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PROTOKÓŁ Nr 80.2021
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 5 lutego 2021 r.

i
!

Przewodniczył: Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska - podinspektor w Biurze Rady i Zarządu

Powiatu. j

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

i
Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 11:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
f -

1. Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
2. Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu.
3. Nina Gąsiorowska - Dyrektor PDD w Szczutowie.
4. Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.
5. Agnieszka Gorczyca - Dyrektor PCPR w Sierpcu.

Porządek posiedzenia: ;
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Omówienie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków
Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie za rok 2020 i na rok 2021 oraz wskazanie
czynników, które mają na niego wpływ.
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Sierpeckiego za rok 2020. ; .
5. Zapoznanie się z Raportem rocznego projektu Lokalny Animator Sportu 2020.
6. Zapoznanie się z informacją o kwocie dotacji na rok 2021.
7. Zapoznanie się z informacją PGPR o funkcjonowaniu mieszkań chronionych.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora
rodzinnej pieczy zastępczej w 202 Ir. oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu
pieczy zastępczej. i
9. Zapoznanie się z analizą potrzeb i realizacja zadań Powiatu w wybranych
obszarach polityki społecznej. \
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na
lata 2021-2023. |
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025.



12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu rocznego
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za
2020 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu
okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet
w ciąży.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji
pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji
konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu
okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych na lata 2021-2022
do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne
Powiatu Sierpeckiego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas
oznaczony wynoszący 5 lat pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości
oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na
rok 2021. .
18. 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 2021-2035.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2021 r.
20. Przyjęcie protokołu Nr 74.2020 z dnia 10 grudnia 2020r.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanom załącznik nr 2 do niniejszego protokołu!.

Ad.pkt. l Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Starosta Sierpecki Pan Andrzej

Cześnik witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu
(stan członków uczestniczących w posiedzeniu - 5).

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia.

Uwag i pytań nie było.



Ad. pkt. 3 Omówienie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków
Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie za rok 2020 i na rok 2021 oraz wskazanie
czynników, które mają na niego wpływ.

Obecna na posiedzeniu Dyrektor PDD w Szczutowie Pani Nina Gąsiorowska
poinformowała, iż średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Powiatowym
Domu Dzieci w Szczutowie w 2021 roku wynosi 5 070,51 zł./załqcznik nr 3 do
mniejszego protokołu/. Jest to koszt trochę niższy, niż w roku ubiegłym. Średnie
miesięczne wydatki stanowi ; kwota rocznych wydatków przeznaczonych na
działalność tej placówki, wynikająca z utrzymania
z poprzedniego roku, powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen
towarów i usług. W zeszłym roku wydatki wyniosły 803 312 zł, natomiast saldo
165 000 zł. W ciągu roku również zmieniała się liczba dzieci -jedne odchodziły,
z kolei drugie przychodziły. W chwili obecnej jest 13 osób i l miejsce wolne.

Pan Sławomir Olejniczak zapytał, czy sytuacja epidemiczna miała wpływ na
średni miesięczny koszt utrzymania dziecka?

Pani Nina Gąsiorowska odpowiedziała, że pandemia nie miała na to wpływu.
Dodała, że jak do tej pory ani j wychowankowie, ani kadra nie chorowała. Jedyny
wpływ pandemii był taki, że dzieci nie pojechały na wypoczynek.

Pan Sławomir Olejniczak poinformował, iż Dyrektor PDD w Szczutowie
złożyła wniosek w sprawie podwyżek dla swoich pracowników. W związku
z powyższym wraz ze Starostą pozytywnie rozpatrzyli prośbę Pani Niny
Gąsiorowskiej.

Więcej pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 4 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu
Sierpeckiego za rok 2020.

Obecna na posiedzeniu
Sprawozdanie z działalności
2020, które znajduje się

Pytań i uwag nie było.

Pani Joanna Pakieła przedstawiła członkom zarządu
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu za rok

załączniku nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 5 Zapoznanie się z Raportem rocznego projektu Lokalny Animator Sportu
2020.

