
Z A R Z Ą D  P O W I A T U
r

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU ROK 2019

Nr sprawy 31

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 37.2019 Z POSIEDZENIA 
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Rozpoczęto 13 grudnia 2019 r. 

Zakończono 13 grudnia 2019 r.



PROTOKÓŁ Nr 37.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 13 grudnia 2019r.

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

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

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
^  1. Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,

2. Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
3. Pan Robert Makówka -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu,
3. Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2019r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania

^  sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2019 i 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc 
-dz . nr 195/37 i nr 195/38.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas 
oznaczony wynoszący 4 lata części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołu 
Szkół Nr 1 w Sierpcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Liceum 
ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół 
Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
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9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Centrum 
Kształcenia zawodowego w Sierpcu,
10. Przyjęcie protokołów:

Nr 33.2019 z dnia 15 listopada 2019r.,
Nr 34.2019 z dnia 21 listopada 2019r.,
Nr 35.2019 z dnia 28 listopada 2019r.,
Nr 36.2019 z dnia 29 listopada 2019r.

11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

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

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu Powiatu wprowadzić 
pkt 9a Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej w Sierpcu.

Członkowie Zarządu jednogłośnie (5-za) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu Powiatu 
po zmianach, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku ^  
finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2019r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2019 i 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzienice gm. Sierpc 
-dz . nr 195/37 i nr 195/38.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas 
oznaczony wynoszący 4 lata części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołu 
Szkół Nr 1 w Sierpcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Liceum 
Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół 
Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Sierpcu.
9a. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Sierpcu.
10. Przyjęcie protokołów:

Nr 33.2019 z dnia 15 listopada 2019r.,
Nr 34.2019 z dnia 21 listopada 2019r.,
Nr 35.2019 z dnia 28 listopada 2019r.,
Nr 36.2019 z dnia 29 listopada 2019r.

