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PROTOKÓŁ Nr 7.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 11 stycznia 2019r.

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki 
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady

i Zarządu Powiatu.

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

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 11:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
3. Pan Ryszard Dobiesz -  Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacji i Nadzoru,
4. Pani Maja Strześniewska -  p.o. Dyrektor PUP w Sierpcu,
5. Pani Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
6. Pan Zbigniew Czajkowski -  Główny specjalista w Wydziale Oświaty i Zdrowia,
7. Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR w Sierpcu,
8. Pan Artur Obrębski -  Dyrektor ZDP w Sierpcu.
/lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 
terytorialnego odrębnymi ustawami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości 
dotacji i wpłat do budżetu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 
30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach 
Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji 
konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach 
ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące
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działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu 
Sierpeckiego”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje 
pozarządowe.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez 
organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
z realizacji porozumień między powiatami w zakresie pieczy zastępczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

11 .Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych dotyczącą rozliczenia 
inwestycji zrealizowanych w 2018r. z uwzględnieniem przeprowadzonych 
postępowań przetargowych.

12. Zapoznanie się z informacją w zakresie regulacji stanu prawnego dróg 
powiatowych w roku 2018.

13. Przyjęcie Protokołów:
Nr 4.2018 z dnia 13 grudnia 2018r.;
Nr 5.2018 z dnia 20 grudnia 2018r.;
Nr 6.2018.z dnia 28 grudnia 2018r.

14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-  5) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
następujący punkt:
pkt 8a. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu 
"Z Ekonomikiem w szeroki świat" realizowanego w ramach programu Erasmus+ 
oraz upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.

Członkowie Zarządu Powiatu przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia Zarządu 
Powiatu w Sierpcu w dniu 11 stycznia 2019r., który przedstawia się następująco:
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1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 
terytorialnego odrębnymi ustawami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji
0 ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji
1 wpłat do budżetu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej 
pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi Priorytetowej 
VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 
przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na
lata 2014-2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji 
konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 
na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność 
pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje 
pozarządowe.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje 
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu 
"Z Ekonomikiem w szeroki świat" realizowanego w ramach programu Erasmus+ 
oraz upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
z realizacji porozumień między powiatami w zakresie pieczy zastępczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu 
Dróg Powiatowych w Sierpcu.
11. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych dotyczącą rozliczenia 
inwestycji zrealizowanych w 2018r. z uwzględnieniem przeprowadzonych 
postępowań przetargowych.
12. Zapoznanie się z informacją w zakresie regulacji stanu prawnego dróg 
powiatowych w roku 2018.
13. Przyjęcie Protokołów:

Nr 4.2018 z dnia 13 grudnia 2018r.;
Nr 5.2018 z dnia 20 grudnia 2018r.;
Nr 6.2018.z dnia 28 grudnia 2018r.
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14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
Pan Skarbnik poinformował, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych zarząd 
jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu, 
opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego 
planu kwotę 6.621.961 zł dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz 
wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu 
do budżetu państwa. Pan Skarbnik dodał, iż dochody w kwocie 604.200 zł, są to 
dochody, które zostaną przekazane do budżetu Państwa.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy kwota 604.OOOzł jest do zwrotu?
Pan Skarbnik odpowiedział, że jest to kwota za wieczyste użytkowanie. Wyjaśnił, iż 
25% kwoty od dochodu należy zwrócić do budżetu Państwa.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 28.7.2019
w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 
odrębnymi ustawami. /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach 
dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
Pan Skarbnik dodał, iż zgodnie z art. 249 o finansach publicznych zarząd jednostki 
samorządu terytorialnego w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu przekazuje 
podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków 
tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 29.7.2019
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych 
kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do 
budżetu/ uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 5
Na salę posiedzenia przybyła Pani Maja Strześniewska -  p. o. Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Sierpcu.

