
S P R A W O Z D A N I E  Z PLANU PRACY 
Zarządu Powiatu w Sierpcu 

za 2017 rok

Zgodnie z § 86 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 15 kwietnia 2011 roku - Zarząd Powiatu przyjął 
w drodze uchwały Plan pracy Zarządu Powiatu na 2017 rok. W przedmiotowym Planie uwzględniono wnioski i uwagi 
zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych powiatu i komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu. Poniżej przedstawiono sposób realizacji zadań ujętych w planie w podziale na zakresy tematyczne.

Lp. ZAKRES ZADANIE REALIZACJA
I. ORGANIZACJA  

I ZARZĄDZANIE
1) Ocena wykonania przez poszczególne 
wydziały Starostwa i jednostki 
organizacyjne zadań wynikających 
z planu pracy Zarządu Powiatu, które 
były przyjęte do realizacji w roku 2016, 
w tym realizacji uchwał Rady i Zarządu 
Powiatu.

Dokonano analizy wykonania przez poszczególne wydziały 
Starostwa oraz jednostki organizacyjne zadań wynikających 
z planu pracy Zarządu Powiatu, które przyjęto do realizacji 
w roku 2016.

2) Wyrażenie zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę 
paliw płynnych do pojazdów 
samochodowych wykorzystanych na 
potrzeby Starostwa Powiatowego 
i jednostki organizacyjne.

Zarząd Powiatu w Sierpcu w dniu 18 stycznia 2017r. wyraził 
zgodę na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju 
opałowego oraz paliw płynnych do pojazdów samochodowych 
wykorzystywanych na potrzeby Starostwa Powiatowego oraz 
jednostek organizacyjnych.

3) Informacja o sposobie załatwiania 
w 2016 r. skarg i wniosków w Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu oraz 
powiatowych jednostek organizacyjnych.

Zarząd Powiatu w dniu 1 marca 2017r. dokonał analizy 
informacji dotyczącej rozpatrywania skarg i wniosków w roku 
2016, nie wnosząc uwag.
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Lp. ZA K R ES ZA D A N IE R EA LIZA C JA
ORGANIZACJA 

I ZARZĄDZANIE
4) Wyrażenie zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego na dostawę 
energii elektrycznej na lata 2018-2019 
na potrzeby Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu i jednostek organizacyjnych 
Powiatu.

Zarząd Powiatu w dniu 30 maja 2017r. wyraził zgodę na 
zawarcie umowy o współpracy Powiatu Sierpeckiego 
w ramach XXVIII Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 
z Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z.o.o z siedzibą 
w Warszawie. W wyniku przeprowadzonej procedury 
przetargowej, w dniu 10 listopada 2017 r. została podpisana 
umowa z PGE S.A. z Rzeszowa w przedmiotowej sprawie.

5) Wyrażenie zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego na usuwanie 
pojazdów przewożących ładunki 
niebezpieczne oraz ich parkowanie.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie zamówienia 
publicznego na posiedzeniu w 23 marca 2017r.

II. BEZPIECZEŃSTWO  
PUBLICZNE, 

OBRONA CYWILNA

1) Zapoznanie się ze sprawozdaniem 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Publicznego w 2016 r.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 2 lutego 2017 r. zapoznali 
się z niniejszą informacją, nie wnosząc uwag.

2) Zapoznanie się z informacją dotyczącą 
przygotowania, organizacji i oceny 
przebiegu kwalifikacji wojskowej 
w 2017 roku w Powiecie Sierpeckim.

Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z niniejszą 
informacją, nie wnosząc uwag.

III. OCHRONA
ZDROWIA

1) Dokonanie analizy i wniesienie pod 
obrady Rady Powiatu sprawozdania 
SPZZOZ w Sierpcu o przychodach, 
kosztach i wyniku finansowym za 
IV kwartał 2016 roku.

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 lr. 
o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący”. Organ 
założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką 
finansową podległej jednostki oraz jej działalnością. Rada Społeczna 
SPZZOZ w dniu 13 kwietnia 2017r. pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu za IV kwartał 2016 roku. W związku z powyższym Zarząd 
Powiatu dokonał analizy przedmiotowego sprawozdania na 
posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017r. i przedłożył stosowny projekt 
uchwały Radzie Powiatu.
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Lp. ZAKRES ZADANIE REALIZACJA

OCHRONA
ZDROWIA

2) Wniesienie pod obrady Rady Powiatu 
w Sierpcu sprawozdania rzeczowo -  
finansowego za 2016 rok SPZZOZ 
w Sierpcu.

Zgodnie z treścią art. 57 ust.2 pkt.l i art. 121 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem 
leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący”. 
Organ założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad 
gospodarką finansową podległej jednostki oraz jej działalnością m.in. 
poprzez analizę w/w dokumentów. Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 
2017r. Rada Społeczna SPZZOZ pozytywnie zaopiniowała w/w 
sprawozdanie. W związku z powyższym Zarząd Powiatu dokonał 
analizy przedmiotowego sprawozdania na posiedzeniu w dniu 
20 kwietnia 2017r. i wniósł stosowny projekt pod obrady Rady.

3)Wniesienie pod obrady Rady Powiatu 
w Sierpcu sprawozdania z działalności 
SPZZOZ w Sierpcu za 2016 rok

Na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2017r. Rada Społeczna SPZZOZ 
pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie. W związku 
z powyższym Zarząd Powiatu dokonał analizy przedmiotowego 
sprawozdania na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017r. i przedłożył 
stosowny projekt uchwały Radzie Powiatu.

4) Wniesienie pod obrady Rady Powiatu 
w Sierpcu planu rzeczowo -  
finansowego SPZZOZ w Sierpcu na 
2017 rok.