Starosta Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Wydziału Oświaty
i Zdrowia Pani Bogusława Lewandowska przedłożyła raport roczny projektu Lokalny
Animator Sportu 2020, co stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Pani Bogusława Lewandowska poinformowała, iż animator sportu co miesiąc
przedkłada krótkie sprawozdania, na podstawie których sporządzany jest raport
roczny. Raport został wydrukowany ze strony Instytutu Sportu w Warszawie, który
został zaakceptowany.
Pytań i uwag nie było.



Ad. pkt. 6 Zapoznanie się z informacją o kwocie dotacji na rok 2021.

Starosta Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Wydziału Oświaty
i Zdrowia Pani Bogusława Lewandowska przedłożyła informacje o kwocie dotacji
w roku 2021 na na ucznia publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego
przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby
fizyczne; statystycznej liczbie uczniów, uczestników zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych oraz uczniów wczesnego wspomagania rozwoju oraz o wskaźniku
zwiększającym na rok 2021 ustalonym na podstawie wydatków w roku 2020 dla
liceów ogólnokształcących prowadzonych przez Powiat Sierpecki./za/#czw/£ nr 6 do
niniejszego protokołu/. Następnie Pani Bogusława Lewandowska zapoznała członków
zarządu z kwotą dotacj i na rok 2021.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 7 Zapoznanie się z informacją PCPR o funkcjonowaniu mieszkań
chronionych.

Obecna na posiedzeniu Dyrektor PCPR w Sierpcu Pani Agnieszka Gorczyca
przedstawiła członkom Zarządu informację o funkcjonowaniu mieszkań chronionych,
która stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt. 8 Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności i efektów pracy
Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w 2021r. oraz zestawienie potrzeb w
zakresie systemu pieczy zastępczej.

Dyrektor PCPR w Sierpcu Pani Agnieszka Gorczyca zapoznała członków
zarządu ze sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora rodzinnej
pieczy zastępczej w 202 Ir. oraz z zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy
zastępczej, co stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Pan Sławomir Kry stek zapytał, czy udaje się Pani Dyrektor dochodzić
świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej?

Pani Agnieszka Gorczyca odpowiedziała, że tak. Dyrektor PCPR ma
obowiązek występowania o świadczenia alimentacyjne na rzecz dzieci
umieszczonych w rodzinach zastępczych, w związku z czym są prowadzone
postępowania alimentacyjne.

Więcej pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 9 Zapoznanie się z analizą potrzeb i realizacja zadań Powiatu w wybranych
obszarach polityki społecznej.

Dyrektor PCPR w Sierpcu Pani Agnieszka Gorczyca przedstawiła analizę
potrzeb i realizacji zadań Powiatu w wybranych obszarach polityki społecznej,
co stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.



Pytań i uwag nie było. \
l

Ad. pkt 10 Podjęcie uchwafy\ w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy
zastępczej na lata 2021-2023. \

Starosta Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Dyrektor PCPR w Sierpcu
wystąpiła z wnioskiem w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały w sprawie Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-
2023. /wniosek stanom załącznik kr 10 do niniejszego protokołu/.

Pani Agnieszka Gorczyca przedstawiła członkom zarządu najważniejsze
założenia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej, które znajdują się
w załączniku nr 10. \

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

UCHWAŁĘ NR 417.80.2021
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata
2021 — 2Q23./uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu!.

Pytań i uwag nie było. \

Ad. pkt. 11 Podjęcie uchwały \w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025.

\

Starosta Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż Dyrektor PCPR w Sierpcu wystąpiła
z wnioskiem w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały
w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025. /wniosek
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Pani Agnieszka Gorczyca zapoznała członków zarządu z w/w Programem.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się

z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 418.80.2021
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025. /uchwała stanowi załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu/. \

Pytań i uwag nie było. ;



Ad. pkt 12 Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu rocznego
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za
2020 rok oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Dyrektor PCPR w Sierpcu wykonując
postanowienia ustawy o pomocy społecznej przedłożyła sprawozdanie z działalności
jednostki organizacyjnej za 2020r. oraz wykazu potrzeb.w zakresie pomocy
społecznej z wnioskiem o przedstawienie Radzie Powiatu w Sierpcu, /załącznik nr 14
do niniejszego protokołu/.

