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PROTOKÓŁ Nr XLV.2017 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 14 grudnia 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 9:10.

Na stan 17 radnych ustawowego składu Rady Powiatu w Sierpcu w obradach 
uczestniczyło 14 radnych /Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu/.

Porządek obrad sesji nadzwyczajnej wraz z wnioskiem Zarządu Powiatu w Sierpcu 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach uczestniczyli:

1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu,

2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,

3) Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

Ad. pkt 1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady -  Pan Jan Rzeszotarski otworzył XLV sesję Rady Powiatu 
^  w Sierpcu. Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał Pana Stanisława 
Pawłowskiego.

Ad. pkt 2.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2017 rok.
Pan Przewodniczący powiedział, że z uwagi na fakt, iż sesja została zwołana 
w trybie nadzwyczajnym i nie było możliwości omówienia projektu uchwały na 
posiedzeniach komisji stałych Rady Powiatu w Sierpcu, prosił Pana Krzysztofa
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Sobieckiego -  Skarbnika Powiatu o przedstawienie zmian ujętych w niniejszym 
projekcie uchwały.

Głos zabrał Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu, który wyjaśnił, 
że głównym celem obrad nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 
14 grudnia 2017 roku jest kwestia konieczności wypłacenia dotacji dla liceum 
funkcjonującego w Leonium w Sierpcu. Pan Skarbnik wyjaśnił, że z uwagi na to iż 
ustawa o finansowaniu oświaty mówi, że do 15 grudnia należy wypłacić dotację dla 
publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dlatego została zwołana 
sesja w trybie nadzwyczajnym, aby dokonać stosownych zmian w budżecie Powiatu 
Sierpeckiego. Dodał, że w swoim posiadaniu urząd ma dwie interpretacje 
z Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat finansowania liceum funkcjonującego 
w Leonium w Sierpcu, które jest prowadzone przez osobę prawną. W pierwszym 
piśmie z dnia 13 października 2017 roku jest zawarta informacja, że dotacja jest 
przekazywana przez Miasto Sierpc. Natomiast w drugim piśmie, które wpłynęło do 
Starostwa Powiatowego w dniu 7 grudnia, a które zostało podpisane przez Dyrektora 

^  Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym została przekazana 
informacja, że za 4 miesiące roku 2017 dla nowego powstałego liceum, dotację 
powinien ponosić powiatu, co daje kwotę 74.160 zł. Pan Skarbnik wyjaśnił, że to jest 
główną przyczyną zmian w Budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2017 roku, które są 
przedmiotem obrad nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 14 grudnia 
2017 roku. Powiedział, że zostaje wprowadzona do budżetu Powiatu po stronie 
wydatków dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę 
prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego.

Pan Jarosław Ocicki zapytał, czy ta dotacja jest z Ministerstwa, czy ze środków 
z budżetu powiatu?

Pan Skarbnik wyjaśnił, że można powiedzieć, że jest to dofinansowanie ze środków 
z budżetu Powiatu Sierpeckiego. Dodał, że istnieje możliwość wystąpienia o zwrot 
tych środków, ale pod warunkiem, że liczba dzieci zwiększyłaby się. Dodał, 
że w omawianym przypadku na terenie Powiatu Sierpeckiego liczba dzieci 
w porównaniu do kwot przyznanych w subwencji uległa zmniejszeniu. Ta liczba 
dzieci, która doszła do Leonium mieści się jeszcze w tej kwocie i liczbie dzieci, 
która została podana do subwencji oświatowej. Pan Skarbnik reasumując powiedział, 
że można stwierdzić, że doszła jeszcze jedna szkoła, ale nie przyszły za tą szkołą 
pieniądze.

Pan Jarosław Ocicki zapytał, jaką kwotę będzie trzeba dopłacać z budżetu Powiatu 
do funkcjonowania niniejszej szkoły?

