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w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a
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Nr sprawy

S P R A  W A
PROTOKÓŁ NR XLIII.2017 Z POSIEDZENIA 

RADY POWIATU W SIERPCU 
W DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

Rozpoczęto 30 października 2017 roku 

Zakończono 30 października 2017 roku



PROTOKÓŁ Nr XLIII.2017
RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia 30 października 2017 roku

Przewodniczył: Pan Jan Rzeszotarski -  Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu.

Protokołowała: Dominika Pawłowska - inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu 
w Sierpcu.

Sesję rozpoczęto o godzinie 9:00.

Na stan 17 radnych ustawowego składu Rady. Powiatu w Sierpcu w obradach 
uczestniczyło 17 radnych /Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu/.

Ponadto w obradach uczestniczyli:

1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu,

2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,

3) Pan Jerzy Suski -  Radca prawny,

4) Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu,

5) Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,

6) Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

Ad. pkt 1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady -  Pan Jan Rzeszotarski otworzył XLIII sesję Rady Powiatu 
w Sierpcu. Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał 
(obecnych 16 radnych, nieobecny: Pan Jarosław Ocicki).

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał Pana Sławomira 
Olejniczaka.

Ad. pkt 2.

Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy Radni mają uwagi do Protokołu Nr XLI.2017 
z dnia 28 września 2017 roku?

Uwag do protokołu nie zgłoszono.
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W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
przyjęciem Protokołu Nr XLI.2017 z dnia 28 września 2017 r.

Głosowanie:

z a -1 6 .

W wyniku głosowania został przyjęty Protokół Nr XLI.2017 roku
z dnia 28 września 2017 roku.

Pan Przewodniczący zapytał, czy Radni mają uwagi do Protokołu Nr XLII.2017 
z dnia 5 października 2017 roku?

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad
przyjęciem Protokołu Nr XLII.2017 z dnia 28 września 2017 r.

Głosowanie:

za - 15, *

wstrzymujących się -1.

W wyniku głosowania został przyjęty Protokół Nr XLII.2017 roku
z dnia 5 października 2017 roku.

Ad. pkt 3.

Ustalenie porządku obrad.

Pan Przewodniczący powiedział, że proponowany porządek obrad sesji radni 
otrzymali wraz z materiałami na sesję, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.

Pan Przewodniczący z uwagi na okoliczność, iż Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik 
Powiatu nie będzie mógł uczestniczyć w dalszej części obrad sesji Rady Powiatu 
w Sierpcu, zawnioskował o zmianę porządku obrad, polegającą na przesunięciu 
omówienia punktów 16 i 17 z porządku obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu 
w dniu 30 października 2017 roku. Zaproponował, aby niniejsze punkty zostały



omówione w:

1) pkt 3a Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034,

2) pkt 3b Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

Zapytał, czy są inne uwagi do zaproponowanego porządku obrad?

Uwag i wniosków nie zgłoszono w niniejszym temacie.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący. poddał pod głosowanie zmianę 
porządku obrad polegającą na omówieniu spraw ujętych w pkt 16 i 17 
w następującej kolejności:

1) 3a Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034,
2) 3b Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

Głosowanie: 
za- 16.

W wyniku głosowania wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu, dotyczący zmiany 
porządku obrad został przyjęty.

Wobec powyższego porządek obrad po zmianach będzie przedstawiał 
się następująco:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza 
obrad.

2. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu:
1) Nr XLI.2017 z dnia 28 września 2017 roku,
2) Nr XLII.2017 z dnia 5 października 2017 roku.

3. Ustalenie porządku obrad.
3a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
3b. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 

Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.,
4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady

Powiatu. ;
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych



w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 
szkolnym 2016/2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Marii Konopnickiej 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San 
Martin w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 
im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 
im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Ę )  
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów 
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą 
do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 -lit. d ustawy — 
Prawo oświatowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Sierpcu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr l im. gen. Jose de San 
Martin w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa ^  
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f  ustawy -  Prawo Oświatowe w Zespole’ Szkół Nr 1
im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w 
art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. fustawy -  Prawo Oświatowe w Zespole Szkół Nr 2 im. 
Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w mieszkaniach chronionych. ■ ‘

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Tucholskiego na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów 
usuwania skutków nawałnic.

17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla



Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej 
karetki „N” wraz z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 
i Transportu Sanitarnego w Płocku. |

18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

Przystąpiono zatem do realizacji porządku posiedzenia sesji Rady Powiatu w Sierpcu 
w dniu 30 października 2017 roku.

Ad. pkt 3a.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.
Pan Przewodniczący poinformował, ze niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, był on przedmiotem prac komisji stałych Rady Powiatu 

4 }  w Sierpcu.

Dodał, że w obradach uczestniczy Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu, który 
udzieli wszelkich wyjaśnień na zaistniałe pytania.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? 

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:

za- 15,

wstrzymujących się-1.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 251.XLIII.2017

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034

/Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 3b.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2017 rok.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, był on przedmiotem prac komisji stałych Rady Powiatu 
w Sierpcu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pan Mariusz Turalski powiedział, że podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa /Publicznego, radny Pan Marcin Błaszczyk zgłaszał wniosek 
dotyczący remontu chodnika wraz z wymianą krawężnika w miejscowości 
Malanowo, gmina Mochowo. Radny chciałby się dowiedzieć, czy w niniejszym 
temacie zapadły ustalenia na linii pomiędzy Panem Skarbnikiem, Panem Starostą 
oraz Panem radnym. Dodał, że podczas komisji został podniesiony temat związany 
z koniecznością dokonania pewnych przesunięć środków finansowych. Radny 
chciałby uzyskać informacje, czy niniejszy temat został rozpatrzony, czy środki 
finansowe zostaną ujęte jeszcze w bieżącym budżecie, czy w przyszłym?

Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że jeśli chodzi 
o uwzględnienie dodatkowych środków finansowych w Budżecie Powiatu 
Sierpeckiego na bieżący rok, to na sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 
30 października 2017 roku zostaje zwiększony budżet szkół o kwotę 295.000 zł. 
Następnie budżet Krytej Pływalni w Sierpcu jest również zwiększany o kwotę 60.000 
zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu sufitu. Dodatkowo Pan Skarbnik 
oznajmił, że otrzymał informację, że około 60.000 zł będzie brakowało 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu na wydatki związane 
z rodzinami zastępczymi. Ponadto Pan Skarbnik podkreślił, że uważa, iż środki 
finansowe przekazane podczas obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 
30 października 2017 roku, nie pokryją całości potrzeb szkół. Dodał, że w jego 
ocenie będzie potrzeba jeszcze dołożenia do funkcjonowania szkół ponad 150.000 zł. 
Ponadto dodał, że już docierają sygnały z Krytej Pływalni w Sierpcu, że dochody 
niestety w bieżącym roku nie zostaną wykonane. Pan Skarbnik powiedział, że tak się 
przedstawia budżet do końca bieżącego roku. Natomiast jeśli chodzi o to, czy środki 
na wspomnianą inwestycję zostaną zwiększone wyjaśnił, że sprawa nie zależy od 
Skarbnika Powiatu, tylko zależy od rozwagi Państwa radnych. W tym aspekcie 
należy brać pod uwagę jakie są potrzeby oraz jakie są możliwości. Podkreślił, że 
z wykonania budżetu absolutorium nie dostaje Rada Powiatu, Skarbnik tylko Zarząd 
Powiatu.

Na obrady sesji Rady Powiatu przybył Pan Jarosław Ocicki (godz. 9:10). Stan 
obecnych radnych -  17 osób.

Pan Mariusz Turalski podziękował Pani Skarbnikowi Powiatu za wyczerpującą 
odpowiedź. Dodał, że radni są w stanie zrozumieć wszystkie potrzeby związane
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z budżetem. Radny podkreślił, że podczas posiedzenia komisji został złożony 
wniosek formalny przez radnego Pana Marcin Błaszczyka, który nie został 
przegłosowany. Zapytał, jaka jest dalsza procedura związana z rozpatrzeniem takiego 
wniosku? 1

Głos zabrał Pan Marcin Błaszczyk -  Wiceprzewodniczący Rady, który
podziękował za zainteresowanie się tematem. Wyjaśnił, że przed obradami sesji Rady 
Powiatu w Sierpcu doszło do porozumienia z Przewodniczącym Zarządu Powiatu 
w niniejszym aspekcie. Ustalono, że „te pieniądze się znajdą”. Zgodnie z ustaleniami 
jakie były wcześniej poczynione, projekt na brakujący odcinek chodnika został 
wykonany i który zostanie przekazany Dyrektorowi ZDP w Sierpcu, aby było można 
wykonać całą inwestycję, tak jak było to omawiane podczas posiedzenia Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego. Pan Wiceprzewodniczący podziękował 
za taki obrót sprawy. Dodał, że „generalnie temat jest załatwiony i mieszkańcy 
miej scowości Malanowo, będą chodzili po nowym chodniku na j aki zasłużyli”.

•
Więcej pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:

za- 15,

wstrzymujących się -  2. >

Ę )  Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 252.XL11I.2017

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

/Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 4.

Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

Pan Przewodniczący poinformował, iż do Biura Rady i Zarządu Powiatu wpłynęły 
następujące pisma:
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1) Wniosek Pani Krystyny Siwiec o zmianę terminu sesji z dnia 26 października 
2017 roku na dzień 30 października 2017 roku /Pismo stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu/,

2) Zakładu Socjologii Zmiany Społecznej w sprawie przekazania ankiety radnym 
Rady Powiatu w Sierpcu mającej na celu wyrażenie opinii na temat 
stosowanych narzędzi pomiaru poziomu bezpieczeństwa środków publicznych 
/Pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/,

3) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o przekazaniu sprawy dotyczącej 
racjonalnej gospodarki wodno - melioracyjnej na rzece Skrwie i jej dorzeczach 
do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 
/Pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/,

4) Interpelacja Pana Marka Gąsiorowskiego na temat działalności szkół 
prowadzonych przez Powiat Sierpecki wraz z odpowiedzią Wydziału Oświaty 
i Zdrowia /Pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/,

5) Pismo mieszkańca miejscowości Sierpc na temat działalności prosektorium 
w Sierpcu wraz z odpowiedzią /Pismo stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu/,

6) Stanowisko Rady Powiatu w Otwocku w sprawie projektowanych zmian 
w zakresie reorganizacji nadzoru budowlanego /Pismo stanowi załącznik nr 10 
do niniejszego protokołu/,

7) Stanowisko Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie planowanej zmiany struktur 
inspektorów nadzoru budowlanego /Pismo stanowi załącznik 
nr 11 do niniejszego protokołu/,

8) Urzędu Skarbowego w Mińsku Mazowieckim dotyczące analizy oświadczenia
0 stanie majątkowym kierownika jednostki organizacyjnej powiatu /Pismo 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/,

9) Urzędu Skarbowego w Żurominie dotyczące analizy oświadczenia o stanie 
majątkowym radnego Rady Powiatu w Sierpcu /Pismo stanowi załącznik 
nr 13 do niniejszego protokołu/,

10) Urzędu Skarbowego w Sierpcu, dotyczące analizy oświadczeń o stanie 
majątkowym radnych Rady Powiatu w Sierpcu, Starosty Sierpeckiego
1 Przewodniczącego Rady, członków Zarządu Powiatu w Sierpcu oraz 
kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu /Pismo stanowi załącznik 
nr 14 do niniejszego protokołu/,

Obrady sesji opuścił Pan Marcin Błaszczyk (godz.9:15). Stan obecnych radnych 
-1 6  osób.