Na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2017r. Rada Społeczna SPZZOZ 
pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie. W związku 
z powyższym Zarząd Powiatu dokonał analizy przedmiotowego 
sprawozdania na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017r. i przedłożył 
stosowny projekt uchwały Radzie Powiatu.

5) Dokonanie analizy i wniesienie pod 
obrady Rady Powiatu sprawozdania 
SPZZOZ w Sierpcu o przychodach, 
kosztach i wyniku finansowym za 
I kwartał 2017 roku.

Zgodnie z treścią art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 201 lr. 
o działalności leczniczej „Nadzór nad podmiotem leczniczym 
niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący”. Organ 
założycielski zakładu opieki zdrowotnej pełni nadzór nad gospodarką 
finansową podległej jednostki oraz jej działalnością. Rada Społeczna 
SPZZOZ w dniu 20 czerwca 2017. pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu za I kwartał 2017r. W związku z powyższym Zarząd 
Powiatu dokonał analizy przedmiotowego sprawozdania na 
posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017r. i przedłożył stosowny projekt 
uchwały Radzie Powiatu.
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Lp. ZAKRES ZADANIE REALIZACJA

OCHRONA
ZDROWIA

6) Dokonanie analizy i wniesienie pod 
obrady Rady Powiatu sprawozdania 
SPZZOZ w Sierpcu o przychodach, 
kosztach i wyniku finansowym za 
II kwartał 2017 r.

Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu w dniu 29 sierpnia 2017r. 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach 
i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za II kwartał 2017 roku. 
W związku z powyższym Zarząd Powiatu dokonał analizy 
przedmiotowego sprawozdania na posiedzeniu w dniu 
20 września 2017r. i przedłożył stosowny projekt uchwały 
Radzie Powiatu.

7) Dokonanie analizy i wniesienie pod 
obrady Rady Powiatu sprawozdania 
SPZZOZ w Sierpcu o przychodach, 
kosztach i wyniku finansowym za 
III kwartał 2017 r.

Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu w dniu 28 listopada 2017r. 
pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie o przychodach, kosztach 
i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2017 
roku. W związku z powyższym Zarząd Powiatu dokonał analizy 
przedmiotowego sprawozdania na posiedzeniu w dniu 
6 grudnia 2017r. i przedłożył stosowny projekt uchwały Radzie 
Powiatu.

8)Wniesienie pod obrady Rady Powiatu 
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie 
wyboru biegłego rewidenta 
uprawnionego do badania sprawozdania 
finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 
2016 rok.

Organ założycielski Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w ramach sprawowanego nadzoru 
nad gospodarką finansową analizuje m. in. roczne sprawozdanie 
rzeczowo -  finansowe zakładu. Wyboru podmiotu uprawnionego 
do badania sprawozdania finansowego do wykonania badania lub 
przeglądu sprawozdania finansowego, dokonuje organ 
zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, czyli Rada 
Powiatu. Należy nadmienić, iż w związku ze zmianami zapisów 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zgodnie 
z treścią art. 66 ust. 5 „Kierownik jednostki zawiera z firmą 
audytorską umowę o badanie sprawozdania finansowego 
w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział 
w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. 
W przypadku badania ustawowego w rozumieniu art. 2 pkt 1 
ustawy o biegłych rewidentach, pierwsza umowa o badanie
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Lp. ZAKRES ZADANIE REALIZACJA
OCHRONA
ZDROWIA

sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na 
okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na 
kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Koszty przeprowadzenia 
badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka”. 
W związku z powyższym Zarząd Powiatu w dniu 21 grudnia 
2017r. dokonał analizy ofert i przedłożył stosowny projekt 
uchwały Radzie Powiatu.

9) Informacja o aktualnej sytuacji 
finansowej SPZZOZ w Sierpcu 
z uwzględnieniem stopnia 
zaawansowania inwestycji, źródeł 
finansowania i perspektywy rozwoju.

Członkowie Zarządu Powiatu na bieżącą monitorowali sytuację 
finansową SPZZOZ w Sierpcu w roku 2017.

IV. OPIEKA SPOŁECZNA 1) Sprawozdanie z działalności 
Organizatora Pieczy Zastępczej za 2016 
r. oraz wykaz potrzeb w zakresie pieczy 
zastępczej.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 18 stycznia 2017r. 
zapoznali się ze Sprawozdaniem organizatora pieczy zastępczej. 
Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej - Kierownik PCPR przedkłada sprawozdanie 
bezpośrednio Staroście i Radzie Powiatu.

2) Przedłożenie sprawozdania 
z działalności DPS w Szczutowie za rok 
2016. Informacja o sytuacji 
organizacyjnej i finansowej jednostki.

Zarząd Powiatu w dniu 1 marca 2017r. dokonał analizy 
sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie oraz zapoznał się z informacją o sytuacji 
organizacyjnej i finansowej jednostki, nie wnosząc uwag.

3) Przedłożenie informacji 
o funkcjonowaniu Powiatowego Domu 
Dzieci w Szczutowie w roku 2016, 
w tym o pozyskiwaniu Darczyńców 
w roku 2016 oraz rozwijaniu 
zainteresowań Wychowanków.

Członkowie Zarządu w dniu 2 lutego 2017r. zapoznali się 
z informacją dotyczącą funkcjonowania placówki.
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Lp. ZAKRES ZADANIE REALIZACJA
OPIEKA SPOŁECZNA 4) Przedłożenie sprawozdania 

z działalności PCPR za rok 2016 oraz 
wykaz potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej.

Zgodnie z art. 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej, Kierownik PCPR w Sierpcu przedłożył 
Radzie Powiatu -  za pośrednictwem Zarządu Powiatu - 
w dniu 1 marca 2017r. sprawozdanie z działalności jednostki 
organizacyjnej.