Pan Andrzej Cześnik powiedział, że sprawa nie jest zrozumiała, ponieważ jeżeli 
przybyło młodzieży, to powinno wystąpić zwiększenie dotacji. Dodał, że może 
trzeba byłoby tą drogą pójść, aby te środki finansowe pozyskać.

Głos zabrała Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Zdrowia, która wyjaśniła, że analizując liczbę uczniów w szkołach, to należy
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stwierdzić, że i tak jest mniejsza liczba uczniów w porównaniu do 30 września roku 
ubiegłego, a co za tym idzie nie można wystąpić o dodatkowe środki finansowe 
z rezerwy subwencji oświatowej. Jeśli chodzi o kwotę dotacji to jest ona na poziomie 
kwoty subwencji oświatowej przypadającej na jednego ucznia, typu szkoły - liceum 
ogólnokształcącego, jaką otrzymuje Powiat Sierpecki.

Salę sesji opuścił Pan Stanisław Pawłowski (godz. 9:20). Stan obecnych radnych 
-1 3  osób.

Pani Bogusława Lewandowska wyjaśniła, że środki finansowe przekazywane na 
funkcjonowanie liceum w Leonium, będą na poziomie subwencji. Nadmieniła, że 
środki finansowe na uczniów liceum w Leonium Powiat otrzyma dopiero na rok 
2018. Ministerstwo przewiduje wydatki w ramach subwencji oświatowej na cały rok 
szkolny na określoną liczbę młodzieży, nie dokonując comiesięcznej analizy 
związanej z liczbą uczniów, ponieważ na cały rok przekazana jest pewna pula 
środków finansowych. Dodała, że jedynie można zwiększać subwencje w ramach 
rezerwy i może wystąpić takie zjawisko, że przybędzie bardzo duża liczba uczniów, 

^  aniżeli liczba wykazana w SIO na dzień 30 grudnia roku poprzedzającego, a więc 
według tych danych decydujących o kwocie subwencji na dany rok budżetowy. Pani 
Naczelnik wyjaśniła, że Powiat Sierpecki w tej chwili płaci tylko za 36 osób liceum 
publicznego i samorządowego. W roku następnym będą ponoszone koszty związane 
z liceum od 130 uczniów, ponieważ jeszcze będzie płacone za gimnazjum, ale to już 
będzie wynikać z subwencji, ponieważ uczniowie dotychczasowego gimnazjum 
są już wykazani w Systemie Informacji Oświatowej.

Pan Wojciech Rychter zapytał, jaka jest subwencja na ucznia liceum 
ogólnokształcącego, a ile trzeba dołożyć z budżetu powiatu?

Na salę obrad sesji powrócił Pan Stanisław Pawłowski (godz. 9:30). Stan 
obecnych radnych -  14 osób.

Pan Jarosław Ocicki powiedział, że wiadomy jest fakt, że subwencji nie wystarcza 
dla każdej szkoły i samorząd dopłaca do funkcjonowania oświaty. Wobec 

^  powyższego radny chciałby się dowiedzieć w jakiej wysokości Powiat musi ponieść 
koszty w związku z funkcjonowaniem szkół w roku bieżącym przez okres 4 ostatnich 
miesięcy? Dodał, że Powiat nie ma prawa ingerowania w ogóle w schemat 
organizacyjny tej szkoły, tylko Powiat jest przekaźnikiem pieniędzy. Dodał, że 
otrzymano informację, że trzeba dopłacać do szkoły, nie mając możliwości 
wypowiedzenia się np. co do schematu organizacyjnego, czy zatrudnienia w tej 
szkole. Ponownie radny zapytał, w jakiej wysokości Powiat będzie musiał ponieść 
koszty związane z funkcjonowaniem liceum w Leonium za okres ostatnich 
4 miesięcy?

Pan Mariusz Turalski zapytał, w jakiej wysokości będzie musiał Powiat pokryć 
koszt utrzymania uczniów liceum w Leonium w roku 2018?