Następnie Pani Agnieszka Gorczyca przedstawiła najważniejsze kwestie
wynikające z w/w sprawozdania, a także realizację zadań w obliczu pandemii
Covid~19, które znajduje się w załączniku nr 14.

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

UCHWAŁĘ NR 419.80.2021
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu rocznego sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za 2020 rok oraz wykazu
potrzeb w zakresie pomocy społecznejJuchwała stanom załącznik nr 15 do
niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 13 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na
zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Dyrektor PCPR w Sierpcu wystąpiła
z wnioskiem o wniesienie pod obrady Zarządu Powiatu projektów uchwał w sprawie
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca
pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz w sprawie
ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących
działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej opiniującej oferty
złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu okresowego miejsca pobytu
w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, /-wniosek stanowi załącznik
nr 16 do niniejszego protokołu/.

Pani Agnieszka Gorczyca wyjaśniła, iż prowadzenie ośrodków wsparcia,
w tym domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży jest zadaniem
własnym powiatu finansowanym z jego budżetu. W celu wykonania nałożonego
zadania, jednostki samorządu terytorialnego mogą samodzielnie prowadzić ośrodki
wsparcia bądź zlecić ich prowadzenie innemu podmiotowi w trybie przewidzianym
w przepisach ustawy o pomocy społecznej.



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

UCHWAŁĘ NR 420.80.2021
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu
okresowego miejsca pobytu j w domu dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży, /uchwała stanom załącznik nr 17 do mniejszego protokołu!.

Pytań i uwag nie było. j
i

Ad. pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli
organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do
komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na
zapewnieniu okresowego miejsca pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi
i kobiet w ciąży. \

Pani Agnieszka Gorczyca oznajmiła, iż zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powierzenie zadania odbywa się
po przeprowadzeniu otwartego j konkursu ofert. Zgodnie z art. 15 ust. 2a i 2d,
„Programem współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi,
osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2021" komisje
konkursowe powołuje Zarząd Powiatu w Sierpcu, m. in. spośród kandydatów
zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w wyniku ogłoszenia zapraszającego do
zgłaszania kandydatur. j

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

UCHWAŁĘ NR 421.80.2021
w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych
prowadzących działalność pożytku publicznego do komisji konkursowej
opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu
okresowego miejsca pobytu i w domu dla matek z małoletnimi dziećmi
1 kobiet w ciąży, /uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw ptynnych na lata 2021-2022
do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne
Powiatu Sierpeckiego,



Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Wydziału Organizacji
i Nadzoru wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych na lata 2021-2022
do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne
Powiatu Sierpeckiego. /wniosek stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu!.

Pan Dariusz Twardowski powiedział, że w opinii Wydziału Organizacji
i Nadzoru napisane jest, że zgodnie z prawem zamówień publicznych organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może wyznaczyć spośród
podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostkę organizacyjną
właściwą do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych
jednostek. Jednocześnie SPZZOZ wystąpił o przeprowadzenie zamówienia
publicznego na dostawę paliw na lata 2021 - 2022 dla potrzeb SPZZOZ przez Powiat
Sierpecki wspólnie z zamówieniem na dostawę paliw dla potrzeb powiatowych
jednostek organizacyjnych, upoważniając Powiat do przeprowadzenia postępowania
i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz SPZZOZ. Zwrócił się z pytaniem do
Mecenasa dlaczego SPZZOZ zostało wyszczególnione i nie podlega tej samej
procedurze co inne jednostki?