11) Wojewody Mazowieckiego przedstawiające analizę oświadczeń majątkowych 
złożonych w 2016 roku Starosty Sierpeckiego i Przewodniczącego Rady 
Powiatu w Sierpcu wraz ze sprostowaniem do oświadczenia majątkowego



Starosty Sierpeckiego /Pismo stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu/,

12) Analiza oświadczeń majątkowych: Przewodniczącego Rady Powiatu oraz 
Radnych Powiatu Sierpeckiego, Starosty Sierpeckiego oraz członków Zarządu 
Powiatu, Skarbnika Powiatu, Sekretarza Powiatu, kierowników jednostek 
organizacyjnych oraz osób wydających decyzje administracyjne 
z upoważnienia Starosty /Pismo stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu/,

13) Pismo Przewodniczącego Rady Gminy w Gozdowie informujące o poparciu 
stanowiska Rady Powiatu w Sierpcu w dnia 31 sierpnia 2017 roku /Pismo 
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/,

14) Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat bezrobocia w Powiecie
Sierpeckim według stanu na dzień 30 września 2017 roku /Pismo stanowi 
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/, .

®  15) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie wyrażenia
stanowiska co do projektowanych zmian w zakresie reorganizacji nadzoru 
budowlanego /Pismo stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/,

16) Skarga na działalność Starosty Sierpeckiego złożona w dniu 26 września 
2017r. do protokołu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie, przekazaną do Starostwa Powiatowego w 
Sierpcu w dniu 09 października 2017r. /Pismo stanowi załącznik nr 20 do 
niniejszego protokołu/. Pan Przewodniczący oznajmił, że w wyniku 
wyjaśnienia okoliczności złożonej skargi na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
w dniu 23 października 2017 roku, zostało jasno zdefiniowane, że nie chodziło 
skarżącej o złożenie skargi tylko o wsparcie ze strony Starosty Sierpeckiego. 
Wobec powyższego Skarżąca wycofała skargę.

Obrady sesji opuścił Pan Marek Gąsiorowski (godz.9:20). Stan obecnych 
£  radnych -1 5  osób.

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Przewodniczących Komisji 
i Klubów.

Pan Wojciech Rychter -  Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych
poinformował, że dnia 26 października 2017 roku odbyło się XXIX posiedzenie 
Komisji Spraw Społecznych, na którym to pozytywnie zaopiniowano następujące 
projekty uchwał:

1) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej 
Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową Specjalną Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu,
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2) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu 
w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San 
Martin w Sierpcu,

3) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu 
w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu,

4) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w 
Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu,

5) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym w Sierpcu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, 
o której mowa w art. 18 ust. lpkt 2 lit. d ustawy -  Prawo oświatowe 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu,
6) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej 
dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w 
Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f  
ustawy -  Prawo Oświatowe w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu,
7) w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej 
dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w 
Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy -  Prawo Oświatowe w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w 
Sierpcu,
8) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 
w mieszkaniach chronionych,
9) zmieniającą uchwałę w  sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034,
10) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego 
na 2017 rok,
11) w sprawie j udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego 
na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków 
nawałnic,
12) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz 
z wyposażeniem i dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego



w Płocku.
Następnie członkowie Komisji zapoznali się z:

1) informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach 
prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2015/2016,
2) sprawozdaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sierpcu z udzielonego wsparcia „ofiarom przemocy” oraz realizacji 
programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Ponadto na niniejszym posiedzeniu przyjęto protokół Nr XXVIII.2017 z posiedzenia 
Komisji Spraw Społecznych w dniu 26 września 2017 roku.

Głos zabrał Pan Paweł Pakieła -  Przewodniczący Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego, który poinformował, że w okresie międzysesyjnym 
odbyło się jedno posiedzenie Komisji. Na XXXI posiedzeniu Komisji w dniu 
25 października 2017 roku, pozytywnie zaopiniowano 4 projekty uchwał:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034,

2) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego 
na 2017 rok,

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego na 
realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków 
nawałnic,

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego 
z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Członkowie komisji na niniejszym posiedzeniu - realizując Plan pracy komisji 
przyjęty na 2017 rok zapoznali się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych 
w Sierpcu na temat przebiegu remontu dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu.

Ponadto w ramach niniejszego posiedzenia komisji dokonano objazdu dróg 
powiatowych. '

Na obrady sesji powrócił Pan Marek Gąsiorowski (godz.9:25). Stan obecnych 
radnych -1 6  osób.

Głos zabrał Pan Jarosław Ocicki — Przewodniczący Komisji Budżetu i Promocji 
Powiatu, który poinformował, że dnia 26 października 2017 roku odbyło się XXIX 
posiedzenie Komisji, na którym to pozytywnie zaopiniowano następujące projekty 
uchwał:

1) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034,



2) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego 
na 2017 rok,
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tucholskiego na 
realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków 
nawałnic,
4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego 
z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja 
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

Ponadto na niniejszym posiedzeniu przyjęto protokół Nr XXIX.2017 posiedzenia 
Komisji Budżetu i Promocji Powiatu w dniu 26 września 2017 roku.

Na obrady sesji powrócił Pan Marcin Błaszczyk (godz.9:30). Stan obecnych 
radnych -1 7  osób.

