władysława Andersa.
21. Zapoznanie się z informacją PCPR w Sieipcu na temat wypoczynku letniego 
dla dzieci w Sierpcu.
22. Przyjęcie protokołów Zarządu Powiatu w Sierpcu:

a) Nr 26.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku,
b) Nr 27.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
c) Nr 28.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

23. Sprawy różne.



Ad. pkt 1.
Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki witając 
biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu.

Ad. pkt 2.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (za-5) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w dniu 23 września 2019 roku.

Ad. pkt 3.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy 
Nr ON.032.57.2017 na świadczenie w okresie kwiecień 2017 - marzec 2020 usługi 
usunięcia pojazdów z dróg powiatu sierpeckiego oraz przechowywania 
pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym za wyjątkiem 
pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dnia 10.04.2017r.
Pan Starosta wyjaśnił, że Pani Małgorzata Gruczyk -  Naczelnik Wydziału Komunikacji 
i Transportu wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie Aneksu nr 1 do umowy Nr ON.032.57.2017 na świadczenie w okresie 
kwiecień 2017 - marzec 2020 usługi usunięcia pojazdów z dróg powiatu sierpeckiego 
oraz przechowywania pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym 
za wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dnia
10.04.201 Ir./Wniosek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.
Pan Wicestarosta wyjaśnił, że na mocy ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd 
usunięty z drogi pozostaje na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę do 
czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie zgodnie z którym wydanie 
pojazdu z parkingu następuje po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty. Przedmiotowe 
przepisy tracą moc. Biorąc pod uwagę utratę w przedmiotowym zakresie mocy 
obowiązujących przepisów prawa istnieje konieczność aneksowania umowy w 
przedmiotowym zakresie.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 153.30.2019
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w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy Nr 
ON.032.57.2017 na świadczenie w okresie kwiecień 2017 - marzec 2020 usługi 
usunięcia pojazdów z dróg powiatu sierpeckiego oraz przechowywania 
pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym za wyjątkiem 
pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dnia 10.04.2017r.

/Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego 
w Sierpcu.
Pan Starosta wyjaśnił, że Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wniesienia 
pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Sierpcu./ Wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/. 
Głos zabrała Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i 
Zdrowia, która wyjaśniła że przedstawione uchwały są uchwałami porządkującymi. 
Pani Naczelnik powiedziała, że od 1 września do 30 listopada trzeba stwierdzić 
przekształcenie trzyletniego liceum w czteroletnie, czteroletniego technikum w 
pięcioletnie i liceum dla dorosłych trzyletniego w liceum czteroletnie. To są tylko 
uchwały porządkujące narzucone przez ustawę wprowadzającą prawo oświatowe oraz 
ustawę o zmianie ustawy prawo oświatowe i niektórych innych ustaw. Również w 
Centrum Kształcenia Praktycznego należy stwierdzić przekształcenie na mocy ustawy 
zmieniającej ustawę prawo oświatowe. Zgodnie z zapisami ustawy należy 
przekształcić Centrum Kształcenia Praktycznego w Centrum Kształcenia 
Zawodowego co jest to narzucone przez ustawę.

Głos zabrał pan Sławomir Krystek który zapytał, czy w szkołach niepublicznych 
odbyły się już jakieś rotacje?

Pani Bogusława Lewandowska wyjaśniła że 153 uczniów jest w Leonium. Wobec 
powyższego na tę liczbę uczniów będzie trzeba przeznaczyć dotację. Ogólnie 
subwencja oświatowa została zwiększona o kwotę 450 000 zł na wszystkie szkoły
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publiczne prowadzone przez Powiat Sierpecki. Na dzień dzisiejszy 860 uczniów jest 
w Zespole Szkół Nr 1, 550 w Zespole Szkół Nr 2, i 252 uczniów w Liceum 
ogólnokształcącym.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 154.30.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 
im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego
w Sierpcu.

/Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 5.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu.
Pan Starosta wyjaśnił, że Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wniesienia 
pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. 
Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole 
Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu. / Wniosek stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 155.30.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w 

sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w 
Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum 

Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
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/Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu7.