11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Pan Starosta przekazał prowadzenia dalszego porządku posiedzenia Zarządu Panu 
Jarosławowi Ocickiemu -  Wicestaroście Sierpeckiemu.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybył Pan Robert Makówka -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.
Pan Wicestarosta poinformował, iż na wniosek Pana Roberta Makówki -  Dyrektora 
SPZZOZ w Sierpcu Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania
0 przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2019r.
/wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, że obecnie jest to okres który był bardzo dobrym 
okresem dla szpitala. Zwiększenie przychodów, uzyskanie stabilizacji finansowej
1 patrząc na kolejne okresy wyprzedzając IV kwartał, dodatni wynik szpital zachował do 
listopada. Nadmienił, że miesiąc grudzień będzie miesiącem, w którym prawdopodobnie 
będzie ciężko utrzymać wynik dodatni, ponieważ przewidziane jest zwiększenie 
wynagrodzeń dla pracowników w tym miesiącu z okazji świąt. Podjęto również decyzję, 
aby ten wynik dodatni, który udało się pozyskać przeznaczyć na dodatkowe wypłaty dla 
pracowników. Podkreślił, iż obecnie chciałby, aby został wykonany ryczałt ponad
18.000. 000 zł, który jest bardzo trudny do wykonania. Wyjaśnił, że jeżeli nie zostanie 
wykonany, to wówczas szpital traci środki w roku bieżącym jak i w przyszłym około
2.000. 000zł. Została wykonana nadzwyczajna praca na dwóch oddziałach: 
internistycznym i chirurgicznym, ponieważ na dzień dzisiejszy brakuje 500.000zł, aby 
wykonać ryczałt. Dodał, iż na oddziale chirurgicznym jest bardzo dużo pacjentów, 
w związku z tym dostawiane są łóżka. Wykonuje się bardzo dużo zabiegów. Ponadto 
Pan Dyrektor powiedział, że może uda się rozwiązać główny problem szpitala, jakim 
jest brak lekarzy na trzech oddziałach: ginekologia, położnictwo i neonatologia. Dodał,
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iż może uda się podpisać umowy z nowym zespołem lekarzy pediatrów, który 
zabezpieczy od stycznia pracę szpitala. Oznajmił, iż jest to zespół lekarzy, którzy 
funkcjonują w szpitalu w Pułtusku i Dziekanowie. Stwierdził, że jest jeszcze do 
uporządkowania oddział ginekologiczny, aby zwiększyć operatywność oddziału. 
Ponadto poinformował, iż toczą się rozmowy ze związkami zawodowymi w sprawie 
wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2020r. Uważa, że około 1.200.000zł zostanie 
przeznaczone na wzrost wynagrodzeń w przyszłym roku. Stwierdził, że jeżeli uda 
zachować się ryczałt w kwocie 18.000.000zł to sytuacja szpitala będzie stabilna.
Pan Skarbnik zaznaczył, że na wynik wpłynęła sytuacja którą radni podjęli w uchwale
0 spłacie rat kredytu szpitala wobec banku. Stąd też kwota 230.000zł na pół roku, na 
kwartał 115.000zł. W związku z tym ten wynik o kwotę 115.000zł jest mniejszy, 
ponieważ zostały środki przekazane do szpitala.
Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, że wynik jest cały czas narastający, a wynik dodatni ^  
jest prawie 400.000zł. Dodał, iż szpital posiada płynność finansową, reguluje 
zobowiązania. Uważa, że z każdym miesiącem szpital jest w coraz lepszej sytuacji 
finansowej. Powiedział, iż obecnie jest w najlepszej sytuacji finansowej w całym 
województwie mazowieckim. Powiedział, iż w szpitalach zastanawiają się jak utrzymać 
kadrę lekarską, a także są problemy z wypłatami wynagrodzeń i z płatnościami wobec 
kontrahentów. Stwierdził, iż w szpitalu w Sierpcu nie występują problemy płatnicze. 
Oznajmił, iż dogadano się ze wszystkimi wierzycielami, dostawcami i kontrahentami
1 uzgodniono zasady funkcjonowania. Przyjęto zasady, iż płaci wszystkim nikogo nie 
preferuje do 30 dni zaległości. Stara się aby not odsetkowych było jak najmniej. 
Stwierdził, że jest to łatwiejsze funkcjonowanie szpitala. Priorytetem jest utrzymanie 
ryczałtu w kwocie 18.000.OOOzł. Wyjaśnił, że jeżeli szpital nie wykona ryczałtu to 
w kwietniu według wyliczeń szpital musiałby oddać kwotę 1.000.OOOzł za ten rok i tę 
samą kwotę w przyszłym roku. Dodał, iż w kwietniu będzie korekta ryczałtu za rok 
2019 i następnie korekta ryczałtu na rok 2020. Dużym problemem dla szpitali jest ^  
wykonanie kontraktu.
Pan Wicestarosta powiedział, iż opinia lekarzy jest bardzo pozytywna. Dodał, iż lekarze 
pozytywnie odnoszą się do pracy w szpitalu w Sierpcu.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jest szansa do końca roku na zakup sprzętu 
medycznego?
Pan Dyrektor SPZZOZ odpowiedział, że przetargi są ogłoszone. Jeżeli uda się 
odpowiednio rozstrzygnąć, to wówczas wyrobi się w czasie. Zostało ogłoszone 
postępowanie na wieżę artroskopową, narzędzia ortopedyczne, chirurgiczne 2 komplety, 
dermaton (urządzenie do przeszczepów skórnych), napędy ortopedyczne. Natomiast 
reszta środków pozostanie na inwestycje na kolejny rok.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy są jakieś informację dotyczące odbywającej się 
kontroli w szpitalu?
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Pan Starosta opuścił salę posiedzenia Zarządu Powiatu -  stan członków Zarządu 4.