Pan Przewodniczący zwrócił uwagę, że należy również się zastanowić nad faktem,
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czy utrzymanie szkoły niepublicznej ponadgimnazjalnej jest obligatoryjne dla 
Powiatu, czy Rada Powiatu może nie uwzględnić dofinansowania.

Salę obrad opuścił Pan Mariusz Turalski (godz. 9:35). Stan obecnych radnych -  
13 osób.

Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia
wyjaśniła, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty Powiat jest zobowiązany do 
prowadzenia szkół publicznych, nieważne jest, czy to jest szkoła prowadzona przez 
osoby prawne, czy osoby fizyczne. Podkreśliła, że jest nałożony obowiązek na 
powiat prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych. Wobec powyższego 
powiat musi dopłacić do funkcjonowania liceum w Leonium. Ponadto ustawa 
określa, że dotacja musi wpłynąć do szkoły do dnia 15 grudnia. Jeśli chodzi
0 wydatki, to ustawa o systemie oświaty w art. 80 ust. 3 mówi, że kwota dotacji na 
ucznia danego typu szkoły jest wysokością wydatków bieżących ponoszonych 
w roku budżetowych, czy bazowym na ucznia danej szkoły. W przypadku Powiatu 
jest to kwota 5.525, 45 zł, ale jest to kwota uśredniona ze wszystkich liceów, które 
prowadzi Powiat Sierpecki. W tym aspekcie jest brane pod uwagę liceum w Zespole 
Szkół Nr 1 w Sierpcu, liceum w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu i Liceum 
Ogólnokształcące w Sierpcu. Analizowano wszystkie wydatki na te licea ustalono, 
że do funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego Powiat Sierpecki dokłada do 
otrzymywanej subwencji, natomiast do funkcjonującego liceum w ZS Nr 1 i ZS Nr 2 
w Sierpcu, z uwagi na dużą liczbę uczniów w klasach liceum, wydatki związane 
z utrzymaniem rozkładają się na bieżące utrzymanie budynku, między technikum
1 zasadniczą szkołą zawodową oraz liceum. Wydatki bieżące liczone są 
proporcjonalne, dlatego ta kwota po uśrednieniu jest niższa, aniżeli kwota subwencji 
oświatowej, przewidziana w metryczce subwencji. Przepis art. 80 ust. 3 ustawy 
o systemie oświaty mówi, że jeżeli kwota wydatków bieżących na ucznia danego 
typu szkoły jest mniejsza od kwoty przewidzianej w subwencji, to trzeba przekazać tą 
kwotę przewidzianą w subwencji oświatowej. Kwota wydatków bieżących nie może 
być mniejsza niż kwota przewidziana w subwencji oświatowej.

Na salę obrad powrócił Pan Mariusz Turalski (godz. 9:40). Stan obecnych 
radnych -1 4  osób.

Pan Jarosław Ocicki powiedział, że swoją siedzibę liceum funkcjonujące 
w Leonium ma w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sierpcu. Dodał, że w Liceum 
Ogólnokształcącym w Sierpcu jest mały nabór, więc realne byłoby, aby liceum 
funkcjonujące w Leonium było umiejscowione w budynku Liceum 
Ogólnokształcącego w Sierpcu. Dodał, że Powiat przekazuje pieniądze, a nie ma 
żadnych możliwości egzekwowania pewnych decyzji. Radny uważa, że powinny 
zostać podjęte rozmowy z Dyrektorem Leonium w tym temacie, ponieważ Powiat 
w pewnym sensie ponosi koszty z tytułu utrzymania tej szkoły.