Mecenas Pan Jerzy Suski wyjaśnił, iż ustawa prawo zamówień publicznych
przewiduje, iż w przypadku zamówień udzielanych przez jednostki samorządu
terytorialnego, organ wykonawczy tejże jednostki może spośród jednostek
organizacyjnych, czyli tych nieposiadających osobowości prawnej wyznaczyć jedną
jednostkę. W związku z czym paragraf pierwszy projektu uchwały wyznacza
Starostwo Powiatowe jako jednostkę właściwą do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Z kolei jednostka posiadająca osobowość
prawną, np. SPZZOZ w Sierpcu również może się zwrócić o to, aby przyłączyć się
do wspólnego postępowania przetargowego. Jak wynika z wniosku SPZZOZ
w Sierpcu zwrócił się o przeprowadzenie wspólnego postępowania.

Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy SPZZOZ mógłby samodzielnie
przeprowadzić takie postępowanie przetargowe?

Mecenas Pan Jerzy Suski odpowiedział, że oczywiście. To zależy od ich woli.
SPZZOZ wystąpiło z wnioskiem do Zarządu, po czym członkowie zarządu mogą,
ale nie muszą wyrażać na to zgody.

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

UCHWAŁĘ NR 422.80.2021
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pn. Dostawa paliw płynnych na lata 2021-2022 do pojazdów
samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu
Sierpeckiego. /uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

Więcej pytań i uwag nie było.



Ad. pkt. 16 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie
na czas oznaczony wynoszący 5 lat pomieszczenia w budynku szkoły na
nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Wydziału Geodezj i
i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem o wniesienie pod obrady
Zarządu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na
czas oznaczony wynoszący 5 lat pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości
oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu, /wniosek stanowi
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu!.

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

UCHWAŁĘ NR 423.80.2021
w sprawie wyrażenia zgody, na oddanie w użyczenie na czas oznaczony
wynoszący 5 lat pomieszczenia w budynku szkoły na nieruchomości oddanej
w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu, /uchwała stanom załącznik nr 22
do niniejszego protokołu/. \

Pytań i uwag nie było. !

Ad. pkt. 17 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu
w Sierpcu na rok 2021.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż przedłożony plan pracy Zarządu
Powiatu przedstawia co w danym miesiącu w 2021 roku Zarząd będzie wykonywał
realizując swoje zadania. l

Pan Sławomir Krystek zwrócił się do Sekretarza z pytaniem, czy zostały już
poczynione przygotowania do ogłoszenia konkursu na dyrektora Senior +?

Pan Ryszard Dobiesz odpowiedział, że jest po rozmowie z Panami Starostami
oraz Panią Dyrektor PCPR. Przyjęto takie rozwiązanie, że w wymiarze ograniczonym
na pół etatu zostanie zatrudniona na umowę o pracę, na czas określony osoba, która
spełni wymogi ustawy o pomocy społecznej. Wobec powyższego ta osoba przygotuje
tę jednostkę do rozpoczęcia realizacji z dniem l kwietnia, czyli przedłoży Zarządowi
projekt regulaminu do uchwalenia, a także opracuje regulamin naboru. Placówka
wsparcia dziennego Senior + będzie działała na podstawie uchwały Rady Ministrów
w sprawie działania tego typu placówek na lata 2021-2025. W tejże uchwale jest
dopuszczone, żeby dyrektor placówki wsparcia dziennego Senior + mógł być
zatrudniony na tym stanowisku w wymiarze ograniczonym, a dopełnienie etatu może
nastąpić jeśli posiada kwalifikacje poprzez wykonywanie, np. obowiązków terapeuty
zajęciowego. Nie można łączyć funkcji dyrektora domu pomocy społecznej ze
stanowiskiem dyrektora dziennego domu senior +.

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



UCHWAŁĘ NR 424.80.2021
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 2021. /uchwała
stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 18 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 2021-2035.

Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Soblecki przedstawił zmiany jakie zachodzą
w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035, które
są zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Następnie Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Sobiecki przedstawił zmiany jakie
zachodzą w Budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok, które są zawarte
w uzasadnieniu do projektu uchwały.

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

UCHWAŁĘ NR 425.80.2021
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035. /uchwała stanowi załącznik nr 24 do
niniejszego protokołu/.

UCHWAŁĘ NR 426.80.2021
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2Q2lrJuchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 19 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu
Powiatu Sierpeckiego na 2021r.