Głos zabrała Pani Krystyna Kozicka - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
która poinformowała, że w okresie międzysesyjnym odbyły się 2 posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu oraz jedno posiedzenie zespołu 
kontrolnego Komisji Rewizyjnej. W dniu 17 września 2017 roku, zgodnie z pkt 6 
planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu na rok 2017, 
przeprowadzona została kontrola realizacji uchwał Zarządu Powiatu w Sierpcu 
w okresie od 1 kwietnia 2017 roku do dnia 30 września 2017 roku. W tym czasie 
Zarząd Powiatu odbył 17 posiedzeń, na których podjął 93 uchwały. Tematyka 
posiedzeń Zarządu obejmowała zagadnienia wynikające z przyjętego planu pracy 
Zarządu oraz sprawy wynikające z bieżącego funkcjonowania administracji 
powiatowej. Dla realizacji ustawowych zadań powiatu -  Zarząd występował do Rady 
z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowując projekty stosownych uchwał oraz 
realizował przyjęte przez Radę Powiatu uchwały, których był adresatem i realizował 
kierunki rozwoju powiatu nakreślone przez Radę. Podjęte prze? Zarząd Powiatu 
uchwały są zarejestrowane w rejestrze uchwał i przekazywane do merytorycznych 
służb powiatu, które podejmują właściwe działania w kierunku całkowitej ich 
realizacji. Stwierdzono, iż Zarząd Powiatu w Sierpcu w pełni realizuje powierzone 
zadania. Zespół kontrolny po analizie protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu nie 
wnosi uwag co do słuszności omawianych tematów i nie dopatruje się w pracy 
Zarządu Powiatu nieprawidłowości, sprzeczności z prawem i niegospodarności. 
Zespół kontrolny zwrócił uwagę na protokoły, które zostały zatwierdzane z dużym 
opóźnieniem. Zaleceniem Zespołu jest, że protokoły powinny być zatwierdzane na 
pierwszym posiedzeniu Zarządu Powiatu w Sierpcu, po sporządzeniu przez 
protokolanta.
Następnie w dniu 17 października 2017 roku odbyło się XXVI posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu. W niniejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 
uczestniczyła również Pani Beata Bany -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu wraz
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z zastępcą Panem Rafałem Wiśniewskim. Na posiedzeniu komisji została omówiona 
realizacja wniosków wypracowanych przez Komisję Rewizyjną przedstawionych 
pismem przez Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu z dnia 21 września 2017 roku. Komisja 
Rewizyjna zapoznała się z pismem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu na temat 
planowanych inwestycji w SPZZOZ w Sierpcu. Ponadto członkowie Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu jednogłośnie przyjęli Protokół Nr XXV.2017 z 
posiedzenia Komisji w dniu 28 września 2017 roku.
Następnie Pani Przewodnicząca Komisji poinformowała, ze została przeprowadzona 
zgodnie z pkt 5 Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok przez zespół 
kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu, kontrola Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 
w dniu 21 września 2017 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu w obecności Pani Agnieszki Gorczycy -  Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sierpcu oraz w dniu 17 października 2017 roku w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Dyrektorem jednostki jest Pani Agnieszka 

£  Gorczyca zatrudniona na tym stanowisku od dnia 1 stycznia 2004 roku. Kontrola 
obejmowała sprawy formalno-prawne, merytoryczne i finansowe. Zespół kontrolny 
otrzymał stosowne dokumenty oraz wysłuchano wyjaśnień Pani Dyrektor. Wyjaśniła, 
że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania powierzone jednostce 
w ramach przyznanego budżetu. Do najważniejszych potrzeb placówki należy 
w szczególności:

1) zorganizowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych na 
terenie Powiatu Sierpeckiego,

; 2) wygospodarowanie środków finansowych na zakup samochodu służbowego,
3) podjęcie działań mających na celu utworzenie kolejnego domu dzieci na 

terenie Powiatu Sierpeckiego, ponieważ utrzymanie dziecka w Powiatowym 
Domu Dzieci w Szczutowie jest znacznie niższe, niż koszt utrzymania dziecka 
w placówce poza powiatem.

Ponadto zwrócono uwagę na regulację wynagrodzeń pracowników, gdyż we 
^  wcześniejszych latach pracownicy mieli możliwość uzyskania dodatkowego 

wynagrodzenia przy pracy w ramach realizacji funduszy unijnych. W związku 
z brakiem uchybień zaleceń pokontrolnych nie sformułowano. Z przeprowadzonej 
kontroli sporządzony został protokół.
Następnie Pani Przewodnicząca poinformowała, że w dniu 23 października 2017 
roku odbyło się XXVII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu. 
Komisji Rewizyjna zgodnie z przyjętym Statutem Powiatu Sierpeckiego, w którym 
została określona procedura załatwiania skarg przez Radę Powiatu badała zasadność 
zarzutów podniesionych w skardze. Pani Przewodnicząca Komisji poinformowała, 
że dnia 9 października 2017 roku do Starostwa Powiatowego w Sierpcu wpłynęła 
skarga na działalność Starosty Sierpeckiego, złożona przez Panią Joannę Chodor 
w dniu 26 września 2017r. do protokołu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie.
Na niniejsze posiedzenie została zaproszona skarżąca oraz Naczelnik Wydziału
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Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Po analizie materiałów zgromadzinych 
w . sprawie i wysłuchaniu wyjaśnień skarżącej jak również Naczelnika Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomośaciami, Komisja Rewizyjna uznała sprawę 
za bezzasadną. W efekcie przeprowadzonej dyskusji, skarżąca wycofała złożoną 
skargę.

Ad. pkt 5.

Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu stanowi 
załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący powiedział, że informacja została przekazana radnym 
w materiałach na sesję. Zapytał, czy są pytania w niniejszym punkcie?

Pan Paweł Pakieła odnosząc się do przedłożonego sprawozdania z działalności 
Zarządu Powiatu w Sierpcu, w którym to zostało zawarte, że zapoznano 
się z informacją dotyczącą wykazu niezbędnych inwestycji do zrealizowania 
w szpitalu oraz zakupu sprzętu medycznego w ramach projektu zapytał, czy znany 
jest już termin procedowania niniejszego wniosku oraz gdzie został złożony 
i w jakim czasie można liczyć na rozpatrzenie? r

Pan Marek Gąsiorowski poinformował, że na początku miesiąca sierpnia 2017 
roku odszedł z „ziemskiego padołu” Pan Adam Stanisław Zieliński - Radny 
I kadencji Rady Powiatu w Sierpcu. Dodał, że w tym czasie był na urlopie i nie mógł 
uczestniczyć w uroczystości pogrzebowej. Dodał, że radni Rady Powiatu w Sierpcu 
powinni uczcić minutą ciszy tą osobę, która rozpoczynała budowanie Powiatu 
Sierpeckiego.

Wszystkie osoby uczestniczące w obradach sesji uczciły minutą ciszy pamięć 
zmarłego Pana Adama Stanisława Zielińskiego.