Ad. pkt 6.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 

projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 
Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu 
w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w 
Sierpcu.
Pan Starosta wyjaśnił, że Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wniesienia 
pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu. / Wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/. 
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 156.30.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego
Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu 
w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w 
Sierpcu.

/Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 
Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
Pan Starosta wyjaśnił, że Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wniesienia 
pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum
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Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w 
Sierpcu / Wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 157.30.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w 
czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. 
Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

/Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołuZ.

0  Ad. pkt 8.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de 
San Martin w Sierpcu.
Pan Starosta wyjaśnił, że Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wniesienia 
pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. 
gen. Jose de San Martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w 
Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu /Wniosek stanowi załącznik 
nr 12 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.

^  Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 158.30.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w czteroletnie 
Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu.

/Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 9.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 

projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 
Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w 
pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w 
Sierpcu.
Pan Starosta wyjaśnił, że Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wniesienia 
pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San 
Martin w Sierpcu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de 
San Martin w Sierpcu./Wniosek stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/. 
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 

^  się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 159.30.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w 

sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół 
Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w pięcioletnie Technikum w Zespole 
Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

/Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San 
Martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w 

£  Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
Pan Starosta wyjaśnił, że Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wniesienia 
pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole 
Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum 
Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w 
Sierpcu./Wniosek stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli
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UCHWAŁĘ Nr 160.30.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w 
sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego 
dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w 
czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. 
gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

/Uchwala stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 11.
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 2019 roku.

^  Pan Starosta wyjaśnił, że Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem o 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 2019 roku 
/ Wniosek stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.
Na posiedzenie Zarządu Powiatu został poproszony Pan Robert Makówka -  p.o. 
Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu.
Głos zabrał Pan Robert Makówka -  p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu który 
powiedział, że niniejsze sprawozdanie zyskało pozytywną opinię Rady Społecznej 
SPZZOZ w Sierpcu. Najważniejsze dla szpitala jest wykonanie ryczałtu dla szpitala 
do końca roku. W tej chwili jest wdrożona procedura, gdzie codziennie jest informacja 
i analiza wykonania ryczałtu, który na półrocze był wykonany na poziomie 51%. 
W tej chwili jest robione wszystko, aby ograniczyć koszty i aby się zmieścić 