Pan Starosta poinformował, iż Pani Maja Strześniewska -  p. o. Dyrektor 
Powiatowego Urzędu pracy wystąpiła z wnioskiem w sprawie upoważnienia 
p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu 
Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie 
sierpeckim (III) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 /wniosek stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
P.o. Dyrektor PUP powiedziała, iż powyższy projekt realizowany jest przez urząd 
ponownie. Planowane w nim są aktywizację osób na: staż, szkolenia, edukacje jak 
również otwarcie działalności. Okres trwania projektu przewidziany jest na okres 
2 lat.
Pan Starosta zapytał, kiedy ruszy projekt?
P.o. Dyrektor PUP odpowiedziała, że zależy od uruchomienia procedury składania 
wniosków. Dodała, że planuje się uruchomienie w okresie wiosennym.
Pan Sławomir Krystek zapytał, jaka jest przewidziana kwota na podmiot np. otwarcie 
działalności?
P.o. Dyrektor PUP odpowiedziała, że kwota około 20.000 zł, która nie jest jeszcze 
ustalona, ponieważ są na etapie procedury konkursowej i jej wytycznych.
Pan Starosta zapytał, czy w ramach projektu są doposażenia stanowisk?
P.o. Dyrektor PUP odpowiedziała, że w ramach tego projektu nie ma, natomiast 
realizowany będzie jako otwarcie działalności, staże i szkolenia.
Pan Sławomir Krystek zapytał o kryteria.
P.o. Dyrektor PUP odpowiedziała, że warunek konieczny to osoby bezrobotne 
powyżej 30 r.ż., natomiast wskaźniki będą narzucone, które należy spełnić.

Ę )  Pan Andrzej Cześnik zapytała, w jakim procencie jest obecnie zrealizowany program 
projektu Aktywizacja osób do 29 r.ż, który ?
P. o. Dyrektora PUP odpowiedziała, że spływają wnioski od pracodawców. Dodała, 
że jest 191 miejsc, a obecnie jest zabezpieczonych wniosków na około 70 miejsc.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy w zależności od ilości bezrobotnych ten program 
będzie realizowany, czy należy złapać ten pułap?
P.o. Dyrektora PUP odpowiedziała, że jeżeli nie będzie wskaźnika, nie zrealizuje się 
projektu. Dodała, iż staże zostały zaplanowane od lutego i marca, ponieważ środki 
nie mogą przejść na następny rok, a staże zakończą się w roku bieżącym. 
Nadmieniła, że osoba, która uczestniczyła w projekcie w roku ubiegłym nie może 
ponownie skorzystać.
Więcej pytań nie było.

Salę posiedzenia opuścił Pan Jarosław Ocicki -  Wicestarosta (stan członków-4).
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Pan Mecenas powiedział, iż uchwała upoważniająca do realizacji projektów Panią 
p. o. Dyrektor PUP posiada szerszy zakres upoważnienia, ponieważ upoważnia do 
zaciągania zobowiązań. Uważa, że ten przepis należy wprowadzić do wszystkich 
uchwał, ponieważ jest to przepis ustawowy. Stwierdził, że w przypadku 
podejmowania czynności, których zaciągnięcie może rodzić zobowiązania finansowe, 
osoba upoważniona była zobowiązana do uzyskania kontrasygnaty Skarbnika lub 
osoby przez niego upoważnionej. Stwierdził, aby we wszystkich upoważnieniach 
wprowadzać przypomnienie: „osoba upoważniona przy dokonywaniu czynności, 
które mogą powodować zaciągnięcie zobowiązań, będzie zobowiązana do 
uprzedniego uzyskania kontrasygnaty Skarbnika lub osoby upoważnionej”. 
W związku z powyższym zaproponował, aby w przedmiotowej uchwale 
przegłosować zmianę aktualnej treści § 2, do którego dodaje się ust 1 i dodaje ust 2 
o następującym brzmieniu: „jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie 
zobowiązań majątkowych osoba umocowana do dokonania tych czynności na 
podstawie niniejszego upoważnienia winna uzyskać uprzednią kontrasygnatę 
Skarbnika Powiatu lub osobę przez niego upoważnioną”. Dodał, iż przepis nie jest 
obligatoryjny, ale wynika z przepisów prawa art. 48 ust 3 i nie zaszkodzi o takiej 
ważnej sprawie przypominać.
Pan Mecenasa zaproponował głosowanie nad poprawką do w/w projektu uchwały.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 4 -  za przegłosowali zaproponowaną 
poprawkę do projektu uchwały.

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

UCHWAŁĘ Nr 30.7.2019
w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu ^  
do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających 
bez pracy w powiecie sierpeckim (111) w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój 
rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez 
PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 /uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor PUP za przybycie.