Następnie Pan Marek Gąsiorowski zapytał, czy Zarząd Powiatu uczestniczył 
w spotkaniu zorganizowanym przez Prezydenta Miasta Płocka, które było 
poświęcone budowie nowej drogi S-10? Radny dodał, że dowiedział się z gazety, że 
takie spotkanie miało miejsce. Podkreślił, że dla wszystkich mieszkańców Powiatu 
Sierpeckiego jest to ważny temat. W niniejszym spotkaniu uczestniczyły różne osoby, 
które mają wpływ na to, jak droga S-10 będzie przebiegała, czy po starym, czy po 
nowy szlaku. Radny powiedział, że jeżeli ktoś z członków Zarządu Powiatu 
w Sierpcu uczestniczył w niniejszym spotkaniu, to chciałby uzyskać informacje, jakie 
zapadły decyzje w niniejszym temacie.

Pan Wicestarosta odnosząc się do zapytania Pana Pawła Pakieły wyjaśnił, że termin 
na złożenie wniosku na doposażenie szpitala w sprzęt medycznych w ramach 
projektu, był początkowo określony na 4 października 2017 roku. Pan Wicestarosta 
powiedział, że niniejszy termin składania wniosków został wydłużony tj. do dnia
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6 listopada 2017 roku. Dodał, że stosowny wniosek zostanie złożony w określonym 
terminie.

Pan Starosta odnosząc się do zapytania Pana Marka Gąsiorowskiego wyjaśnił, 
że Zarząd Powiatu w Sierpcu nie został poinformowany, że jest organizowane 
spotkanie, na którym to będzie omawiany temat związany z przebiegiem trasy S-10.

Więcej pytań i uwag w niniejszym punkcie nie było.

Ad. pkt 6.

Interpelacje i zapytania radnych.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 7.

Zapoznanie się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 
2016/2017. /Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku szkolnym 2016/2017 
stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszą informację otrzymali radni 
w materiałach, która była przedmiotem prac Komisji Spraw Społecznych Rady 
Powiatu w Sierpcu. Dodał, że Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziały 
Oświaty i Zdrowia, przedstawi dodatkowo prezentację mutimedialną obrazującą 
realizację zadań oświatowych w szkołach i placpwkach prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki.

Głos zabrała Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Zdrowia, która powiedziała, że przedłożone sprawozdanie z realizacji zadań 
oświatowych dotyczy ubiegłego roku, ale mając na uwadze wcześniejsze pytania 
i wskazówki, została przygotowana prezentacja mutimedialna, odnosząca się do roku 
jeszcze wcześniejszego tj. 2015/2016 oraz do teraźniejszego roku szkolnego 
tj. 2017/2018.

Obrady sesji opuścił Pan Jarosław Ocicki (godz. 9:50). Stan obecnych radnych 
-16 osób.

Pani Naczelnik powiedziała, że rok szkolny 2016/2017 był Rokiem Wolontariatu, 
czyli wszystkie działania były skierowane w tym zakresie. W każdej szkole 
prowadzonej przez Powiat Sierpecki działa wolontariat. Dodała, że wiele działań 
było we współpracy ze Stowarzyszeniem „Szansa na Życie”. Wyjaśniła, że dane 
demograficzne mieszkańców Powiatu Sierpeckiego obrazują, że w porównaniu 
z ostatnim okresem omawianym, liczba mieszkańców zmniejszyła się o 259 osób.



Podkreśliła, że jest to stan na dzień 31 grudnia 2016 roku. Następnie Pani Naczelnik 
powiedziała, że w metryczce powiatu warto zauważyć, że o prawie 1.000.000 zł 
zmniejszyła się subwencja oświatowa. Liczba uczniów w roku 2016 na których jest 
przekazywana subwencja, a więc łącznie ze szkołami niepublicznymi i szkołami dla 
dorosłych była na poziomie 1809 osób, natomiast w bieżącym roku jest na poziomie 
1698 osób. Te dane są przedstawione na podstawie systemu informacji oświatowej 
z dnia 30 września 2016 roku oraz z dnia 30 września 2017 roku. Pani Naczelnik 
powiedziała, że jeżeli chodzi o liczbę uczniów w szkołach w poszczególnych latach, 
to można zauważyć tendencję spadkową. Na przestrzeni 3 roków szkolnych spadła 
liczba uczniów zrekrutowanych do klas pierwszych o 65, osób. W roku szkolnym 
2016/2017 należy zauważyć duży spadek uczniów w liceum ogólnokształcącym. 
Dodała, że w bieżącym roku zrekrutowano w początkowej fazie rekrutacji tylko 
34 uczniów. Dodała, że w tej chwili jest o 4 osoby więcej. Najwięcej uczniów jest 
w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Do tej szkoły obecnie uczęszcza 770 uczniów, 
natomiast w ubiegłym roku szkolnym było 802 uczniów. Do Zespołu Szkół 
Nr 2 w Sierpcu w bieżącym roku uczęszcza 457 uczniów, natomiast w ubiegłym roku 
szkolnym było tam 430 uczniów. Natomiast w bieżącym roku szkolnym 
do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Sierpcu uczęszcza 
79 uczniów, a w ubiegłym roku było 88 uczniów.

Na obrady sesji powrócił Pan Jarosław Ocicki (godz. 10:00). Stan obecnych 
radnych -17 osób.

Następnie Pani Naczelnik podkreśliła, że od roku 2011 liczba uczniów na przestrzeni 
poszczególnych lat, do bieżącego roku zmniejszyła się o prawie 100 osób. Natomiast 
jeśli chodzi o kwotę bazową na podstawie której jest naliczana subwencja, to jest 
zauważalny wzrost w bieżącym roku w stosunku do lat wcześniejszych. Dodała, że 
największy wzrost kwoty bazowej nastąpił w roku 2013, co jest wynikiem tego, że w 
roku 2012 została przeprowadzona reforma oświaty, która licznymi rozporządzeniami 
wymuszała podział na grupy językowe i wychowania fizycznego w klasach 
większych niż 30 osób. Kwota bazowa na rok 2016/20*17 była na poziomie 5.292,77 
zł. Taka kwota bazowa została również przyjęta do planowanej subwencji na rok 
szkolny 2017/2018. Planowana subwencja na rok 2017/2018 wynosi 17.383.836 zł, 
ale ta kwota może ulec zmianie i może zostać zmniejszona, ponieważ do tej pory 
wstępne subwencje obliczano na podstawie systemu informacji oświatowej z marca. 
W założeniach do budżetu w bieżącym roku to zostało zmienione. Część ma być 
wyliczana na podstawie SIO z dnia 30 września 2016 roku, a część z dnia 30 
września 2017 roku. Z uwagi na zmniejszenie się liczny uczniów kwota subwencji 
może ulec jeszcze zmianie chyba, że wejdzie nowa ustawa
o finansowaniu. Pani Naczelnik wyjaśniła, że. prawdopodobnie zostanie 
wprowadzona nowa ustawa, ponieważ już projekt został skierowany do Senatu. 
Dodała, że nowo uchwalona przez Sejm ustawa o finansowaniu wniesie do oświaty 
dużo zmian, również zmian w Karcie Nauczyciela, w awansie zawodowym, 
w ocenianiu nauczycieli i dyrektorów. Następnie Pani Naczelnik wyjaśniła, że