£  w kontrakcie na poziomie 98%, co będzie gwarantowało otrzymanie całego ryczałtu. 
Podkreślił, że w tej chwili większych zagrożeń nie ma. Dzięki działaniom, które 
zostały wdrożone oraz budżetowaniu i przemodelowaniu całego systemu 
funkcjonowania szpitala, ostatnie 3 miesiące są bardzo korzystne. Na koniec maja 
2019 roku była strata na poziomie 490.000 zł, natomiast dzięki działaniom 
wdrożonym przez 3 ostatnie miesiące wynik dla szpitala jest na poziomie dodatnim 
77.657 zł. Należy zauważyć, że przez prawie pół roku szpital miał pół miliona straty, 
natomiast przez 3 miesiące jest zysk. W związku z powyższym przy założeniu, że 
szpital ma szanse na uzyskanie dodatkowych środków z funduszu, jest szansa, że ten 
rok powinien się w miarę pozytywnie zakończyć dla szpitala. Największym ryzykiem 
jest temat zagospodarowania środków w związku ze wzrostem wynagrodzenia od 1
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stycznia 2020, gdzie sam efekt wyrównania tylko 70 pracowników szpitala, oznacza 
dokładny koszt wzrostu wynagrodzeń do 2.600 tj. 473.777 zł. To byłby efekt 
wyrównania wynagrodzeń do najniższej krajowej. To będzie oznaczało, że wówczas 
salowa będzie więcej zarabiała o 1 zł, niż pielęgniarka. Dodał, że trzeba będzie się 
liczyć z faktem ze znalezieniem środków finansowych z przeznaczeniem na wzrost 
wynagrodzeń. Następnie Pan Dyrektor wyjaśnił, że jeśli chodzi o oddział chirurgiczny 
w ubiegłym tygodniu zostały złożone doniesienia do prokuratury. Dodatkowo 
wszczęte zostało postępowanie mające na celu zwrot pieniędzy od lekarzy. Lekarze 
otrzymali wezwania do zapłaty. Doktor Łukasiak podpisał porozumienie, że środki 
zwróci do końca września 2019 roku, natomiast w przypadku innych osób zostały 
wystosowane wezwania z próbą polubownego załatwienia sprawy. Pan Dyrektor 
nadmienił, że rekordzista ma do zwrotu 590.000 zł. W skład tej kwoty wchodzi kwota, 
którą lekarz zarobił, kwota szkody jaką poniósł szpital, plus kara i odsetki. Razem do 
zwrotu jest kwota na poziomie około 950.000 zł. Na ten moment Dyrektor 
Mazowieckiego oddziału NFZ czeka na podpisane ugody związanej ze zwrotem 
nienależnych pobranych środków finansowych z NFZ, gdzie jest zgoda na zawarcie 
takiej ugody.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy były jakieś czynności podejmowane przez 
policje na terenie szpitala?
Pan Robert Makówka -  p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu powiedział, że policja 
nie prowadziła żadnych postępowań w SPZZOZ w Sierpcu.
Pan Jerzy Suski -  Radca prawny wyjaśnił, że czynności sprawdzające policja 
prowadzi po powzięciu informacji nawet ze źródeł poza operacyjnych czyli 
nieformalnych i to są czynności sprawdzające, czy istnieje podejrzenie popełnienia 
przestępstwa uzasadniające wszczęcie postępowania.
Pan Wicestarosta wyjaśnił, że policja przysłała do Starostwa pismo w którym to 
zwrócono się z prośbą o dokumentację w sprawie. Odpowiedź do policji była taka, że 
urząd nie jest w posiadaniu takiej dokumentacji tylko Dyrektor szpitala.
Pan Sławomir Krystek zwrócił uwagę, że w przedłożonym sprawozdaniu został 
wykazany wzrost zatrudnienia. Zapytał, czym ten wzrost jest spowodowany?
Pan Robert Makówka -  p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że jeżeli 
chodzi o umowy to personel którego przybywa w ostatnim czasie to jest personel 
pielęgniarkiski. Wzrost, jeśli chodzi o kadrę dotyczy jedynej grupy zawodowej w 
której faktycznie można powiedzieć, że prawie każdego dnia jest przyjmowana 
pielęgniarka do zatrudnienia w szpitalu. Na szczęście do szpitala w Sierpcu zgłaszają 
się absolwenci szkoły pielęgniarskiej. W bieżącym roku dużo z personelu 
pielęgniarskiego odchodzi na emeryturę, więc młody personal znajdzie zatrudnienie w 
szpitalu na stałe.
Pan Sław om ir K rystek  odnosząc się do przedłożonego sprawozdania powiedział, że 
na koniec drugiego kwartału w poradniach specjalistycznych odnotowano zysk, a w
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analogicznym okresie jeśli chodzi o rok 2018 nastąpiło pogorszenie wyniku. Chodzi 
tutaj szczególnie o stomatologie oraz poradnie uzależnienia. 
Pan Robert Makówka - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że wykonanie 
stomatologii ze względu na złożoność pacjentów i sposób przeliczania jest 
problematyczny. Na chwilę obecną jest zatrudnionych trzech lekarzy, gdzie te 
procedury stomatologiczne w tej chwili są uproszczone. Dodał, że w tej chwili jest 
aneksowana umowa dotycząca stomatologii. Jednak na ten moment faktycznie jest 
trudno w tym składzie osobowym wykonać kontrakt stomatologiczny. Pan Dyrektor 
podkreślił, że stomatologia jest nie dochodową częścią poradni. Co do tego, że ta 
zmiana jest w porównaniu do roku ubiegłego na minusie, nie oznacza, że jest zła 
dlatego, że będzie trzeba dokonać aneksowania kontraktu w specjalistyce na poziomie 
95% w stosunku do wykonania w roku ubiegły. W związku z powyższym do każdego 
wykonania powyżej 95% szpital musi dopłacać. W tej chwili próbuję się tak budować 
plan wykonania, aby zrobić około 95% wykonania w specjalistyce. Stąd został 
wdrożony system w którym codziennie Dyrektor jest informowany o stopniu 
wykonania, aby mieć nad tym kontrolę.