Głos zabrał Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu, który odpowiadając na 
zapytanie radnego Pana Mariusz Turalskiego wyjaśnił, że w Budżecie Powiatu



Sierpeckiego na 2018 rok, została zaplanowana dotacja dla Leonium w wysokości 
758.000 zł. Dodał, że ta kwota wzięła się z pomnożenia ilości uczniów przez kwotę 
subwencji, która jest zaplanowana na rok 2018. Podkreślił, że Powiat Sierpecki 
dokładając do każdego ucznia liceum daną kwotę, będzie musiał tą dotację 
aktualizować. Dodał, że Jego zdaniem ta dotacja nie pozostanie w takiej wysokości 
jak wcześniej zostało to powiedziane, ponieważ uważa, że ona jeszcze wzrośnie. 
Wyjaśnił, że jeżeli do danego ucznia zostanie dołożone około 100 zł, to do każdego 
ucznia liceum funkcjonującego w Leonium, też będzie trzeba dołożyć. Dodał, że jeśli 
koszt utrzymania ucznia w liceum prowadzonym przez Powiat Sierpecki będzie 
wyższy to analogicznie koszt utrzymania ucznia w liceum Leonium będzie również 
wyższy.

Pan Starosta podkreślił, że to nie Powiat ustalał założenia określone w ustawie, 
tylko teraz Powiat musi realizować ustawę. Dodał, że w bieżącym roku Powiat do 
funkcjonowania oświaty musiał dołożyć kwotę około 2.100.000 zł. Dodał, że w tej 
kwocie jest już ujęta dotacja dla Leonium. Podkreślił, że należy zauważyć, iż 
środków z subwencji nie wystarczy na utrzymanie szkół. Pan Starosta powiedział, że 
radni przedstawiając swoją argumentację w sprawie liceum w Leonium mają rację, 
ale należy również mieć na względzie przestrzeganie przepisów prawa. Dodał, że 
dlatego dzisiaj wystąpiono do radnych Rady Powiatu o zaakceptowanie zmian 
w Budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2017 roku, związanych z przekazaniem dotacji 
dla liceum w Leonium. Pan Starosta powiedział, że w tym temacie wystąpiono do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej w celu wydania opinii. Pierwsza opinia była 
pozytywna dla Powiatu Sierpeckiego, ponieważ określała, że Miasto Sierpc do końca 
roku miało ponosić koszty związane z utrzymaniem liceum w Leonium tym bardziej, 
że otrzymało dotację na dzieci uczęszczających do Leonium. Jednakże Pan Starosta 
oznajmił, że w tym temacie wystąpiła interwencja ze „strony kościelnej” do 
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pan Starosta wyjaśnił, że Ministerstwo wydało 
inną opinię w tym temacie. Decyzja jest taka, że Powiat musi przekazać środki 
finansowe. Wobec powyższego, aby RIO nie zarzuciło nie realizowanie wytycznych 
Ministerstwa, została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, aby było można 
w ustawowym terminie przekazać dotację dla liceum w Leonium.

Pan Jarosław Ocicki powiedział, że chodziło o zwrócenie uwagi na anomalie 
związaną z tym, że Powiat nie ma wpływu na szkołę, którą musi finansować. Nie ma 
wpływu na umiejscowienie tej szkoły, to znaczy, że np. będzie się znajdowała 
w obiekcie należącym do Powiatu Sierpeckiego oraz nie ma się wpływu na 
zatrudnienie. Dodał, że to nie jest zrozumiałe. Podkreślił, że należy zauważyć, iż 
Powiat dostał kolejne obowiązki, które będą kosztować niemałe pieniądze.

Pan Andrzej Cześnik powiedział, iż uważa, że Powiat Sierpecki jest w sytuacji 
przejściowej. Tak się stało, że gimnazja zostały zlikwidowane, więc szkoła szukała 
wyjścia, znajdując rozwiązanie w utworzeniu liceum. Dodał, że również uważa, że 
dobrze byłoby, gdyby ta szkoła korzystała z budynków należących do Powiatu 
Sierpeckiego. Faktem jest, że przed Powiatem Sierpeckim stoi problem związany
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z funkcjonowaniem liceów, ponieważ w mieście powstało tego typu szkół dużo.