subwencja na ucznia na przełomie ostatnich lat miała tendencję wzrostową, natomiast 
wydatki bieżące mimo, że liczba uczniów się zmniejszała, pozostały prawie na takim 
samym poziomie. Największe dofinansowanie do funkcjonowania oświaty z budżetu 
powiatu miało miejsce w roku 2015 i 2016 oraz w bieżącym roku tj. 2017. 
Konieczność dokładania do funkcjonowania oświaty wynika ze zmniejszającej się 
demografii. Podkreśliła, że jest mniej uczniów i występuje łączenie klas w oddziały. 
Przestrzegana jest zasada, że nie może być mniej niż 24 uczniów w danej klasie. 
Jednakże zdarza się tak, że jak są 20 czy 23 osoby w oddziale to wówczas Zarząd 
Powiatu wyraża zgodę na utworzenie klasy o takiej liczebności. Pani Naczelnik 
podkreśliła, że w roku szkolnym 2014/2015 dość dużo dołożono do funkcjonowania 
oświaty, co było spowodowane sytuacją, że 6 nauczycieli przebywało wówczas na 
urlopach dla poratowania zdrowia. Takie sytuacj e również pociągaj ą za sobą wydatki 
z budżetu powiatu. Dodała, że w bieżącym roku szkolnym tylko 3 nauczycieli 
przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Liczba zajęć indywidualnych na 
podstawie orzeczeń wydawanych przez poradnię psychologicjzno-pedagogiczną 

£  w szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki jest również duża. Dyrektor 
otrzymując takie orzeczenie musi dostosować się do zawartych wskazówek i musi 
zapewnić dziecku zajęcia indywidualne. W ubiegłym roku szkolnym było 
20 uczniów objętych zajęciami indywidualnymi, natomiast w bieżącym: roku 
szkolnym jest 17 uczniów objętych nauczaniem indywidualnym. Nauczanie 
indywidualne stanowi dość duże koszty tj. około 300.000 zł. W roku szkolnym 
2016/2017 na budżety szkół miały wpływ skutki podwyżek. Była to kwota około 
150.000 zł. Z dniem 1 września 2018 roku również są zaplanowane podwyżki 
wynagrodzenia dla nauczycieli, średnio 78 zł dla nauczycieli dyplomowanych, 
co może nawet stanowić skutek finansowy około 300.000 zł. Liczba etatów 
nauczycielskich wynosi 209,5. Pani Naczelnik podkreśliła, że w ostatnim czasie 
odeszło paru nauczycieli na emeryturę. Liczba etatów pełnozatrudnionych 
zmniejszyła się, na konto nauczycieli niepełnozatrudnionych. Liczba etatów 
administracji i obsługi została przedstawiona na dzień 30 września 2016 i w tej 

£  chwili ta liczba się zmniejszyła z uwagi na powstanie Centrum TiJsług Wspólnych. 
Obecnie w CUW jest na etacie 30 osób. Liczba komputerów dzięki realizacji 
projektów unijnych ciągle wzrasta i w roku 2016/2017 wzrosła o kolejnych 
6 komputerów. Największy wskaźnik liczby uczniów przypadających na jeden 
komputer jest w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Pani Naczelnik wyjaśniła, że może 
jest to wynik związany z kierunkami kształcenia, ponieważ w niriiejszej szkole jest 
dużo kierunków związanych z informatyką. W niniejszej szkole przypada 5 uczniów 
na jeden komputer. Następnie Pani Naczelnik podkreśliła, że koszty związane 
z utrzymaniem szkół rosną m.in. dlatego, że coraz więcej jest nauczycieli 
dyplomowanych. W Liceum Ogólnokształcącym 90% nauczycieli jest nauczycielami 
dyplomowanymi. W Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 78,3% jest nauczycieli 
dyplomowanych. W Ognisku Pracy - Pozaszkolnej w Sierpcu 75% nauczycieli jest 
nauczycielami dyplomowanymi, a w 'Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu 74,42%. 
W Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu jest najwięcej nauczycieli stażystów
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i kontraktowych, dlatego ten wskaźnik nauczycieli dyplomowanych w tej szkole 
spadł. Ogółem w szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki 70,88% 
to nauczyciele dyplomowani. Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju wynosi 
80%, natomiast w województwie mazowieckim ogólna zdawalność wynosi 86,5%. 
Jeśli chodzi o zdawalność egzaminu maturalnego w województwie mazowieckim 
mając na uwadze typy szkół, to w liceach ogólnokształcących wynosi 90%, 
natomiast w technikach 77%. Patrząc na szkoły prowadzone przez Powiat Sierpecki, 
to zdawalność egzaminów maturalnych jest na poziomie powyżej średniej 
mazowieckiej. Przy finansowaniu oświaty należałoby zwrócić uwagę, na udział 
wynagrodzeń pracowników w bieżących wydatkach. Podkreśliła, że te wydatki są 
bez projektów unijnych i stanowią 86,56%. Wobec powyższego należy zauważyć, 
że duży odsetek budżetu każdej szkoły jest przeznaczany na wynagrodzenia. Obecnie 
w szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki jest realizowanych 5 projektów 
unijnych. Łączna wartość realizowanych projektów stanowi kwotę 1.143.573 zł.