Następnie Pan Sławomir Krystek zwrócił uwagę na realizację inwestycji i zakupów. 
Zapytał, czy w tym aspekcie zostanie nadrobione wykonanie, aby na koniec roku było 
można stwierdzić 100% wykonania założeń. Zapytał, czy są ewentualne zagrożenia w 
tym aspekcie.

Pan Robert Makówka - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wyjaśnił, że jest zagrożone 
jedno wykonanie inwestycji to jest wykonanie związane z dostosowaniem klatki 
schodowej. To jest jedyne zagrożenie niewykonania inwestycji do końca bieżącego 
roku. Wyjaśnił, że projektant przez kilka tygodni opóźniał wykonanie projektu. 
Umowa która była zawarta, nie dawała możliwości rozwiązania tej umowy. W tej 
chwili zostało wszczęte nowe postępowanie. Pan Dyrektor dodał, że ma nadzieję że
będzie w stanie w najbliższym czasie uzyskać nowy projekt. Wówczas będzie w 
pilnym trybie wystąpienie o pozwolenie na budowę. Dodał, że w innych obszarach nie
ma zagrożeń co do wykonania zadań inwestycyjnych. Dodał, że termomodernizacja 
na ten moment przebiega zgodnie z planem. Następnym etapem planów 
inwestycyjnych będzie rozwiązanie problemu dróg dojazdowych do szpitala jak 
również i parkingu.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że na sesji była głosowana sprawa dokonania 
zmian w statucie szpitala. Jako członek zarządu chciałbym więcej informacji uzyskać 
w niniejszym temacie, na jakim etapie szpital jest co do wdrażania przyjętych zmian 
w statucie?
Pan R obert M aków ka - D yrektor SPZZZ w Sierpcu wyjaśnił, że został złożony 
wniosek w wymaganym terminie, jednak całe postępowanie zostało unieważnione
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następnego dnia, co wynikało prawdopodobnie z tego, że ktoś nie zdążył złożyć 
wniosku. Zapewne były inne powiaty w których radni tak dynamicznie nie zadziałali 
co do kwestii zmian w statutach zakładów opieki zdrowotnej. Zostało rozpisane 
następne postępowanie, na które została ponownie złożona dokumentacja. W tej 
chwili oferta szpitala została przyjęta. Pan Dyrektor podkreślił, że szpital jest po 
kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie w tej chwili są oczekiwania na 
podpisanie umowy na świadczenia, które powinny być w ostatnim kwartale 
zrealizowane. Dodał, że jeszcze na nowe poradnie nie zostały podpisane umowy.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 161.30.2019
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 2019 roku.

/Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 12.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Powiatowego 
Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym 
w Sierpcu.
Pan Starosta wyjaśnił, że Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wniesienia 
pod obrady Rady Powiatu w Sieipcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 
zakończenia działalności Powiatowego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym 

^  Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym w Sierpcu. / Wniosek stanowi załącznik nr 20 do 
niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 162.30.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w 
sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Powiatowego Gimnazjum
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Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym 
w Sierpcu.

/ Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 13.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Sierpcu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu.
Pan Starosta wyjaśnił, że Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wniesienia 
pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie stwierdzenia 
przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu w Centrum Kształcenia 
Zawodowego w Sierpcu / Wniosek stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/. 
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 163.30.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Sierpcu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu.

/Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołuZ.

Ad. pkt 14.
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
Pan Starosta wyjaśnił, że Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 

^  Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie 
wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. 
mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu /Wniosek stanowi załącznik nr 24 do 
niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 164.30.2019
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w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.