Ad. pkt 6
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia oraz Pan Zbigniew Czajkowski -  Główny specjalista w Wydziale 
Oświaty i Zdrowia.
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Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy 
komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych 
konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące 
działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu
Sierpeckiego” /wniosek startowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
Pan Zbigniew Czajkowski -  powiedział, że regulamin pracy komisji systematyzuje 
wszystkie działania związane z oceną ofert, które wpłyną na konkurs. Regulamin 
ściśle określa czynności, jakie powinna wykonać komisja w ramach oceny ofert. 
Dodał, że jest to dokument który musiał powstać w oparciu o program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi uchwalony przez Radę Powiatu.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli:

#  UCHWAŁĘ Nr 31.7.2019
w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych 
do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań 
publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 
dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego” /uchwała stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 
ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez 
organizacje pozarządowe.
Pan Zbigniew Czajkowski powiedział, że ogłoszenie zgodnie z ustawą powinno 
zawierać pewne elementy, które są wymagane, a przede wszystkim priorytety, 
zadania i kwoty, jakie są przeznaczone na realizację zadań w roku 2019. Podkreślił, 
iż kwoty się zmieniły zgodnie z wolą Radnych, ponieważ zwiększono kwotę do 
100.000 zł, z tego w największej części zostanie przeznaczone na sport. Ponadto 
powiedział, że samo ogłoszenie musi zawierać pewne treści, jak również należy 
określić próg dofinansowania, ponieważ organizacje nie otrzymują 100% wsparcia. 
Pan Mecenas dodał, iż zaproponował zapis dający szanse uzupełnienia wniosku 
w razie jego braków.
Pan Zbigniew Czajkowski powiedział, iż należy wpisać górny próg dofinansowania. 
Pan Kamil Różański zaproponował, aby wpisać próg dofinansowania 95%. 
Stwierdził, iż organizacje pozarządowe nie mają żadnych środków finansowych.
Pan Zbigniew Czajkowski uważa, że jeżeli przyjmie się próg do 95%, a zostanie 
złożona oferta na 98%, to wówczas taka oferta podlega odrzuceniu.'
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Pan Mecenas wyjaśnił, że poziom finansowania przez organizacje, nie oznacza że 
musi być to wkład finansowy organizacji i organizacja musi dysponować taką kwotą. 
Stwierdził, że są koszty własne, osobowe jak również obsługi i to też jest wyceniane. 
Pan Zbigniew Czajkowski powiedział, że nie jest określany katalog wydatków na jaki 
może być przeznaczona kwota dotacji, nie określany jest również, czy to ma być 
wkład finansowy w postaci środków finansowych własnych, rzeczowych, czy 
kosztów osobowych.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że organizacji pozarządowych jest dużo, a ile 
składanych jest wniosków?
Pan Zbigniew Czajkowski powiedział, że w roku ubiegłym nie było dużo ponieważ 
organizacje są przerażone procedurą, nad którą nie ma wpływu, ponieważ jest to 
określone ustawą i rozporządzeniem. Nie jest istotne, czy ktoś składa wniosek 
o 1.000 zł czy o 100.000 zł, a cała procedura musi być spełniona. Dodał, że w roku 
ubiegłym wpłynęło 35 ofert, natomiast rekordowy rok około 70 ofert. Podkreślił, że 
były takie organizacje, które otrzymały środki, a których nie zrealizowały i w trakcie 
roku oddały środki do budżetu.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 32.7.2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert 
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań 
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty 
wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie /uchwała stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału ^  
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez 
organizacje pozarządowe /wniosek stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że zgodnie z programem współpracy 
z organizacjami pozarządowymi na 2019 w skład Komisji wchodzi 7 osób: pięciu 
przedstawicieli zarządu i dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych. Dodała, 
że wyłonieni są już przedstawiciele organizacji pozarządowych i Rady Powiatu.
Pan Sławomir Krystek zaproponował do składu Komisji: Pana Kamila Różańskiego -  
członka Zarządu, Pana Ryszarda Dobiesz -  Zastępcę Naczelnika Wydziału 
Organizacji i Nadzoru oraz Pana Zbigniewa Czajkowskiego -  Głównego specjalistę 
w Wydziale Oświaty i Zdrowia.
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Na salę posiedzenia przybył Pan Jarosław Ocicki -  Wicestarosta -  stan członków 
Zarządu 5.
Pan Starosta zaproponował na Przewodniczącego Komisji Konkursowej -  Pana 
Jarosława Ocickiego.
Wszyscy członkowie Komisji wyrazili zgodę.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 33.7.2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert 
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań 
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe /uchwała 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8a
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu do projektu "Z Ekonomikiem w szeroki świat" realizowanego w ramach 
programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 
w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ poinformowała, że jest to czwarta edycja projektu. Dyrektor 
szkoły jest w trakcie składania wniosku. Ponadto zmienił się druk upoważnienia 
dyrektora do podpisania dokumentów. W związku z powyższym jest inne brzmienie 
powyższej uchwały.
Pan Mecenas zaproponował w pkt 5 wykreślenie zdania „bez ograniczeń 
kwotowych”, natomiast wpisać „do wysokości zobowiązania nie przekraczającej 
wartości projektu”. Ponadto został zmieniony poręczyciel, ponieważ Powiat nie 
poręcza zobowiązań osób trzecich i nie można upoważnić kierownika jednostki, aby 
poręczał za zobowiązania innych wystawiając weksle.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy musi być zapis dotyczący weksli, czy jest to 
konieczność i wymóg tego projektu?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że tak, ponieważ przesłano wzór pełnomocnictwa 
z agencji, która do tej pory odrzucała inną treść pełnomocnictwa. Uważa, że nie 
powinno być zobowiązań bez ograniczeń tylko do kwoty projektu. Dodała, że 
wartość projektu wynosi 110.912 EURO. Wyjaśniła, że lepiej zaznaczyć kwotę 
w euro, ponieważ jeżeli projekt nie przejdzie Erasmusa+, to następnie jest 
rozpatrywany projekt POWER, który jest przeliczany w złotówkach. Stwierdziła, że 
ten sam wniosek jest rozpatrywany dwa razy. Ponadto Pani Naczelnik powiedziała, 
że Powiat zabezpiecza 20% wartości projektu, które zostanie zwrócone po 
zakończeniu projektu do budżetu Powiatu.
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Salę posiedzenia opuścił Pan Jarosław Ocicki -  stan członków 4.
Pan Mecenas powiedział, iż zapis w uchwale powinien brzmieć „do wysokości 
zobowiązania nie przekraczającej wartości projektu” z wykreśleniem „bez 
ograniczeń kwotowych oraz jako poręczyciel wekslowy.
Więcej pytań nie było.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4-za) przyjęli przedstawione przez 
Mecenasa poprawki do projektu w/w uchwały.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 33.7.2019
zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu 
Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do projektu 
"Z Ekonomikiem w szeroki świat” realizowanego w ramach programu 
Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu /uchwała 
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta podziękował Pani Naczelnik OZ oraz Panu Zbigniewowi 
Czajkowskiemu za przybycie.