Pan Andrzej Cześnik podziękował za przedstawienie sytuacji związanej z oświatą. 
Powiedział, że w ubiegłym roku szkolnym w Liceum Ogólnokształcącym było 345 
uczniów, natomiast w bieżącym roku jest w tej szkole tylko 242 uczniów. Radny 
porównując tą szkołę do Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu i tam funkcjonującego 
liceum, do którego uczęszcza 300 uczniów oraz do liceum w Zespole Szkół Nr 2 w 
Sierpcu, do którego uczęszcza 105 uczniów powiedział, że należy zauważyć duże 
różnice w liczbie uczniów. Radny uważa, że rolą tzw. Ekonomika i Zespołu Szkół Nr 
1 jest kształcenie młodzieży w kierunkach zawodowych. W Liceum 
Ogólnokształcącym im. Mjra. Henryka Sucharskiego w Sierpcu we wcześniejszych 
latach bywało tak, że klas pierwszych było nawet 8. Radny uważa, że należałoby 
zwrócić uwagę na zaistniały problem w Liceum Ogólnokształcącym. Zasadne 
byłoby wprowadzenie większej równowagi w liczebności uczniów w szkołach 
prowadzonych przez Powiat Sierpecki. Dobrze byłoby, aby doszło do spowodowania 
sytuacji, żeby nabór do Liceum Ogólnokształcącego im. Mjra. Henryka Sucharskiego 
był większy.

Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia
odpowiadaj ąc na sugestię radnego Pana Andrzej a Cześnika powiedziała, 
że w początkach XXI wieku, Rada Powiatu w Sierpcu wyraziła zgodę na utworzenie 
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół N r 1 w Sierpcu, gdzie przez 3 lata, nie 
było w ogólne naboru do tej szkoły. Dodała, że czas skoryguje pewne rzeczy, 
ponieważ w bieżącym roku można zauważyć, że maleje nabór ogólnie do liceów 
ogólnokształcących w tychże szkołach zawodowych. W ubiegłym roku były 3 bardzo 
liczne klasy, natomiast w bieżącym roku są tylko 2 klasy liceum w ZS Nr 1 
w Sierpcu. Dodała, ze jako organ prowadzący nie może zakazać naboru do liceum, 
ponieważ musiałaby formalnie odbyć się likwidacja szkoły. Wyjaśniła, że aby 
zlikwidować szkołę, trzeba uzyskać podpisy wszystkich rodziców, których dzieci 
uczęszczają do liceum ogólnokształcącego oraz należałoby uzyskać pozytywną 
opinię kuratora oświaty. W innym przypadku nie można tego naboru zakazać szkole,



jeżeli te szkoły są już utworzone.

Więcej pytań i uwag w niniejszym punkcie nie było.

Ad. pkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Marii Konopnickiej 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, był on przedmiotem prac posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 
Rady Powiatu w Sierpcu. Dodał, że w obradach uczestniczy Pani Bogusława 
Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, która udzieli wszelkich 
wyjaśnień na zaistniałe pytania.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? 

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

■■■■■■■I '
Głosowanie:

za- 17.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 253.XLIII.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową 
Specjalną Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -

Wychowawczym w Sierpcu

/Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San 
Martin w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 
im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, był on przedmiotem prac Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu 
w Sierpcu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? 

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:

za- 17.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła
i

UCHWAŁĘ Nr 254.XLIII.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu 

w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 
im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

/Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w  Sierpcu.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, był on przedmiotem prac Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu 
w Sierpcu.



Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? 

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:

za- 17.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 255.XLIII.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu 

w Branżową Szkołę I Stopnia w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego
w Sierpcu

/Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym w Sierpcu w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną 
w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Sierpcu.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, był on przedmiotem prac Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu 
w Sierpcu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? 

Więcej pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały. '

f Głosowanie:



Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 256.XLIII.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu 
w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu

/Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym w Sierpcu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o 
której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy -  Prawo oświatowe w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, był on przedmiotem prac Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu 
w Sierpcu. >

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? 

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie: I

za- 17.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła -

UCHWAŁĘ Nr 257.XL111.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sierpcu w 

Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. lpkt 2 
lit. d ustawy -  Prawo oświatowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Sierpcu '

/Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu/



Ad. pkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San 
Martin w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa 
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f  ustawy -  Prawo Oświatowe w Zespole Szkół Nr 1 
im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, był on przedmiotem prac Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu 
w Sierpcu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? 

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:

za- 17.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 258.XLIII.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w Szkołę 

Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy -  
Prawo Oświatowe w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu

/Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 14.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 
2 lit. f  ustawy -  Prawo Oświatowe w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwafy otrzymali radni 
w materiałach, był on przedmiotem prac Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu 
w Sierpcu.



Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? 

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:

za -17.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 259.XLIII.2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla 
Dorosłych w Zespole Szkół ]>̂ r 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w Szkołę 
Policealną dla Dorosłych, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f  ustawy-  
Prawo Oświatowe w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

/Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za 
pobyt w mieszkaniach chronionych.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, był on przedmiotem prac Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu 
w Sierpcu. Dodał, że w obradach uczestniczy Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, która udzieli wszelkich 
wyjaśnień związanych ze sprawą.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? 

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:

za-17. . ■■ ■ . ■ ■

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 260.XLIII.2017

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności 
za pobyt w mieszkaniach chronionych

/Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Tucholskiego na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania 
skutków nawałnic.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, był on przedmiotem prac posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu 
w Sierpcu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? 

Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:

za- 17.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 261.XLIII.2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 
Powiatu Tucholskiego na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów

usuwania skutków nawałnic.

/Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 17.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 
Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz 
z wyposażeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 
w Płocku.



Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, był on przedmiotem prac posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu 
w Sierpcu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pan Jarosław Ocicki powiedział, że jest przeciwny finansowaniu tego zakupu, 
ponieważ Powiat Sierpecki nie jest, aż tak bogatym powiatem, żeby finansować 
karetkę dla innego powiatu. Dodał, że w SPZZOZ w Sierpcu nie ma żadnej karetki. 
Stacja Pogotowia Ratunkowego ma inne możliwości pozyskania środków 
finansowych, nie tylko od Powiatu Sierpeckiego. Dodał, że wraz z radnym 
Mariuszem Turalskim wielokrotnie wnioskowali, aby na funkcjonowanie organizacji 
pozarządowych dołożyć kwotę 18.000 zł, która w efekcie zostałaby wydatkowana na 
dzieci i młodzież z Powiatu Sierpeckiego, co nie zostało uwzględnione.

Pan Wicestarosta powiedział, że „do świadczenia usług przez pogotowie z Płocka, 
szpital SPZZOZ w Sierpcu wykupuje ryczałtowo kwotę 10.000 zł co miesiąc 
dlatego, że jak jest potrzeba na Powiecie Sierpeckim i są wykonywane usługi”. 
Dodał, że są to usługi nie wykorzystane w całości. Analizując wypowiedź radnego 
Pana Ocickiego to można zauważyć pewien sens, gdyż Powiat Sierpecki boryka się 
z różnymi problemami, „a szpital w Sierpcu płaci i jest to odpłatność określana 
w formie ryczałtowej. W przeszłości Pani Kowalkowska prowadziła dyskusje, 
że bardziej się opłaca wynajmowanie karetki od Pana Fułka”. Dodał, że w tym 
aspekcie jest wspomagana działalność pogotowia, ponieważ Powiat Sierpecki nie 
może mieć wysokiej jakości sprzętu. Dodał, że w tym temacie również wstrzyma się 
od głosu.

Pan Mariusz Turalski zapytał, czy ryczałt w wysokości 10.000 zł jest ryczałtem 
stałym bez względu na ilość wezwań karetki z Pogotowia Ratunkowego i Transportu 
Sanitarnego w Płocku?

Pan Wicestarosta wyjaśnił, że ten ryczał nie jest wykorzystywany.

Pan Starosta wyjaśnił, że wstępnie wyrażono zgodę na podpisane porozumienia, 
aby pogotowie mogło zakupić przy wsparciu samorządów, specjalistyczną karetkę 
do ratowania dzieci. Dodał, że to nie jest karetka do zarabiania pieniędzy. Należy 
mieć na względzie ratowanie dzieci. Podkreślił, że ta karetka jest wyposażona 
w sprzęt do ratowania małych dzieci. Dodał, że Pan Marcin Błaszczyk 
-  Wiceprzewodniczący Rady, reprezentował Powiat Sierpecki na uroczystości 
XX - lecia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego 
w Płocku i poprosił o przedstawienie sprawy.

Głos zabrał Pan Marcin Błaszczyk -  Wiceprzewodniczący Rady, który 
powiedział, że uczestniczył w uroczystości jubileuszu XX - lecia powstania 
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. 
Na tej uroczystości była mowa o karetce typu „N”, która na północnym Mazowszu 
jest jakby pierwsza i jest niezbędna do ratowania życia najmniejszych noworodków,



która jest wyposażona w inkubator. Dodał, że na tą karetkę była przeprowadzona 
zbiórka wszystkich samorządów, które były zainteresowane sprawą tj. samorząd 
Powiatu Płockiego oraz gminy ościenne. Dodał, że generalnie cel jest szczytny 
i zasługuje na poparcie. Podkreślił, że w tym aspekcie jest optymistyczna wiadomość, 
że nie jest to pierwszy taki zakup. Podkreślił, że będą kontynuowane takie zakupu, 
które są potrzebne i będą służyły północnej części Mazowsza.

Pani Krystyna Siwiec powiedziała, że pieniędzy brakuje, jednakże należy 
przeanalizować wiele sytuacji życiowych. Podkreśliła, że w momencie kiedy jest 
wysoko specjalistyczna pomoc potrzebna, należy mieć na względzie dzieci, które 
rodzą się z różnymi problemami i które trzeba natychmiast przewieźć do innej 
placówki służby zdrowia.

Pan Jarosław Ocicki stwierdził, że taka karetka mogłaby być w SPZZOZ 
w Sierpcu, która również ratowałaby życie dzieciom i dorosłym. Zaproponował, 
żeby Zarząd Powiatu przeprowadził zbiórkę pieniędzy na karetkę do szpitala 

^  w Sierpcu.

Pan Wojciech Rychter powiedział, że w sumie 5.000 zł jest kwotą „dużą i nie dużą”. 
Dodał, że nawet gdyby ta karetka jedno dziecko w roku uratowała, to kwota 5.000 zł 
z Budżetu Powiatu jest warta życia jednego dziecka. Dodał, że karetka funkcjonująca 
w strukturach pogotowia w Płocku, jeśli zaistnieje potrzeba, znajdzie 
się w konkretnym celu w Sierpcu, aby ratować życie dziecka.

Pan Wicestarosta powiedział, że omawiane wsparcie finansowe, dotyczy 
specjalistycznej karetki. Dodał, że Jego wcześniejsze uwagi dotyczyły normalnej 
karetki i wsparcia zakupu poszerzenia taboru pogotowia w Płocku, gdzie 
są świadczone usługi na terenie Powiatu Sierpeckiego i jest to odpłatne w ramach 
zawartej umowy. Wobec powyższego Pan Wicestarosta wycofał swoje wcześniejsze 
uwagi.

Q  Więcej pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:

za- 15, 

przeciw - 1,

wstrzymujących się - 1 .
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Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 262.XLIII.2017

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego 
z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem dla 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja 

Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku.

/Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 18.
Sprawy różne.

Pytań w niniejszym punkcie nie było.

Ad. pkt 19.
Zamknięcie obrad.

Pan Przewodniczący poinformował, iż porządek obrad został wyczerpany, 
w związku z powyższym zamyka XLIII sesję V kadencji Rady Powiatu 
w Sierpcu.

Protokołowała 

Dominika Pawłowska

Sekretarz o, fad [PRZEW ODNI R

Sławomir Olejniczak


