
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 2020

Nr sprawy 6

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 45.2020 Z POSIEDZENIA 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

w dniu 13 marca 2020r.

Rozpoczęto 13 marca 2020 r. 

Zakończono 13 marca 2020 r.



PROTOKÓŁ Nr 45.2020 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 13 marca 2020r.

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. 10:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
^  1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,

2. Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
3. Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,
4. Pani Grażyna Topolewska -  Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie,
5. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie za 2019 rok oraz informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej 
jednostki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 
im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do programu "mLegitymacja szkolna" oraz 
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu do podpisania Porozumienia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do 
przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do 
projektu "SMART SCHOOL -  BE SMART IN HEART" w konkursie 2020 w AKCJI 
KA229 „Partnerstwa strategiczne -  współpraca szkół” w sektorze Edukacja szkolna 
realizowanego w ramach programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego w Sierpcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum Ogólnokształcącego 
im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu 
„YOUNG SOCIAL AND ENYIRONMENTAL ENTREPRENEURS” w konkursie 2020
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w AKCJI KA229 „Partnerstwa strategiczne -  współpraca szkół” w sektorze Edukacja 
szkolna realizowanego w ramach programu Erasmus+.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu.
8. Zapoznanie się zestawieniem z gospodarowania majątkiem ruchomym w roku 
obrotowym 2019.
9. Zapoznanie się z informacją o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi 
Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym w roku 2019.
10. Zajęcie stanowiska w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości 
rolnych stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach 
Studzieniec i Rachocin gm. Sieipc.
11. Przyjęcie protokołu Nr 44.2020 z dnia 27 lutego 2020r.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego protokołu/.

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

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić punkt: 
lOa Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
Ponadto Pan Kamil Różański zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu £  
Powiatu wprowadzić punkt 2a Zapoznanie się z informacją dotyczącą posiedzenia 
sztabu kryzysowego w sprawie zagrożenia epidemiologicznego koronawirusem 
COYID19.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu 
Powiatu w Sierpcu ze zmianą, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
2a. Zapoznanie się z informacją dotyczącą posiedzenia sztabu kryzysowego w sprawie 
zagrożenia epidemiologicznego Koronawirusem COVID19.
3. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie za 2019 rok oraz informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej 
jednostki.
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4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 
im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do programu "mLegitymacja szkolna" oraz 
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu do podpisania Porozumienia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do 
przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do 
projektu "SMART SCHOOL -  BE SMART IN HEART" w konkursie 2020 w AKCJI 
KA229 „Partnerstwa strategiczne -  współpraca szkół” w sektorze Edukacja szkolna 
realizowanego w ramach programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego w Sierpcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum Ogólnokształcącego 
im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu 
„YOUNG SOCIAL AND ENYIRONMENTAL ENTREPRENEURS” w konkursie 2020
w AKCJI KA229 „Partnerstwa strategiczne -  współpraca szkół” w sektorze Edukacja 
szkolna realizowanego w ramach programu Erasmus+.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu.
8. Zapoznanie się zestawieniem z gospodarowania majątkiem ruchomym w roku 
obrotowym 2019.
9. Zapoznanie się z informacją o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi 
Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym w roku 2019.
10. Zajęcie stanowiska w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości 
rolnych stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach 
Studzieniec i Rachocin gm. Sieipc.
lOa. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 
Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
11. Przyjęcie protokołu Nr 44.2020 z dnia 27 lutego 2020r.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 2a
Pan Starosta poinformował, iż w dniu 12 marca br. odbyło się posiedzenie sztabu 
kryzysowego z udziałem wójtów poszczególnych gmin, sanepidu, straży, policji, 
przedstawicieli firm oraz Pani Joanny Pakieła -  zarządzanie kryzysowe. Podkreślił, iż 
Pani Joanna Pakieła przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące epidemii 
koronawirusa po spotkaniu z Wojewodą Mazowieckim. Rozmowa dotyczyła potrzeb 
i zagrożenia w sytuacji bieżącej. Dodał, iż obecnie dzieci i młodzież uczęszczają do 
szkoły do odwołania. Poruszane również były sprawy dotyczące dezynfekcji 
pomieszczeń u osób zakażonych.
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Pan Wicestarosta powiedział, że Policja posiada cztery kombinezony, gdzie 
jednorazowo są użyte dwa. Dodał, iż nie posiadają żadnych informacji, w jaki sposób 
mają utylizować zużyte ubrania czy maski, ponieważ na tę chwilę nikt nic nie wie.
Pan Kamil Różański zapytał, o przygotowanie szpitala.
Pan Wicestarosta odpowiedział, że odbyło się spotkanie z dyrektorem szpitala oraz 
ordynatorami i oddziałowymi w szpitalu. Dodał, iż szpital należy przygotować na 
pacjentów ze szpitala z Warszawy, którzy mogą być transportowani ze szpitala MSWiA. 
Oznajmił, iż zrezygnowano z planowanych operacji, ponieważ brak jest środków 
medycznych i ochronnych. Dodał, iż szpital jest przygotowany na przyjęcie pacjentów 
z innego szpitala, pomimo braku respiratorów, czy środków medycznych. Nadmienił, iż 
Pan Dyrektor złożył zapotrzebowanie na przystosowanie oddziału do przyjęcia 
pacjentów. Sądzi, że oddział zakaźny nie powstanie, ponieważ nie ma możliwości 
dostosowania szpitala i sprzętu medycznego.