Ad. pkt 9
Na salę posiedzenia przybyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła sprawozdanie z realizacji porozumień 
między powiatami w zakresie pieczy zastępczej /sprawozdanie stanowi załącznik nr 
14 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że zadania Powiatu, które realizuje Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie jest organizowanie opieki i wychowanie dzieci 
w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo -  wychowawczych. Na terenie 
Powiatu Sierpeckiego są dzieci, które funkcjonują w ramach rodzin zastępczych, 
które są umieszczane na podstawie postanowienia sądu. Na terenie Powiatu są to 
rodziny spokrewnione, ale są również rodziny nie zawodowe (to może być dalsza 
rodzina) ale nie ma obowiązku alimentacyjnego. Oznajmiła, że na terenie Powiatu 
Sierpeckiego są dwie rodziny zawodowe. Dodała, że jest ogromny problem, dlatego 
że brak jest kandydatów i sporo dzieci jest umieszczanych w placówkach opiekuńczo 
-wychowawczych lub na terenie innych powiatów do rodzin zastępczych. 
Stwierdziła, iż powiat sierpecki rodzin zastępczych nie wspiera z uwagi na 
przyznanie minimalne świadczenia dla rodzin zastępczych, które wynika z ustawy. 
Rada Powiatu ma możliwość podnieść wartość tych świadczeń. Projekty porozumień 
przygotowuje merytorycznie PCPR, natomiast sprawy finansowe w porozumieniu 
z PCPR prowadzi Starostwo Powiatowe i środki są w budżecie Starostwa.
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Porozumienia podpisuje Starosta i Wicestarosta przy kontrasygnacie Skarbnika. 
Wyjaśniła, iż PCPR tworzony jest z mocy ustawy, to również pełni dodatkową 
funkcję i jest organizatorem pieczy zastępczej.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że każdy powiat ustala kwotę pobytu w Domu 
Dziecka. Oznajmiła, że są specjalne placówki, gdzie przebywają dzieci bardzo 
głęboko upośledzone i niepełnosprawne. W związku z powyższym kwota za ich 
pobyt jest dużo większa. Poinformowała, iż w Powiatowym Domu Dzieci jest 
umieszczonych 14 dzieci, zgodnie z nowelizacją ustawy o pieczy zastępczej. Dodała, 
że nie można utworzyć większej placówki ani umieścić więcej dzieci.
Pan Sławomir Krystek zapytał, co się dzieje w przypadku kiedy porozumienie 
wygasło?
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że może być różna sytuacja. Dziecko mogło 
wrócić do rodziny biologicznej, osiągnąć pełnoletność, mogło zostać adoptowane jest 
wiele przyczyn, kiedy te porozumienie może wygasnąć.
Pan Starosta zapytał, czy można byłoby jakoś wynagrodzić rodziny zastępcze?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że jest to dobry pomysł. Powiedziała, że 25 maja 
każdego roku jest święto rodzicielstwa zastępczego i z tej okazji można 
zorganizować uroczystość.
Pan Starosta uważa, że należy zorganizować uroczystość i podziękować tym 
rodzinom. Poprosił Panią Dyrektor o przygotowanie uroczystości.
Więcej pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor PCPR za przybycie.