/Uchwala stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 15.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
Głos zabrał Pan Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu w którym wyjaśnił, 
że jeśli chodzi o zmiany w dochodach to wyglądają one następująco: gmina Gozdowo 
zwróciła należne środki z roku ubiegłego z dotacji w kwocie 383 864 zł. Następna 
zmiana dotyczy Nadzoru Budowlanego, który otrzymał 10.463 zł dotacji na zadania 
bieżące, straż pożarna na wydatki bieżące z tytułu zadań zleconych otrzymała kwotę 
28.313 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska otrzymał powiat 
z przeznaczeniem dla straży pożarnej dotację w kwocie 30.000 zł na ubrania 
specjalistyczne. Do niniejszego zadania powiat musi dołożyć 10%, czyli kwotę 3.333 
zł. Następne dotacja dotyczy otrzymania z funduszu wsparcia z Wojewódzkiej Straży 
Pożarnej na wydatki bieżące kwoty 27.000 zł z przeznaczeniem na wydatki straży 
pożarnej. Uporządkowane zostały wydatki związane z przebudową ulicy 
Świętokrzyskiej. Udzielona zostaje dotacja z Miasta Sierpc w kwocie 29.600 zł 
i dotacje z budżetu państwa 55.000 tysięcy razem o kwotę 89.084 zł i dostosowana 
zostaje kwota do przetargu. Następne zwiększenie dotyczy zwiększenia dochodów 
z tytułu CIT o kwotę 12.000 zł. Zwiększone zostają wpływy z różnych dochodów 
o kwotę 10.000 zł. Dotyczy to holowania pojazdów z drogi. Otrzymano 
dofinansowanie do pracowni informatycznej w kwocie 38.500 powiat musi na to 
zadanie dołożyć 16.500 zł. DPS otrzymał dotacje w kwocie 8.000 zł na działania 
bieżące. Zwiększono także środki o kwotę 26.266 zł na 500 Plus z przeznaczeniem dla 
dzieci mieszkających w domu dziecka w Szczutowie. Zwiększone zostaje także o 
kwotę 50.000 dochody w krytej pływalni. Wniosek kierownika jest taki ażeby za tę 
kwotę zakupić odkurzacz do czyszczenia dna i ścian basenu. Jeśli chodzi o wydatki to 
dla zarządu dróg zostaje przeznaczona kwota 70.000 zł na zakup materiałów. Tutaj 
chodzi o zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg w okresie zimowym. 
Z oszczędności na drogach powiatowych na terenie gminy Rościszewo w kwocie 
40.866 zł po przetargach powstały oszczędności i wprowadzona została nowa 
inwestycja, która nazywa się przebudowa drogi powiatowej Rościszewo - Komorowo 
w miejscowości Kózki za kwotę 40.866 zł. Podobna sytuacja jest na Mochowie, na 
drodze Ligowo - Mochowo w miejscowości Mochowo, gdzie powstała oszczędność 
w kwocie 23.260 zł która zostaje przeznaczona na przebudowę drogi w Malanowie. 
Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z przebudową ulicy Świętokrzyskiej o kwotę



89.000 zł. Kwota po przetargu wynosi 2 508 145 zł. Następna zmiana dotyczy 
zakupu serwera do Starostwa Powiatowego w Sierpcu. To jest wymóg, który 
zafundowało Ministerstwo Finansów ze względu na to, że są zmiany w 
oprogramowaniu BESTIA i wszystkie samorządy muszą się do tych zmian 
dostosować. W przypadku Starostwa Powiatowego w Sierpcu jest 19 jednostek 
budżetowych, których sprawozdania trzeba obrobić i przesłać do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej jak również do ministerstwa. Więc ten zakup jest bezdyskusyjny. 
Dobiega końca sprawa z Mazowiecką Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, 
gdzie zostaje wpłacona ostatecznie kwota 35.200 jako kara za projekt e-usługi. 
Zarówno w dochodach jak i wydatkach została zwiększona subwencja oświatowa o 
kwotę 426.445 zł. Te środki zostaną przeznaczone na wydatki w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

Pytań i uwag nie było.

£  Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 165.30.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.

/Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołuZ.

Ad. pkt 16.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 rok.

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 166.30.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2019 rok.

/Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołuZ.
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Ad. pkt 17.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3721W Gójsk -  
Podlesie - granica województwa — (Sosnowo).
Pan Starosta wyjaśnił, że Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Sierpcu wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 
372IW Gójsk -  Podlesie - granica województwa -  (Sosnowo) /Wniosek stanowi 
załącznik nr 3do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
£  się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

Pytań i uwag nie było.
UCHWAŁĘ Nr 167.30.2019

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3721W Gójsk -  Podlesie - granica 
województwa -  (Sosnowo).

/Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu/.

Pan Sławomir Krystek -  zwrócił uwagę że należałoby się zastanowić nad 
zasadnością zakupu piaskarki do Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
Pan Artur Obrębski -  Dyrektor ZDP w Sierpcu powiedział, że piaskarka kosztuje 
w granicach 60.000-70.000 zł. jednak biorąc pod uwagę że mieszanki które byłyby 

^  transportowane tym samochodem są silnie żrącymi, a co za tym idzie auto ulega 
szybkiemu zniszczeniu.

Ad. pkt 18.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 
3 Maja.
Pan Starosta wyjaśnił, że Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Sierpcu wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr
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377IW Konstytucji 3 Maja IWniosek stanowi załącznik nr 29 do niniejszego 
protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 168.30.2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
przebudowy drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 3 Maja.

/Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 19.
^  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi 

do kategorii drogi gminnej.
Pan Starosta wyjaśnił, że Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Sierpcu wystąpił z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii 
dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej / Wniosek stanowi załącznik nr 
31 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 169.30.2019
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi do kategorii drogi 
gminnej.

/Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 20.
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla 
Powiatu Sierpeckiego” dla generała Władysława Andersa.
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Pan Starosta wyjaśnił, że wystąpiono z wnioskiem o podjęcie uchwały 
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia 
w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla 
generała Władysława Andersa /Wniosek stanowi załącznik nr 33 do niniejszego 
protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu po zapoznaniu 
się z przedłożoną dokumentacją jednogłośnie ( za-5) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 170.30.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” dla generała Władysława Andersa.

/Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 21.
Zapoznanie się z informacją PCPR w Sierpcu na temat wypoczynku letniego 
dla dzieci w Sierpcu, która stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.
Głos zabrała Pani Agnieszka Gorczyca - Dyrektor Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sierpcu która wyjaśniła, że jednym z zadań Powiatu jest 
finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu 
umieszczonych w rodzinach. Dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem 
zamieszkania dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i jest świadczeniem 
fakultatywnym. Z uwagi na stan środków finansowych wypłacane są kwoty rzędu 200, 
300zł. Na dzień sporządzenia informacji przyznano 8 dofinansowań dla dzieci 
pochodzących z terenu powiatu przebywających w rodzinach zastępczych na łączną 

Ę )  kwotę 2.460zł. Ze współpracy z innymi powiatami wynika, że dofinansowania do 
wypoczynku są. przyznawane często i w znaczących kwotach, są bowiem traktowane 
jako wsparcie rodzin zastępczych. W ramach współpracy ze Związkiem Harcerstwa 
Polskiego, który realizuje program profilaktyczno - terapeutyczny dla dzieci i młodzieży 
z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne 
Lato” w ramach konkursu ogłaszanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, 
PCPR koordynuje rekrutację dzieci i młodzieży z naszego powiatu. W ramach programu 
mogą wyjeżdżać dzieci w wieku 8- 15 lat, W tym roku 43 dzieci, w tym troje dzieci z 
rodzin zastępczych zrekrutowano na wypoczynek w stanicy harcerskiej 
w województwie mazowieckim w miejscowości Gorzewo w okolicach Gostynina w 
terminie od 2 do 16 lipca.
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Pan Wicestarosta poprosił o przedstawienie sprawy związanej ze złożonym wnioskiem 
dotyczącym centrum opiekuńczo - mieszkalnego.
Pani Agnieszka Gorczyca - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu powiedziała, że w ubiegłym tygodniu wykonała telefon do Pani Anny 
Olszewskiej Dyrektora Wydział Polityki Społecznej, która pośredniczy w realizacji 
tego zadania. Dodała, że to nie ta instytucja przyznaje dofinansowanie lecz Wojewoda 
natomiast decyzje podejmuje minister. Pani Olszewska powiedziała, że wniosek już 
uzyskał pozytywną rekomendację. Wniosek był uzupełniony przez pracownika 
z wydziału inwestycyjnego i dostosowany został do określonych wymogów. Jednak 
Pani Dyrektor nadmieniła, że obawia się iż jak jednostka otrzyma za późno te środki, 
to nie jest wiadome czy zdąży się z realizacją przetargów. Ze strony Powiatu był 
wniosek złożony o dofinansowanie w 100%. Nie wiadomo jaka będzie decyzja 
odgórna ile wniosków wpłynęło. Analizując sprawę można stwierdzić, że wiele 
Powiatów starało się o to dofinansowanie. Gdyby Powiat nie otrzymał w bieżącym 
roku dofinansowania to będzie trzeba zawnioskować o dofinansowanie w przyszłym 
roku. Jeśli chodzi o dofinansowanie w kwocie 100.000 dla DPS-u to te środki są 
przyznane z rezerwy ministerialnej i w najbliższym czasie wpłyną do budżetu.