5) Podział środków PFRON przyznanych 
Powiatowi na rehabilitację społeczną 
i zawodową.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazał informację o wysokości środków 
finansowych, przypadających Powiatowi Sierpeckiemu wg algo
rytmu (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. 
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Fun
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom 
wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań określonych w 
art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji za
wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnospraw
nych). Wysokość limitu na rok 2017 wynosiła 542.060 zł. Zarząd 
Powiatu w dniu 23 marca 2017r. - po zapoznaniu się z opinią Po
wiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wniósł pod obrady 
Rady propozycję podziału w/w kwoty. W trakcie roku 2017 Za
rząd, na wniosek Kierownika PCPR, wnosił pod obrady Rady 
zmiany w podziale środków PFRON, zgodnie z zapotrzebowa
niem osób niepełnosprawnych.

6) Omówienie średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania w Domu Pomocy 
Społecznej oraz Powiatowym Domu 
Dzieci za 2016 rok i przedstawienie 
wskazanego kosztu na 2017 rok.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 1 marca 2017r. zapoznali 
się ze średnim miesięcznym kosztem utrzymania w Powiatowym 
Domu Dzieci za 2016 rok oraz wskazanego kosztu na 2017rok. 
Ponadto w dniu 23 marca 2017r. członkowie Zarządu Powiatu 
zapoznali się ze średnim miesięcznym kosztem utrzymania w 
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie. Powyższe Informacje - 
w drodze obwieszczenia Starosty zostały opublikowane w Dzien
niku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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Lp. ZAK RES ZA D A NIE R EA LIZA C JA

OPIEKA SPOŁECZNA 7) Przedłożenie sprawozdania z realizacji 
3-letniego Powiatowego Programu 
dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej, 
zawierającego między innymi coroczny 
limit rodzin zastępczych zawodowych

Zarząd, na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017 r. zapoznał się 
ze sprawozdaniem z realizacji 3-letniego Powiatowego Programu 
dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej, zawierającego między 
innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych.

8) Przedłożenie informacji dotyczącej 
funkcjonowania rodzin zastępczych na 
terenie Powiatu Sierpeckiego.

Członkowie Zarządu w dniu 27 kwietnia 2017r. zapoznali się 
z informacją dotyczącą funkcjonowania rodzin zastępczych na 
terenie Powiatu Sierpeckiego.

9) Przedłożenie informacji dotyczącej 
funkcjonowania mieszkań chronionych.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 23 maja 2017r. zapoznali 
się z niniejszą informacją, nie wnosząc uwag.

10) Wyrażenie zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego na usługę 
pn. „Modernizacja budynku Domu 
Pomocy Społecznej w Szczutowie i 
przebudowa poddasza w segmencie A na

W związku z brakiem wniosku Dyrektora DPS, Zarząd Powiatu 
nie podejmował decyzji w tej sprawie.

pomieszczenia przeznaczone na 
całodobowy pobyt pensjonariuszy”.
11) Przedłożenie informacji dotyczącej 
realizacji zadań z zakresu orzecznictwa 
pozarentowego.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 27 lipca 2017r. zapoznali 
się z niniejszą informacją, nie wnosząc uwag.

12) Przedłożenie Sprawozdania 
z realizacji porozumień między 
powiatami w zakresie opieki 
i wychowywania dzieci z terenu powiatu 
w placówkach opiekuńczo 
wychowawczych

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 20 września 2017r. 
zapoznali się ze sprawozdaniem, nie wnosząc uwag.

13) Zapoznanie się z informacją 
dotyczącą wypoczynku letniego dla 
dzieci i młodzieży w ramach programu 
"Pogodne Lato 2017".

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 20 września 2017r. 
zapoznali się z niniejszą informacją, nie wnosząc uwag.
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Lp. ZAKRES ZADANIE REALIZACJA
OPIEKA SPOŁECZNA 14) Wyrażenie zgody na modernizację 

przepompowni ścieków na terenie Domu 
Pomocy Społecznej w Szczutowie, przy 
udziale pozyskanych środków. Założenia 
do sporządzenia projektu modernizacji.

W związku z brakiem wniosku Dyrektora DPS, Zarząd Powiatu 
nie zajmował się powyższą sprawą.

15) Przedłożenie sprawozdania 
z działalności Domu Pomocy Społecznej 
za III kwartały oraz informacja o sytuacji 
organizacyjnej i finansowej.

Członkowie Zarządu w dniu 18 maja 2016 r. zapoznali się 
z niniejszą informacją.

16) Przedłożenie sprawozdania 
z udzielonego wsparcia „ofiarom 
przemocy oraz realizacji programu 
korekcyjno -  edukacyjnego dla 
sprawców przemocy w rodzinie.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 20 października 2017 r. 
zapoznali się z przedmiotową informacją, nie wnosząc uwag.

17) Zapoznanie się z informacją 
z realizacji projektów unijnych 
współfinansowanych ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 14 grudnia 2017r. 
zapoznali się z niniejszą informacją, nie wnosząc uwag.

18) Zapoznanie się z informacją na temat 
planów złożenia wniosków mających na 
celu pozyskanie środków 
pozabudżetowych przez DPS w 2018 r.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 21 września 2017r. 
zapoznali się z niniejszą informacją, nie wnosząc uwag.

V. PRZECIWDZIAŁANIE
BEZROBOCIU

1) Przedłożenie sprawozdania 
z wykonania rocznego Programu 
działania Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sierpcu za 2016 rok.