Pkt. 19 został omówiony w pkt. 18 porządku posiedzenia.

Ad. pkt. 20[Przyjęcieprotokołu Nr 74.2020 z dnia 10grudnia 2020r.

Członkowie zarządu przyjęli w/w protokół.

Ad. pkt 21 Sprawy różne.
L Zapoznanie się z pismem Dyrektora ZDP w Sierpcu w sprawie zamontowania
progów zwalniających na drodze powiatowej nr 3 765 W w miejscowości Cieśłin.



Członkowie zarządu zapoznali się z pismem Dyrektora ZDP, które znajduje się
w załączniku nr 26 do niniejszego protokołu.

Pytań i uwag nie było.

2. Zapoznanie się z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego za
IVkwartał 2020 roku Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

Członkowie zarządu zapoznali się z w/w informacją, która stanom załącznik
nr 27 do niniejszego protokołu.

Pytań i uwag nie było.

3. Zapoznanie się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Członkowie zarządu zapoznali się z w/w opiniami, które stanowią załącznik
nr 28 do mniejszego protokołu.

Pytań i uwag nie było. \
i

Następnie Pan Sławomir Olejniczak przeszedł do tematu inwestycji
planowanych w SPZZOZ w Sierpcu. Oznajmił, iż na ostatnim posiedzeniu Zarządu
była mowa o budowie parkingu przy szpitalu. Padła taka wypowiedź Pana Dyrektora,
iż projekty, które były wcześniej wykonywane są drogie. Wicestarosta wyjaśnił, iż
odszukał dokumentację odnośnie tej inwestycji. Dokumentacja techniczna jest w
szpitalu . Została sporządzona w 2014 roku. Pozwolenie na budowę jest również, z
tym, że budowa nie została rozpoczęta. Sporządzony projekt obejmował 87 miejsc
postojowych, w tym 5 miejsc dla niepełnosprawnych. Następnie dodał, że projekt
obejmował kostkę betonową o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
o 3 cm, warstwę wzmacniającą z kruszywa łamanego 15 cm oraz warstwę
odsączającą z piasku 10 cm. W projekcie tym znajduje się także 12 lamp typu LED
na słupach oświetleniowych. Zaprojektowana jest także kanalizacja - 15 krat
ściekowych do kanalizacji. Dodał, że wraz ze Starostą przeprowadzili rozmowę
z projektantem, który na pytanie j dlaczego w taki sposób zostało to zaprojektowane,
odpowiedział, że zaprojektował; zgodnie z życzeniem inwestora. Założenie było
również takie, że będą miejsca postojowe za które będą pobierane pieniądze, a więc
parking musi być doświetlony i zaopatrzony w kamery. Być może to właśnie to
podnosiło koszty inwestycyjne parkingu. Ponadto, wyjazd od strony północnej oraz
szlaban wjazdowy miał być sterowany z obecnej stróżówki. Dyrektor szpitala na
ostatnim spotkaniu przedstawiał zmiany, jakie miałaby zajść w stosunku do
poprzedniego projektu. Po pierwsze wjazd miałby znajdować się od ul. Słowackiego,
a także parking z przeznaczeniem dla pracowników miałby znajdować się po lewej
strome. Ma nadzieję, że wkrótce Dyrektor SPZZOZ przedstawi wstępne projekty
inwestycji. j



Starosta Pan Andrzej Cześnik powiedział, że należy uwzględnić w najbliższej
perspektywie powstanie ewentualnej izby przyjęć, niezależnie od tego czy miałaby
ona być z przodu budynku, czy z tyłu. Dodał, że należy wziąć to pod uwagę, żeby
w przyszłości nie przebudowywać powstałego parkingu. Uważa, że należy
przewidzieć, gdzie ewentualnie można by w przyszłości dobudować ciąg
komunikacyjny, aby powstała izba przyjęć i uwzględnić to w obecnym projekcie
budowy parkingu.

Pytań i uwag nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd

Katarzyna Tomaszewska Andrzej Cześnik

, Sławomir Olejniczak
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Marek Chyliński