Ad. pkt 22.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (za-5) przyjęli protokoły z posiedzeń 
Zarządu Powiatu w Sierpcu:

a) Nr 26.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku,
b) Nr 27.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
c) Nr 28.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

Ad. pkt 23.
Sprawy różne.
Pan Starosta przedstawił następujące pisma, które wpłynęły do Biura Rady i 
Zarządu Powiatu:

4P  1) Komendanta Wojewódzkiej Policji na temat wyrażenia opinii związanej z zamiarem 
odwołania Komendanta Policji w Sierpcu /Pismo stanowi załącznik nr 36 do niniejszego 
protokołu/,
2) Dyrektora LO w Sierpcu na temat zawartej umowy najmu /Pismo stanowi załącznik 
nr do niniejszego protokołu/,
3) opinia RIO na temat informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 
roku /Pismo stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu/,
4) informacja PUP w Sierpcu na temat rankingu grup elementarnych deficytowych, 
nadwyżkowych i równoważnych /Pismo stanowi załącznik nr 38 do niniejszego 
protokołu/,
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5) Decyzja dotycząca projektu pn. E-uslugi w drodze kompleksowej informatyzacji 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu /Pismo stanowi załącznik nr 39 do niniejszego 
protokołu/,
6) informacja na temat działalności Związku Powiatów Polskich /Pismo stanowi 
załącznik nr 40 do niniejszego protokołu/.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

*
Dominika Pawłowska

Zarząd

Mariusz Turalski

Kamil Różański

Jarosław Ocicki

Andrzej Cześnik

Sławomir Krystek
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LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW  ZARZĄDU POW IATU W  SIERPCU  

na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 roku

Lp. NAZWISKO I IMIĘ FUNKCJA Podpis

1. Mariusz Turalski Starosta Sierpecki

> 2- Jarosław Ocicki W icestarosta Sierpecki . ^ 4 .
3. Cześnik Andrzej Sławomir Członek ? r
4. Sławomir Krystek Członek M
5. Kamil Różański Człoenk



Sierpc, dnia 20.09.2019 r.

'•ATU
v. • \r'UU

BRZ.0022.24.2019

Działając na podstawie § 76 ust 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 30 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 23 września 2019r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy 
Nr ON.032.57.2017 na świadczenie w okresie kwiecień 2017 - marzec 2020 usługi 
usunięcia pojazdów z dróg powiatu sierpeckiego oraz przechowywania 
pojazdów zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym za wyjątkiem pojazdów 
przewożących materiały niebezpieczne z dnia 10.04.2017r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego 
Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego 
w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego 
Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu 
w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół 
Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu 
w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San 
Martin w Sierpcu.



9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum 
w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w pięcioletnie 
Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum 
Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół 
Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
11. 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 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Powiatowego 
Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym 
w Sierpcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Sierpcu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora 
Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sieipeckiego na lata 2019-2035.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3721W Gójsk -  Podlesie 
- granica województwa - (Sosnowo).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3771W Konstytucji 
3 Maja.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia drogi 
do kategorii drogi gminnej.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla 
Powiatu Sierpeckiego” dla generała Władysława Andersa.
21. Zapoznanie się z informacją PCPR w Sierpcu na temat wypoczynku letniego 
dla dzieci w Sierpcu.



22. Przyjęcie protokołów Zarządu Powiatu w Sierpcu:
a) Nr 26.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku,
b) Nr 27.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 roku,
c) Nr 28.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku.

23. Sprawy różne.