Zarząd Powiatu w dniu 2 lutego 2017r. przyjął Sprawozdanie 
z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego 
Urzędu Pracy w Sierpcu za 2016r.
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Lp. ZAKRES ZADANIE REALIZACJA
VI. ROZWÓJ POWIATU  

PROMOCJA  
I WSPÓŁPRACA  

ZN G O

1) Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
na realizację w 2017 roku zadań 
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez 
organizacje pozarządowe.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań przez 
organizacje pozarządowe jest zgodna z uchwałą budżetową na 
rok 2017. Zgodnie z treścią art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 
Programu, Zarząd Powiatu w dniu 18 stycznia 2017 r. ogłosił 
otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań 
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje 
pozarządowe oraz powołał Komisję konkursową - do 
wyłonienia podmiotów realizujących przedmiotowe zadania. 
Ostatecznie wyniki konkursu zostały zatwierdzone przez Zarząd 
Powiatu w dniu 23 marca 2017r.

2) Informacja na temat realizacji 
Uchwały Rady Powiatu w Sierpcu 
w sprawie uchwalenia „Programu 
współpracy Powiatu Sierpeckiego 
z organizacjami pozarządowymi, 
osobami prawnymi i innymi jednostkami 
organizacyjnymi, których cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego na rok 2016”

Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 23 marca 2017 r. 
zatwierdził Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu 
współpracy Powiatu Sierpeckiego w roku 2016 
z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego" 
oraz przedłożył je Radzie Powiatu.

3) Wniesienie pod obrady Rady Powiatu 
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie 
Programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na 2018 rok.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) powiat 
wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze 
ponadgminnym w zakresie współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Szczegółowo sferę współpracy organów 
administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi określa 
ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Ustawa ta nakłada na organy 
administracji publicznej obowiązek realizacji zadań sfery 
publicznej we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
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Lp. ZAKRES ZADANIE REALIZACJA
ROZWÓJ POWIATU 

PROMOCJA 
I WSPÓŁPRACA  

Z NGO

Podstawowe znaczenie w tej kwestii ma art. 5a ust. 1 cytowanej ustawy 
nakładający na organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego 
okres obowiązywania programu. Wzorem lat ubiegłych Zarząd Powia
tu przygotował i przedłożył Radzie Powiatu do zatwierdzenia -  w dniu 
23 listopada 2017 r. - Program współpracy Powiatu Sierpeckiego 
z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

4) Wniesienie pod obrady Rady Powiatu 
projektu uchwały w sprawie upoważnienia 
w 2018 roku Zarządu Powiatu do 
zatwierdzania projektów konkursowych 
i systemowych zgłaszanych przez Powiat 
Sierpecki oraz do wyrażania zgody na 
uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli 
partnera w projektach konkursowych 
i systemowych zgłaszanych przez inne 
podmioty.

Upoważnienie Rady Powiatu dla Zarządu Powiatu w obszarze 
zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłoszonych 
przez Powiat Sierpecki, jak też do wyrażania zgody na uczestnictwo 
Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych 
i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty ułatwi w roku 2018 
pracę Naczelnikom Wydziałów Starostwa oraz jednostkom 
organizacyjnym Powiatu. Istotne znaczenie ma częstotliwość 
zwoływania Zarządu Powiatu, ponieważ w wielu projektach nabory 
trwają do 30 dni. Zarząd Powiatu w dniu 21 grudnia 2017r. skierował 
stosowny projekt uchwały do Rady Powiatu.

VII. EDUKACJA 1) Dokonanie analizy poniesionych 
w 2016 roku wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli 
w odniesieniu do wysokości średnich 
wynagrodzeń oraz średniorocznej 
struktury zatrudnienia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Sierpecki.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy o zmianie ustawy -  Karta Na
uczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. Zarząd Powiatu 
przeprowadził na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2017 r. - 
analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do 
wysokości średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30 
ust. 3, oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
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Lp. ZAKRES ZADANIE REALIZACJA

EDUKACJA
2) Wniesienie pod obrady Rady Powiatu 
projektu uchwały w sprawie przedłożenia 
Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania 
z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w 
szkołach i placówkach prowadzonych 
przez Powiat Sierpecki w roku 2016.

Na podstawie analizy poniesionych w 2016 roku wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 
szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki - Zarząd Powiatu 
na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2017 r. przyjął przedmiotowe 
sprawozdanie, które zostało przedłożone Radzie Powiatu i RIO.

3) Zapoznanie się z informacją dotyczącą 
aktualnego stanu technicznego obiektu 
oraz poziom sprawności urządzeń 
i wyposażenia -  potrzeby niezbędnych 
prac i inwestycji na Krytej Pływalni.

Zarządu Powiatu zapoznał się z informacją w dniu 1 marca 
2017r.

4) Analiza formy zatrudnienia grupy 
zawodowej ratowników na Krytej 
Pływalni.

W świetle znowelizowanych przepisów dotyczących zatrudnienia 
w formie umów cywilno -  prawnych oraz uzyskania 
wyczerpującej opinii prawnej, omawianie tematu stało się bez
przedmiotowe.

5) Zapoznanie się z informacją dotyczącą 
funkcjonowania w roku 2016 boiska 
„Orlik” przy Zespole Szkół Nr 2.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 1 marca 2017r. zapoznali 
się z niniejszą informacją, nie wnosząc uwag.

6) Przyjęcie zasad i planu 
dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli szkół 
i placówek prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki.

Organ prowadzący -  zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. - 
w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie 
maksymalną kwotę dofinansowania opłat oraz specjalności 
i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane. 
W budżecie wyodrębniono środki na ten cel w wysokości 68.825 
zł. Zarządu Powiatu w dniu 23 marca 2017r. przyjął uchwałę w 
przedmiotowej sprawie.

7) Ustalenie kierunków kształcenia oraz 
zawodów w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Sierpecki.