Pan Dyrektor odpowiedział, że nie. Zostały przekazane dokumenty, które życzył sobie 
NFZ. Ponadto powiedział, że rozpoczęła się również kontrola Państwowej Inspekcji 
Pracy. Ponadto zostały złożone dokumenty do prokuratury, dokumenty o które wystąpiła 
prokuratura w związku ze sprawą dotyczącą manometrii.
Pan Sławomir Krystek zapytał o zakup tomografu, czy są jakieś informacje?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że jeżeli zostałyby przekazane środki na koniec roku to 
nic by nie dało, ponieważ do końca roku należałoby je wydatkować.
Pan Dyrektor powiedział, że sytuacja jest trochę inna niż z otrzymywanymi dotacjami ze 
Starostwa, ponieważ wszystkie środki by przepadły w związku z obowiązującymi 
procedurami, które należałoby wykonać. Dodał, iż te środki nie mogłyby zostać 
przesunięte na kolejny rok.
Pan Wicestarosta uważa, że ta sprawa będzie załatwiona w roku 2020.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że najważniejszą sprawą jest wykonanie ryczałtu przez 
oddziały szpitala.
Pan Dyrektor nadmienił, iż na dzień 27 listopada br. pozostało do wykonania 
1.419.000 zł, natomiast na dzień 12 grudnia br. pozostało do wykonania 533.000 zł. 
Dodał, że cały ciężar spoczywa na dwóch oddziałach: internistycznym i chirurgicznym. 
Powiedział, że jest wiele miejsc na oddziałach, gdzie atmosfera jest pozytywna, 
a personel jest chętny do nauki. Ponadto powiedział, że wykonywanych jest około 180 
badań endoskopowych miesięcznie.
Pan Kamil Różański powiedział, że przy szpitalu jest parking z miejscami dla 
niepełnosprawnych. Zwrócił uwagę, że miejsca są oznaczone znakiem stojącym, 
natomiast nie są pomalowane na kolor niebieski tzw. znak poziomy.
Pan Dyrektor odpowiedział, że nie jest to teren szpitala ani powiatu. Stwierdził, że jest 
to teren miasta.
Pan Wicestarosta powiedział, że zarządcą nieruchomości jest Wojewoda. Uważa, że 
należy wystąpić z pismem do Wojewody. Dodał, iż w roku 2020 będzie przeprowadzony 
remont przy bramie wjazdowej i wyjazdowej, ponieważ będzie ogłaszany przetarg na 
remont parkingu.
Pan Dyrektor powiedział, że poprosił również o wycenę oświetlenia na zewnątrz, które 
jest bardzo kosztowne. Uważa, że około 50.000zł trzeba będzie zainwestować 
w wymianę lamp oświetlenia zewnętrznego, które są na terenie szpitala.
Pan Wicestarosta powiedział, że miejsca parkingowe, które są na terenie szpitala przy 
oddziale pediatrycznym zostaną poszerzone i zostanie zwiększona liczba miejsc 
parkingowych dla pracowników.
Pan Kamil Różański zapytał, czy jest możliwość, aby te miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych pomalować? Dodał, iż parkują na tych miejscach osoby



nieuprawnione, a Straż Miejska nie chce interweniować, ponieważ brak jest poziomych 
znaków do parkowania.
Pan Wicestarosta uważa, że należy wystąpić z pismem do Wojewody, aby ta 
nieruchomość przeszła pod szpital.
Pan Sławomir Krystek uważa, że procedura się wydłuży. Stwierdził, że ta interwencja 
jest do zrobienia od razu.
Pan Wicestarosta powiedział, że nie wiadomo czy na nieruchomości, która nie jest 
własnością powiatu, można będzie pomalować to miejsce.
Pan Sławomir Krystek podkreślił, iż w tym miejscu stoi już znak pionowy więc należy 
tylko pomalować.
Pan Dyrektor uważa, że nie jest to do końca takie proste. Dodał, iż ustali wszystkie 
szczegóły wykonania tego miejsca postojowego dla niepełnosprawnych.
Pan Andrzej Cześnik zapewnił, że jak powstanie parking to wszystko się uporządkuje. 
Pan Kamil Różański zapytał odnośnie nieprawidłowości w sprawie, która została 
skierowana do prokuratury. Powiedział, że Pan Dyrektor miał wysłać drugie pisma do 
chirurgów. Jeżeli nie będzie to skutkowało, to co dalej?
Pan Dyrektor odpowiedział, że obecnie przygotowuje się, żeby wystąpić na drogę 
sądową. Dodał, iż na razie nie zostało złożone, ponieważ w tej sprawie również 
potrzebne są środki finansowe. Dodał, iż sprawa jest przekazana Panu Mecenasowi 
Dołhun.
Pan Kamil Różański zapytał, czy został złożony wniosek do WOSP w sprawie sprzętu 
medycznego.
Pan Dyrektor odpowiedział, że wniosek jeszcze nie został złożony, ponieważ 
w miesiącu grudniu WOŚP udziela informacji na co będą przeznaczone środki 
i publikuje określone wnioski. Dodał, iż na pewno wniosek zostanie złożony.
Pan Skarbnik powiedział, że na poprzednim posiedzeniu Zarządu była poruszona sprawa 
zapłaty rat przez powiat. Poprosił, aby do Zarządu wpłynęło pismo o umorzenie zwrotu 
środków w związku z trudną sytuacją szpitala.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 211.37.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2019r. /uchwała stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 4
Pan Wicestarosta poinformował, iż na wniosek Pana Roberta Makówki -  Dyrektora 
SPZZOZ w Sierpcu Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty 
i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyboru firmy audytorskiej do 
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2019 
i 2020 r. /wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz powiedział, że Rada Powiatu do dnia 30 czerwca musi rozpatrzeć 
sprawozdanie za rok 2019 złożone przez dyrektora szpitala, które musi być złożone do 
dnia 30 marca najpóźniej. W związku z powyższym należy wyłonić biegłego 
rewidenta, który dokona oceny przedłożonego sprawozdania. Wyjaśnił, iż organ 
zatwierdzający sprawozdanie dokonuje wyboru biegłego rewidenta, natomiast całą 
procedurę prowadzi dyrektor szpitala. Oznajmił, iż kryterium oceny była cena 
i najkorzystniejszą cenę przedłożyła Pani Agnieszka Skrzyczyńska, Audyt 
i Doradztwo za kwotę 13530zł.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 212.37.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 