Ad. pkt 10
Na salę posiedzenia przybył Pan Artur Obrębski -  Dyrektor ZDP w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sierpcu wystąpił z wnioskiem w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, iż Regulamin organizacyjny został dostosowany do 
obecnej sytuacji i zatrudnienia w Zarządzie Dróg. Dodał, iż została zwiększona liczba 
kierowców ciężarowych, których powinno być więcej.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 34.7.2019
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg
Powiatowych w Sierpcu Iuchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 11
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor ZDP w Sierpcu 
przedstawił z informacją Zarządu Dróg Powiatowych dotyczącą rozliczenia
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inwestycji zrealizowanych w 2018r. z uwzględnieniem przeprowadzonych 
postępowań przetargowych /informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu/.
Pytań nie było.

Ad. pkt 12
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor ZDP w Sierpcu 
przedstawił z informacją w zakresie regulacji stanu prawnego dróg powiatowych 
w roku 2018 /informacja stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.

Na salę posiedzenia powrócił Pan Jarosław Ocicki -  Wicestarosta -  stan członków 
Zarządu - 5.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, iż regulowane są działki, które znajdują się w pasie 
drogowym, a które są nieuregulowane. Dodał, iż większość działek regulowanych 
jest z urzędu, ponieważ środki są ograniczone dla Zarządu Dróg.
Pan Starosta zapytał, ile kilometrów jest dróg powiatowych?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że łącznie jest 415 km.
Pa Andrzej Cześnik zapytał, ile dróg pozostało do regulacji?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że ciężko jest dokładnie odpowiedzieć, natomiast 
około 100 km.