Zarząd Powiatu w dniu 23 marca 2017r. dokonał zmiany 
kierunków kształcenia w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu oraz Spe
cjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym w Sierpcu.
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Lp. ZAKRES ZADANIE REALIZACJA

EDUKACJA
8) Wniesienie pod obrady Rady Powiatu 
uchwał w sprawie:
a) przekształcenia sześcioletniej Szkoły 
Podstawowej w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno -  Wychowawczym;
b) likwidacji Gimnazjum Specjalnego 
w SOS -W w Sierpcu poprzez 
wygaszenie;
c) przekształcenie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej Specjalnej w SOS-W 
w Sierpcu w szkołę Wielobranżową I 
Stopnia w SOS-W w Sierpcu;
d) przekształcenie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Zespole Szkół Nr 1 
w Szkołę Wielobranżową I Stopnia 
wZS nr 1;
e) przekształcenie Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej w Zespole Szkół Nr 2 
w Szkołę Wielobranżową I Stopnia 
w ZS Nr 2

Z dniem 11 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 
14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 
oświatowe. Zgodnie z tą ustawą szkoły działające na podstawie 
ustawy o systemie oświaty przekształcają się w nowe typy szkół 
działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 
Prawo oświatowe 1 września 2017 roku przekształceniu z mocy 
ustawy uległy:
1) 6-letnia szkoła podstawowa w 8-letnią szkołę podstawową 
(art. 117);
2) zasadnicza szkoła zawodowa w branżową szkołę I stopnia 
(art. 162);
3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy (art. 172);
4) szkoły policealne (art. 174).
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 
prowadzącej dotychczasowe szkoły, w terminie do dnia 
30 listopada 2017 roku, w drodze uchwał stwierdza ich 
przekształcenie. Uchwały Rady Powiatu stanowią akty 
założycielskie szkół w rozumieniu przepisów Prawa 
oświatowego. W związku z powyższym Zarząd Powiatu na 
posiedzeniu w dniu 20 października 2017r. Skierował do Rady 
Powiatu stosowne uchwały.

9) Ogłoszenie konkursów na dyrektorów 
szkół i placówek oświatowych: LO i ZS 
Nr 1

Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty do organu prowadzącego należy 
przeprowadzenie procedury konkursowej wyłaniającej kandydata 
na stanowisko dyrektora szkoły. W związku z powyższym - na 
posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2017r. - Zarząd Powiatu podjął 
stosowne uchwały w niniejszym temacie.

10) Powołanie Komisji Konkursowej do 
przeprowadzenia konkursów na 
dyrektora LO i ZS Nr 1.

Zarząd Powiatu w dniu 17 maja 2017r. powołał Komisję 
konkursową do przeprowadzenia konkursów na stanowisko 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego.
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Lp. ZA K R ES ZA D A N IE R EA LIZA C JA
EDUKACJA 11) Wniesienie pod obrady Rady 

Powiatu Regulaminu wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Powiat Sierpecki.

W związku z brakiem wniosków dotyczących zmian 
w Regulaminie wynagradzania nauczycieli, odstąpiono od 
realizacji zadania.

12) Ustalenie wysokości stawki dotacji 
na jednego ucznia dla szkół 

niepublicznych o uprawnieniach szkół 
publicznych w roku 2017.

Zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół 
publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację 
z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do 
prowadzenia danego typu i rodzaju szkół w wysokości nie 
niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia w części oświa
towej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę 
samorządu terytorialnego. W ewidencji szkół niepublicznych o 
uprawnieniach szkół publicznych w powiecie sierpeckim 
zarejestrowana jest jedna szkoła, w której realizowany jest 
obowiązek szkolny lub nauki -  I Liceum Ogólnokształcące PUL, 
dla którego organem prowadzącym jest Płocki Uniwersytet 
Ludowy w Płocku. W związku z powyższym - na posiedzeniu w 
dniu 23 marca 2017r. - Zarząd Powiatu podjął stosowną uchwałę 
w niniejszym temacie.

13) Powołanie komisji egzaminacyjnej 
dla nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego.

Zgodnie z art. 9g ust. 2, w związku z art. 91 d pkt 2 Karty 
Nauczyciela - Zarząd Powiatu powołuje komisję egzaminacyjną 
dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 
mianowanego. Zarządu Powiatu w dniu 27 lipca 2017r. przyjął 
uchwały w przedmiotowej sprawie.

14) Informacja dotycząca naboru do 
szkól ponadgimnazjalnych.

Zarządu Powiatu zapoznał się z informacją w dniu 20 września 
2017r.
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Lp. ZAKRES ZADANIE REALIZACJA
EDUKACJA 15) Przyjęcie i przedłożenie Radzie 

Powiatu w Sierpcu informacji o stanie 
realizacji zadań oświatowych za 
poprzedni rok szkolny w szkołach tych 
typów, których prowadzenie należy do 
zadań własnych jednostki samorządu 
terytorialnego.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, 
w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi 
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o 
stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni 
rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu 
i egzaminów, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez 
szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których 
prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu 
terytorialnego oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego 
przez kuratora oświaty. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 
20 października 2017 r. przyjął informację, która została 
przedłożona Radzie Powiatu.

16) Wyłonienie Dyrektora Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Sierpcu 
w świetle obowiązujących przepisów 
prawnych.

W dniu 28 lutego 2013 r., Rada Powiatu w Sierpcu podjęła 
Uchwałę Nr 201.XXXII.2013 w sprawie utworzenia i nadania 
statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu. Zgodnie 
z jej treścią „z dniem 1 kwietnia 2013 r. utworzono Powiatową 
Bibliotekę Publiczną w Sierpcu”. Jednym z ważniejszych 
uprawnień organizatora jest możliwość zatrudniania dyrektora 
biblioteki. Ustawa o bibliotekach nie reguluje kwestii 
zatrudniania dyrektora biblioteki, wobec powyższego na zasadzie 
art. 2 mają zastosowanie przepisy ustawy o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. Ustawa ta określa tryby 
powołania dyrektora instytucji kultury, przewidując jego 
powołanie w trybie konkursowym oraz bez organizowania 
konkursu.
Zarząd Powiatu w dniu 14 grudnia 2017r. powołał na stanowisko 
Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej Panią Elżbietę 
Gozdowską (dotychczasowego dyrektora) na okres od 1 stycznia 
2018 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
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Lp. ZAKRES ZADANIE REALIZACJA
EDUKACJA 17) Powołanie komisji egzaminacyjnej 

dla nauczyciela kontraktowego 
ubiegającego się o awans na stopień 
nauczyciela mianowanego.