w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2019 i 2020 r. /uchwała 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Wicestarosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia 
zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc -  dz. nr 195/37 
i nr 195/38 /wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Sale opuścił Pan Kamil Różański -  stan członków Zarządu 3.

Pan Sekretarz powiedział, iż sprawa była rozpatrywana na poprzednim posiedzeniu 
Zarządu. Dodał, iż udostępnienie w celu budowy elektroenergetycznego przyłącza 
kablowego, będzie odbywało się tuż przy granicach przedmiotowych działek.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (3-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 213.37.2019
w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc — 
dz. nr 195/37 i nr 195/38 /uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
Pan Wicestarosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w użyczenie na czas oznaczony wynoszący 4 lata części 
nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu /wniosek 
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

Na salę posiedzenia przybył Pan Kamil Różański -  stan członków Zarządu 4.

Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 214.37.2019
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas oznaczony 
wynoszący 4 lata części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołu Szkół 
Nr 1 w Sierpcu łuchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7
Pan Wicestarosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie uzgodnienia ^  
monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym , Zespole Szkół Nr 1 i Centrum 
Kształcenia Zawodowego w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Sekretarz powiedział, że projekt uchwały w każdym z trzech przypadków dotyczy 
dwóch kwestii: wyrażenia zgody na w prowadzenie przedstawionej formy nadzoru 
czyli monitoringu i uzgodnienia warunków technicznych.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 215.37.2019
w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym im. 
mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu Iuchwała stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 216.37.2019
w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose 
de San Martin w Sierpcu/uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

^  Ad. pkt 9
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 217.37.2019
w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Centrum Kształcenia 
zawodowego w Sierpcułuchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9a
Pan Wicestarosta poinformował, iż w związku z powołaniem na p. o. Dyrektora Poradni 
Psychologiczno -  Pedagogicznej zasadne jest upoważnić dyrektora do składania 
oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem placówki w granicach 
zwykłego zarządu.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 218.37.2019
w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 
w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10
Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag przyjęli protokoły:

Nr 33.2019 z dnia 15 listopada 2019r.,
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Nr 34.2019 z dnia 21 listopada 2019r.,
Nr 35.2019 z dnia 28 listopada 2019r.,
Nr 36.2019 z dnia 29 listopada 2019r.

Ad. pkt 11
W sprawach różnych członkowie Zarządu zapoznali się m.in.:

1. Informacją dotyczącą powstania Warsztatów Terapii Zajęciowej /informacja stanowi 
załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Na salę posiedzenia przybyłą Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Pan Wicestarosta poprosił Panią Dyrektor PCPR o zabranie głosu.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że do Zarządu Powiatu składała sukcesywnie £  
wszystkie dokumenty dotyczące powstania WTZ. Dodała, iż w dni 12 grudnia br. 
złożyła protokół z posiedzenia zespołu oceniającego wniosek, który został złożony przez 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Miejsko -  Powiatowego w Płocku, 
o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów utworzenia i działalność warsztatu 
terapii zajęciowej. Wspomniała, iż wcześniej został złożony wniosek na utworzenie 
WTZ w m. Ostrowy gm. Gozdowo, który w dniu 25 listopada br został wycofany.
W związku z powyższym został złożony ponownie wniosek. Starosta powołał skład 
zespołu, który miał ocenić wniosek. Posiedzenie zespołu odbyło się w dniu 9 grudnia br, 
na którym został sporządzony szczegółowy protokół. Pani Dyrektor omówiła 
szczegółowo protokół, jak również analizę formalną wniosku /protokół oraz analiza 
stanowią załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jest informacja zwrotna od Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci odnośnie braków we wniosku? Czy była próba kontaktu i przedstawienie 
swojego stanowiska? Czy będzie próba uzupełnienia wniosku? Czy jest szansa na 
zebranie komisji ponownie?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci musi uzupełnić 
dokumenty w ciągu 7 dni. Dodała, iż protokół został wysłany zaraz po posiedzeniu 
komisji, jak również został wysłany email. Uważa, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
otrzymało informację i wiedziało o brakach we wnioskach. Dodała, iż po uzupełnieniu 
wniosku niezwłocznie należy ponownie zwołać komisję. Pani Dyrektor stwierdziła, że 
powiat sierpecki jest białą plamą na mapie, ponieważ nie posiada Warsztatów Terapii 
Zajęciowej. Dodała, iż w powyższym temacie brak jest komunikacji.
Więcej pytań nie było.