Ponadto Pan Starosta zapytał o materiał do zimowego utrzymania dróg.
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że materiał się skończył. Dodał, iż 800 ton które 
było zabezpieczone na sezon, zostało wysypane. Podkreślił, że jest to 13 dni pracy 
piaskarek, a zima jeszcze trwa. Uważa, że jeżeli będzie utrzymywać się standard 
sypania, który został uzgodniony, to należy zabezpieczyć kolejne 500 lub 1000 ton 
piasku do sypania. Dodał, iż około lOOzł kosztuje tona mieszanki.
Pan Starosta powiedział, iż na początku zimy zostały standardy bardzo podniesione, 
natomiast uważa, że mieszkańcy już przyzwyczaili się do zimy są bardziej 
ostrożniejsi i należy przywrócić standardy, które powinny obowiązywać.
Pan Dyrektor ZDP stwierdził, że jeżeli się powróci do poprzednich standardów to 
należy spodziewać się interwencji od mieszkańców. Podkreślił, iż pomimo drogi są 
sypane ciągiem i tak mieszkańcy dzwonią, że jest ślisko. Stwierdził, że oczekiwania 
mieszkańców są, iż drogi powinny być czarne.
Pan Starosta zapytał Pana Dyrektora, czy jeżeli zakupi materiału i przy standardzie 
poprzednim, wystarczy materiału do końca lutego?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że jeżeli drogi utrzymywane byłby w poprzednim 
standardzie, materiał byłby jeszcze do sypania.
Pan Starosta zaproponował, aby drogi w lepszym standardzie utrzymać do 
20 stycznia br. Stwierdził, że będą odbywały się studniówki i chciałby, aby te drogi 
były bezpieczne.
Pan Kamil Różański uważa, że kierowcy nie dostosowują prędkości do warunków 
panujących na drogach
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Pan Starosta zapytał Pana Dyrektora ZDP, czy są środki finansowe?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że środki pochodzą z budżetu całorocznego i jeżeli 
zostaną wydatkowane, to na okres letni będzie mniej. Stwierdził, że należy 
zabezpieczyć chociaż 500 ton materiału.
Na tym dyskusję zakończono.

Ad. pkt 13
Członkowie Zarządu bez uwag jednogłośnie (5-za) przyjęli Protokoły: 
Nr 4.2018 z dnia 13 grudnia 2018r.;
Nr 5.2018 z dnia 20 grudnia 2018r.;
Nr 6.2018.z dnia 28 grudnia 2018r.

Ad. pkt 14
Pan Starosta zaproponował, aby punkt Sprawy różne przenieść na kolejne 
posiedzenie Zarządu. Poinformował, iż o godz. 13 ma spotkanie wraz z Wicestarostą 
na Policji z okazji przekazania samochodów.

Pan Dyrektor ZDP zapytał, co ma robić z drogą powiatową Bonisław -  Kędzierzyn? 
Dodał, iż wykonawca złożył wszystkie wymagane dokumenty, poprawił dwa 
fragmenty drogi, a także złożył badania laboratoryjne, które wykazują, że cała droga 
mieści się w normie.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, do kiedy jest termin zapłaty?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że rozliczenie jest na późniejszy termin. Natomiast 
wykonawca w styczniu złoży fakturę.
Pan Starosta zaproponował, aby powyższe tematy z pkt 14 przenieść na kolejne 
posiedzenie Zarządu.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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z lar* iu Powi^CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU i&.M.OL.m
W SIERPCU

LISTA OBECNOŚCI

na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2019r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis
✓o

1. Mariusz Turalski Starosta h Ą
2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

X---------

3. Cześnik Andrzej Członek "W
4. Krystek Sławomir Członek / w
5. Różański Kamil Członek
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ZAR2A3-P0WIATU
w Sierpcu

Zał. Nr . . . 3 .

.......do protokołu

7. posisdzen!? Earzi iu  Powiatu

^  '4 c^/i' . rfł 44 Ql.$jjtS Sierpc, dnia 08.01.2019 r.
BRZ.0022.1.2019

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 stycznia 2019r. r. o godz. 11:00 
w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 
terytorialnego odrębnymi ustawami.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości 
dotacji i wpłat do budżetu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 
30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach 
Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji 
konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach 
ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące 
działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu 
Sierpeckiego” .

7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje 
pozarządowe.

8 . Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację w 2019 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez 
organizacje pozarządowe.

9. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
z realizacji porozumień między powiatami w zakresie pieczy zastępczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

11. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych dotyczącą rozliczenia 
inwestycji zrealizowanych w 2018r. z uwzględnieniem przeprowadzonych 
postępowań przetargowych.



12. Zapoznanie się z informacją w zakresie regulacji stanu prawnego dróg 
powiatowych w roku 2018.

13. Przyjęcie Protokołów:
Nr4.2018z dnia 13 grudnia 2018r.;
Nr 5.2018 z dnia 20 grudnia 2018r.;
Nr 6.2018.z dnia 28 grudnia 2018r.

14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.