Pan Krystyna Siwiec powiedziała, że w tej chwili w omawianej sprawie Powiat nie 
ma wyjścia. Radna zwróciła uwagę, że na przyszłość należałoby się zastanowić nad 
faktem, że skoro państwo daje taką subwencję, kiedy samorząd we własne szkoły 
dokłada, to powinno się przekazywać tej szkole tylko tyle, ile państwo daje. 
Ministerstwo powinno się zastanowić nad tą sprawą i nad wadą tego zapisu 
prawnego.

Więcej pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:

za -14.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 270.XLV.2017

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 
Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok

/Uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Pan Przewodniczący powiedział, że w porządku obrad nadzwyczajnej sesji w dniu 
4 )  14 grudnia 2017 roku był ujęty jeden punkt, jednakże Pan Starosta prosił o udzielenie 

głosu, ponieważ chciałby przekazać bardzo ważną informację wszystkim radnym 
Rady Powiatu w Sierpcu.

Pan Starosta powiedział, że wszystkim radnym została udostępniona informacja na 
platformie FTP dotycząca przebiegu konkursu ofert na świadczenie usług 
medycznych oraz trudnej sytuacji SPZZOZ w Sierpcu. Ponadto Pan Starosta 
poinformował, że Pani Beata Bany -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu od dnia 
14 grudnia 2017 roku do dnia 3 stycznia 2018 roku, mając nie podpisane umowy 
kontraktowe z wieloma lekarzami jest na zwolnieniu lekarskim. Dodał, że w tej 
chwili stworzył się problem, jak z tego tematu wyjść. Podkreślił, że na ten temat była 
już rozmowa podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Sierpcu z Panem Rafałem 
Wiśniewski -  Z-cą Dyrektora ds administracyjno -  ekspoloatacyjnych i zamówień 
publicznych, który ma wraz z Dyrektorem ds. Medycznych SPZZOZ w Sierpcu
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i Główną księgową przeprowadzić negocjacje z lekarzami. W dniu 18 grudnia 2017 
roku Z-cy Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu zostali zobowiązani do uczestnictwa 
w posiedzeniu Zarządu Powiatu w Sierpcu, celem udzielenia stosownych wyjaśnień 
w niniejszym temacie. Pan Starosta dodał, że radni Rady Powiatu w Sierpcu zostaną 
poinformowani o podjętych decyzjach w niniejszym temacie.

Pan Przewodniczący poinformował, że następne obrady sesji Rady Powiatu 
w Sierpcu zostały zaplanowane na dzień 28 grudnia 2017 roku. Dodał, że godzina 
obrad sesji zostanie jeszcze ustalona, biorąc pod uwagę ilość spraw, która będzie 
przedmiotem obrad sesji i że zaplanowane jest na godzinę 14:00 spotkanie 
opłatkowe.

Następnie Pan Przewodniczący życzył wszystkim przybyłym na obrady sesji Rady 
Powiatu w Sierpcu wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz bogatego 
Mikołaja.

Ad. pkt 4.

Zaniknięcie obrad.

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

Protokołowała

Dominika Pawłowska
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LISTA OBECNOŚCI
R A D N Y C H

RADY POWIATU W SIERPCU

na obradach XLV nadzwyczajnej sesji w dniu 14 grudnia 2017 roku

Lp. NAZWISKO I IMIĘ Podpis

1. Błaszczyk Marcin
/ n i e o b c e j

2. Gąsiorowski Marek
.............

3. Gorzkoś Juliusz
y/ r u ' e o p e c m ^

4 Cześnik Andrzej /TK ^

5. Kozicka Krystyna
/Tli ćlębecsri^

6. Laskowski Jan

7. Lejman Maria Magdalena 71■/(/^ -

8. Misztal Bogdan Sylwester u 4
9. Ocicki Jarosław

10. Olejniczak Sławomir c
11. Pakieła Paweł

12. Pawłowski Stanisław

13. Rychter Wojciech Adam ^7Y i\r-14. Rzeszotarski Jan

15. Siwiec Krystyna

16. Tomkalski Wiesław
,

17. Turalski Mariusz fs\J
O /ja , fcyfh .
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