2. Pismem Dyrektora PCPR skierowanym do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie /pismo stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.
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3. Pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zimowego 
utrzymania dróg krajowych rejonu w Płocku /pismo stanowi załącznik nr 18 do 
niniejszego protokołu/.
4. Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 
2020-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.

5. Uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu projekcie uchwały 
budżetowej i deficycie na 2020 rok /uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego 
protokołu/..

6 . Stanowiskiem w sprawie pisma Wójta Gminy Sierpc dotyczącego wyznaczenia 
terminu spotkania w sprawie podjęcia rozmów dotyczących wspólnego finansowania 
realizacji zadań inwestycyjnych /pismo stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Wicestarosta poinformował, iż w najbliższym czasie będzie rozmawiał z Wójtem 
Gminy Sierpc na temat inwestycji drogowych.

Ponadto Pan Sławomir Krystek powiedział, iż został poproszony przez Pana Wójta 
Gminy Gozdowo o zreferowanie zagadnienia w temacie przebudowy dróg na terenie 
gminy Gozdowo. Chodzi o drogę Gozdowo - Bonisław i drogę Lelice -  Miodusy -  
Cetlin. Pan Wójt prosił o zasygnalizowanie tego, że gmina Gozdowo jeśli chodzi 
o perspektywiczne sprawy związane z realizacją inwestycji na terenie gm. Gozdowo, 
miałaby te drogi jako priorytetowe do wspólnego dofinansowania z Powiatem.
Pan Wicestarosta powiedział, iż rozmawiał z Panem Wójtem Gminy Gozdowo na temat 
drogi Gozdowo -  Bonisław. Stwierdził, że na razie dopiero w roku 2020 będą 
możliwości wystąpienia o środki na rok 2021. Ponadto powiedział, iż uzyskał 

^  informację, że powiat może wystąpić z wnioskiem o środki na drogi strategiczne tzw. 
dojazdowe. Dodał, iż w najbliższym czasie postara uzyskać się więcej informacji w tym 
temacie.
Pan Sławomir Krystek uważa, że jedna z dróg mogłaby spełniać kryterium, ponieważ 
jest to połączenie drogi wojewódzkiej, która się zaczyna rondem, a prowadzi w kierunku 
torów kolejowych.
Pan Wicestarosta uważa, że jeżeli jest taki projekt, to należałoby wykorzystać w tym 
roku. Dodał, iż musi zasięgnąć więcej informacji na jakich jest to zasadach.
Ponadto Pan Wicestarosta poinformował, iż na Dom Pomocy Społecznej miały być 
przeznaczone środki w kwocie 20.000zł, natomiast DPS otrzymał ponad 37.000zł.
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Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała Zarząd

Turalski Mariusz

Danuta Sekulska Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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Zai, Nr —A .......do protokołu

i  . '- 'i  1-j Powiatu

LISTA OBECNOŚCI Hr £ d,. t t  U

CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 
W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2019r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

l

Mariusz Turalski Starosta

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek

4. Krystek Sławomir Członek

5. Różański Kamil Członek Woju

&

K



ZARZĄD POW IATU 

W  SIERPCU Sierpc, dnia 10.12.2019 r.

BRZ.0022.31.2019

Zah Nr ....s?Z...... da protokołu

t  pomm-nm Łza* h  rcwiatu

Działając na podstawie § 76 ust 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 37 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 13 grudnia 2019r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 

®  uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2019r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania 
sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2019 i 2020 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie części nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego położonej w obrębie Studzieniec gm. Sierpc 
-  dz. nr 195/37 i nr 195/38.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas 
oznaczony wynoszący 4 lata części nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołu 
Szkół Nr 1 w Sierpcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Liceum 
ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół 

9  Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia monitoringu wizyjnego w Centrum 
Kształcenia zawodowego w Sierpcu,
10. Przyjęcie protokołów:

Nr 33.2019 z dnia 15 listopada 2019r.,
Nr 34.2019 z dnia 21 listopada 2019r.,
Nr 35.2019 z dnia 28 listopada 2019r.,
Nr 36.2019 z dnia 29 listopada 2019r.

11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie posiedzenia.
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