W związku z brakiem wniosku powyższy temat nie był 
realizowany.

VIII. FINANSE l)Przyjęcie planu dochodów i wydatków 
budżetu Powiatu oraz planu finansowego 
zadań z zakresu administracji rządowej 
na 2017 rok.

Rada Powiatu w Sierpcu Uchwałą Nr 186.XXX.2016 z dnia 
29 grudnia 2016 roku uchwaliła Budżet Powiatu Sierpeckiego na 
2017 rok. Zgodnie z art. 240 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych - zarząd jednostki samorządu 
terytorialnego w terminie 21 dni od daty podjęcia uchwały 
budżetowej opracowuje plan finansowy zadań z zakresu admini
stracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 
oraz plan dochodów związanych z realizacją zadań, które 
podlegają przekazaniu do budżetu państwa. Realizując 
postanowienia ustawowe Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 18 
stycznia 2017r. przyjął plan finansowy zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi 
ustawami oraz plan dochodów i wydatków, które podlegają 
przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej.

2) Przekazanie jednostkom informacji 
o ostatecznych kwotach przyjętych 
w budżecie Powiatu Sierpeckiego na rok 
2017.

Uchwała Nr 186.XXX.2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok 
- Rada Powiatu w Sierpcu przyjęła budżet na 2017r. Zgodnie z 
art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych w terminie 21 dni od daty uchwalenia 
budżetu, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje 
podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach 
dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i 
wpłat do budżetu. Zarządu Powiatu w dniu 18 stycznia 2017r. 
podjął stosowną uchwałę w niniejszym temacie.
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Lp. ZAKRES ZADANIE REALIZACJA
FINANSE 3) Analiza informacji powiatowych 

jednostek organizacyjnych i Starosty 
Sierpeckiego o liczbie, rodzaju 
i wysokości udzielonych ulg 
w należnościach cywilnoprawnych 
należnych Powiatowi oraz sporządzenie 
informacji o udzielonych przez Zarząd 
Powiatu ulgach w roku 2016.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 1 marca 2017r. zapoznali 
się z niniejszą informacją, nie wnosząc uwag.

4) Zapoznanie się ze sprawozdaniem 
z gospodarowania majątkiem ruchomym 
przez powiatowe jednostki organizacyjne 
i Starostwo Powiatowe w Sierpcu w roku 
2016.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 1 marca 2017r. zapoznali się 
z niniejszą informacją, nie wnosząc uwag.

5) Analiza wykonania Budżetu Powiatu 
za 2016 rok w świetle uzyskania 
absolutorium.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku -  o finansach 
publicznych -  Zarząd Powiatu w terminie do dnia 31 marca roku 
następującego po roku budżetowym jest zobowiązany do 
przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej: 1 jsprawozdanie 
roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego 
zawierające zestawienie dochodów i wydatków wnikających z 
zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 
szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, 2) 
sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZZOZ, 3) informację 
o stanie mienia komunalnego oraz dane o zmianach w stanie mienia 
komunalnego. Zarząd Powiatu w dniu 23 marca 2017r. przyjął i 
przekazał w/w sprawozdania Radzie Powiatu i RIO w ustawowym 
terminie.

6) Przyjęcie sprawozdania finansowego 
Powiatu Sierpeckiego za rok 2016.

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 
publicznych — zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje 
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego 
sprawozdanie finansowe jednostki w terminie do dnia 31 maja roku 
następującego po roku budżetowy. Zarząd Powiatu w dniu 20 kwietnia 
2017r. przyjął i przekazał w/w sprawozdania Radzie Powiatu i RIO.

16



Lp. ZAKRES ZADANIE REALIZACJA
FINANSE 7) Przyjęcie i przedłożenie Radzie 

Powiatu informacji z wykonania Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2017 
roku.

Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku 
o finansach publicznych, zarząd jednostki samorządu 
terytorialnego - w terminie do 31 sierpnia - jest zobowiązany do 
przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu 
terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej informacji 
o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego za pierwsze półrocze, informację o kształtowaniu 
się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć, sprawozdania z wykonania planu 
finansowego Samodzielnego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej. Zakres i formę w/w informacji określiła Rada 
Powiatu Uchwałą Nr 268/LI/10 z dnia 27 lipca 2010 roku. 
Realizując postanowienia art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych - Zarząd Powiatu w dniu 
29 sierpnia 2017r. przedstawił informację z przebiegu wykonania 
budżetu Powiatu w Sierpcu oraz informację o kształtowaniu się 
WPF, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 
2016 roku.

8) Przygotowanie projektu uchwały 
budżetowej na 2018 rok oraz 
Wieloletnie! Prognozy Finansowej na 
2018-2034.

Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok przygotowany 
został w oparciu o ustawę o finansach publicznych z dnia 
27 sierpnia 2009 r. Zgodnie z art. 234 cyt. ustawy organ 
wykonawczy w wyniku swoich prac przyjmuje projekt budżetu, 
po czym do dnia 15 listopada przedkłada go do RIO oraz do 
wglądu organowi stanowiącemu. Regionalna Izba Obrachunkowa 
w Warszawie Zespół w Płocku wydała pozytywną opinię do 
przedłożonego przez Zarząd Powiatu w Sierpcu w dniu 14 
listopada 2017r. projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 
2018-2034 oraz Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.
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Lp. ZAKRES ZADANIE REALIZACJA
FINANSE 9) Przekazanie jednostkom informacji 

o kwotach przyjętych w projekcie 
budżetu Powiatu na 2018 rok.

Informacje o kwotach przyjętych w projekcie budżetu Powiatu na 
rok 2018 zostały przekazane jednostkom za pośrednictwem 
Skarbnika Powiatu.

10) Ustalenie wydatków budżetu 
powiatu, które nie wygasają z upływem 
roku budżetowego 2017.

Artykuł 263 ust. 2, 3 i 4 ustawy o finansach publicznych reguluje 
zasadę wygasania z upływem roku budżetowego 
niezrealizowanych kwot wydatków budżetu j.s.t., bezpośrednio 
związaną z regułą roczności budżetu, a także dopuszczalne 
odstępstwa od tej zasady i ich podstawy prawne. Wykaz 
wydatków niewygasających ustala organ stanowiący j.s.t. w 
drodze uchwały. Na wniosek Krytej Pływalni w dniu 21 grudnia 
2017r. Zarząd Powiatu wniósł pod obrady Rady Powiatu uchwałę 
w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 
roku 2017 roku.

IX. DROGOWNICTWO  
I KOMUNIKACJA

1) Sprawozdanie z działalności ZDP 
w Sierpcu w roku 2016 oraz przyjęcie 
zakresu prac do wykonania w roku 2017.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 1 marca 2017r. zapoznali 
się z niniejszą informacją - nie wnosząc uwag.

2) Informacja z przebiegu zimowego 
utrzymania dróg powiatowych 
2016/2017.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 20 kwietnia 2017r. 
zapoznali się z niniejszą informacją - nie wnosząc uwag.

3) Zapoznanie się z informacją 
w zakresie pozyskiwania środków 
zewnętrznych na realizację inwestycji 
drogowych -  sprawy bieżące oraz 
planowane.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 27 kwietnia 2017r. 
zapoznali się z niniejszą informacją - nie wnosząc uwag.

4) Zapoznanie się z informacją dotyczącą 
regulacji stanu prawnego dróg 
powiatowych w trybie przewidzianym 
w ustawie z dnia 13 października 1998 r. 
Przepisy wprowadzające ustawy 
reformujące administracje publiczną.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 27 kwietnia 2017r. oraz 
w dniu 21 grudnia 2017r. zapoznali się z niniejszą informacją - 
nie wnosząc uwag.
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Lp. ZAKRES ZADANIE REALIZACJA
DROGOWNICTWO  
I KOMUNIKACJA

5) Zapoznanie się z informacją na temat 
przebiegu remontów dróg powiatowych 
oraz aktualnego ich stanu.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 4 października 2017 r. 
zapoznali się z niniejszą informacją.

6) Wyrażenie zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie 
zadania związanego z wyłonieniem 
jednostki do usuwania pojazdów z drogi 
i przechowywania ich na parkingu 
strzeżonym

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla 
pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa 
w art. 130a ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo 
o ruchu drogowym - należą do zadań własnych powiatu. 
Wysokość opłat oraz kosztów w myśl art. 130a ust.6 uchwala 
Rada Powiatu. Podmiot do usuwania pojazdów z drogi i ich 
przechowywania na parkingu strzeżonym wyłoniony jest w 
oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych - przetarg 
nieograniczony. Płatnikiem dla wyłonionej firmy jest Starosta. 
Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2017r. Zarząd Powiatu 
przyjął stosowny projekt uchwały w niniejszym temacie.

7) Wyłonienie operatora na świadczenie 
usług w zakresie Publicznego Transportu 
Zbiorowego.

Z mocy ustawy został przesunięty termin na wyłonienie operato
ra usług Publicznego Transportu Zbiorowego. W związku z 
powyższym omawianie przedmiotowego zadania stało się 
bezprzedmiotowe.

8) Wniesienie pod obrady Rady Powiatu 
uchwały dotyczącej stawek za usuwanie 
i przechowywanie pojazdów usuniętych 
z drogi i przechowywanie ich na 
parkingu strzeżonym.

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla 
pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 
1 lub 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym 
należą do zadań własnych powiatu. Wysokość opłat oraz kosztów 
w myśl art. 130a ust.6 uchwala Rada Powiatu. Podmiot do usuwania 
pojazdów z drogi i ich przechowywania na parkingu strzeżonym został 
wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego (rozpoznanie cenowe). Płatnikiem dla 
wyłonionej firmy jest Starosta. Różnica pomiędzy opłatami pobranymi 
uchwalonymi przez Radę, a poniesionymi dla podmiotu wyłonionego 
w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych stanowi dochód 
własny powiatu. Całość zadania powinna być samofinansująca się.
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DROGOWNICTWO 
I KOMUNIKACJA

W związku z tym należy zabezpieczyć pewne środki finansowe 
wynikające ze zbilansowania opłat ponieważ część właścicieli 
nie odbiera pojazdów i najczęściej są to osoby nieściągalne co 
generuje koszty dla powiatu. Na podstawie art. 130a ust. 6c 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ogło
szono (M. P. z 2017r. poz. 772) maksymalną wysokość stawek 
kwotowych opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego 
przechowywanie na parkingu strzeżonym, obowiązujących 
w 2018 roku. Zarząd Powiatu w dniu 23 listopada 2017r. 
skierował do Rady Powiatu stosowny projekt uchwały w tym 
temacie.

9) Zapoznanie się z informacją dotyczącą 
przygotowania do zadań inwestycyjnych 
i remontowych na drogach powiatowych 
w roku 2018.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 23 listopada 2017r. 
zapoznali się z przedmiotową informacją - nie wnosząc uwag.

10) Zapoznanie się z informacją 
dotyczącą pozyskiwania i wykorzystania 
funduszy pozabudżetowych w roku 
2017.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 23 listopada 2017r. 
zapoznali się z niniejszą informacją - nie wnosząc uwag.

11) Zapoznanie się z informacją 
dotyczącą przygotowania do zimowego 
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 
2017/2018.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 23 listopada 2017r. 
zapoznali się z stosowną informacją - nie wnosząc uwag.

12) Zapoznanie się z informacją 
dotyczącą rozliczenia inwestycji 
wykonanych w 2017 roku.

Członkowie Zarządu Powiatu na bieżącą monitorowali sytuację 
finansową inwestycji drogowych. Szczegółowe informacje 
zostały przedstawione na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 
21 grudnia 2017r.

13) Zapoznanie się z informacją 
dotyczącą przeprowadzenia postępowań 
przetargowych w zakresie realizacji 
inwestycji drogowych.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 21 grudnia 2017r. 
zapoznali się z stosowną informacją - nie wnosząc uwag.

\
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X. GEODEZJA 
I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI

1) Zapoznanie się z informacja dotyczącą 
ujawnienia praw własności 
nieruchomości Powiatu Sierpeckiego 
w księgach wieczystych:
- II półrocze 2016r.,
- 1 półrocze 2017r.

Zarząd Powiatu zapoznał się z informacją w dniu 18 stycznia 
2017r. oraz 27 lipca 2017r. - nie wnosząc uwag.

2) Zapoznanie się z informacją 
o sposobie korzystania w 2016 roku 
z nieruchomości oddanych w trwały 
zarząd.

Członkowie Zarządu Powiatu w dniu 19 kwietnia 2017r. 
zapoznali się z niniejszą informacją - nie wnosząc uwag.

3) Sprzedaż nieruchomości położonej 
w obrębie Studzieniec planowanych do 
zbycia w 2017r.

Uchwałą Nr 126.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 
25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego 
położonych w obrębach Rachocin i Studzieniec gm. Sierpc 
działki nr 195/5 i nr 195/42 położone w obrębie Studzieniec 
oraz działki nr 35 i nr 36 położone w obrębie Rachocin 
zostały przeznaczone do sprzedaży. Zarząd Powiatu 
w Sierpcu uznaje za celowe rozszerzenie katalogu 
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży co pozwoli 
ewentualnemu nabywcy na prowadzenie na zwiększonym 
areale racjonalnej gospodarki rolnej, a także powinno 
wpłynąć korzystnie na wysokość ceny jednostkowej za 1 ha 
gruntu osiągniętej w drodze przetargu. Na sprzedaż 
nieruchomości niezbędna jest zgoda Rady Powiatu, która 
następuje w drodze uchwały. Zarząd Powiatu na posiedzeniu w 
dniu 14 listopada 2017r. skierował stosowny projekt uchwały do 
Rady Powiatu.
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GEODEZJA 

I GOSPODARKA 
NIERUCHOMOŚCIAMI

4)Ogłoszenie przetargu na dzierżawę 
gruntów położonych w obrębach: 
Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc lub 
przedłużenie dzierżawy tych gruntów 
z dotychczasowym dzierżawcą w drodze 
bezprzetargowej.

Zarząd Powiatu, na posiedzeniu w dniu 20 października 2017 r. 
dokonał wyboru formy przeprowadzenia przetargu na dzierżawę 
gruntów położonych w obrębach: Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc, 
ustalił cenę wywoławczą i wysokość wadium w tym postępowaniu, 
a także powołał komisję przetargową do przeprowadzenia 
postępowania. Na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 roku, Zarząd 
zatwierdził wynik przetargu.

4) Uchwalenie Planu wykorzystania 
zasobu nieruchomości Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2018-2020.

W powyższym temacie nie złożono wniosku.

Realizując przyjęty Plan - Zarząd Powiatu rozpatrywał w /w  zadania zgodnie z terminarzem posiedzeń Zarządu, jak 
również na posiedzeniach nadzwyczajnych warunkowanych sytuacją organizacyjno -  finansową powiatu. Z tego też 
względu terminy realizacji zadań odbiegały nieznacznie od przyjętych w  Planie. Każdorazowo odstępstwa od terminów były 
monitorowane do członków Zarządu bądź na ich wniosek uwzględniane w  porządku kolejnego posiedzenia. Należy 
zauważyć, iż przyjmując Plan pracy Zarząd Powiatu planował odbycie 24 posiedzeń, podczas gdy faktycznie było ich 34, 
w  tym 12 zwołanych w  trybie zwyczajnym i 22 w  trybie nadzwyczajnym. W sumie Zarząd Powiatu podjął 207 uchwały, 
w  tym 97 wniósł pod obrady Rady Powiatu. W szystkie uchwały zostały przekazane komórkom organizacyjnych Starostwa 
i jednostkom organizacyjnym powiatu -  do realizacji. Jednostki zobowiązane do realizacji uchwał na bieżąco składały do 
Biura Rady i Zarządu Powiatu informacje o terminie i sposobie realizacji uchwał Zarządu i Rady Powiatu. Uchwały oraz 
protokoły z posiedzeń Zarządu zostały opublikowane w  Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego 
w  Sierpcu. Ponadto Starosta Sierpecki realizując § 90 Statutu Powiatu Sierpeckiego -  przedkładał na każdej sesji Rady 
Powiatu sprawozdanie z  działalności Zarządu w  okresie międzysesyjnym. Sprawozdania zawierały informacje o realizacji 
zadań ujętych w  Planie pracy Zarządu, a także tych wynikających z bieżących potrzeb powiatu, a leżących w  kompetencji 
Zarządu. ____  *
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Jan Laskowski
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