Salę posiedzenia opuścił Pan Mariusz Turalski -  Starosta (stan członków 4). 
Prowadzenie posiedzenia Zarządu przejął Pan Jarosław Ocicki -  Wicestarosta.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy w związku z zagrożeniem epidemiologicznym 
spadła ilość wyrabianych punktów?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że wzrosła liczba i wzrosły nadwykonania na 
oddziałach wewnętrznych, chirurgii i pediatry. Stwierdził, że jest wszystko w dobrym 
kierunku za 2019r., który wyjdzie na plusie w kwocie 341.000zł, co nigdy nie mi9ało0 
miejsca. Dodał, że jako nieliczny szpital w województwie mazowieckim. Uważa, że szło 
to w dobrym kierunku, a obecnie nie wiadomo, jakie będą dyspozycje odgórne.
Pan Kamil Różański uważa, że nie ma się co zastanawiać, bo sytuacja jest taka jaka jest, 
a będzie można ją analizować po przejściu wirusa.
Pan Wicestarosta powiedział, że wszystko rozwija się bardzo dynamicznie. Szpital ^  
odwołał zaplanowane zabiegi i przygotowuje się do przyjęcia pacjentów spoza terenu 
powiatu sierpeckiego w razie konieczności. Uważa, że szpitale powiatowe nie są 
przygotowane na utworzenie szpitali zakaźnych. Nadmienił, że w szpitalu w Sierpcu są 
trzy respiratory, które są przeznaczone dla osób chorych przebywających na OIOM-ie.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybyła Pani Grażyna Topolewska -  Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Grażyna Topolewska -  Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie przedstawiła sprawozdanie z działalności Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie za 2019 r. oraz informację o sytuacji organizacyjnej 
i finansowej jednostki /sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
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Pani Dyrektor DPS powiedziała, że szczegółowe informacje zawarte zostały 
w sprawozdaniu. Oznajmiła, że na szczególną uwagę zasługuje drugi etap inwestycji, 
która została zakończona. Dodała, iż obecnie przygotowuje i wyposaża pokoje dla 
jedenastu osób.
Pan Wicestarosta zapytał, czy kwota lOO.OOOzł, która została przydzielona od Wojewody 
Mazowieckiego została wydatkowana?
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że wspomniana kwota była przydzielona na tą część, 
która funkcjonuje i została wydatkowana, Natomiast na obecnie realizowaną inwestycję 
są środki od Marszałka i Powiatu 50/50. Pani Dyrektor poinformowała, że uroczyste 
oddanie części wyremontowanej do użytku odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2020r.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy w roku bieżącym wystąpiła Pani Dyrektor o staże? 
Nadmienił, iż w sprawozdaniu jest podkreślona pomoc jaką DPS otrzymał w ramach 
stażu organizowanego przez Urząd Pracy.
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że tak. Obecnie są dwie stażystki z roku ubiegłego, 
które kończą staż oraz trzy stażystki z roku bieżącego.

^  Więcej pytań nie było.
Pan Wicestarosta podziękował Pani Dyrektor DPS za przybycie.

Ad. pkt 4
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia w związku z pismem Pani Magdaleny Pędy -  Dyrektora Zespołu 
Szkół Nr 2 w Sierpcu, wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do programu 
"mLegitymacja szkolna" oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektor Zespołu Szkół 
Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do podpisania Porozumienia /wniosek stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik wyjaśniła, że jest to aplikacja w telefonie, która zastępuje legitymację. 

^  Zadanie to realizowane jest przez Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji. W związku 
z powyższym dyrektor musi mieć upoważnienie do podpisania umowy z ministerstwem. 
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 277.45.2020
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta 
Wolskiego w Sierpcu do programu "mLegitymacja szkolna" oraz udzielenia 
pełnomocnictwa dla Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu do podpisania Porozumienia /uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie 
działań zmierzających do przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka 
Sucharskiego w Sierpcu do projektu "SMART SCHOOL -  BE SMART IN HEART" 
w konkursie 2020 w AKCJI KA229 „Partnerstwa strategiczne -  współpraca szkół” 
w sektorze Edukacja szkolna realizowanego w ramach programu Erasmus+ oraz 
upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu /wniosek stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że po ostatnich wydarzeniach związanych 
z koronawirusem COVID 19 sceptycznie podchodziłaby do wszystkich organizowanych 
projektów Erasmus. Poinformowała, iż młodzież z Zespołu Szkół Nr 2 obecnie ^  
przebywa w Hiszpanii i jest bardzo zadowolona. Dodała, że na obecną chwilę rodzice 
chcą powrotu młodzieży. Po przeprowadzonych rozmowach podjęto decyzję o powrocie 
młodzieży do kraju, która odbędzie dwutygodniową kwarantanę w internacie m. 
Studzieniec.
Ponadto Pani Naczelnik OZ powiedziała, że obecnie przedstawiła dwa projekty. Jeden 
w roli partnera, drugi w roli beneficjenta.
Pan Wicestarosta zapytał, kiedy organizowany byłby wyjazd dla młodzieży?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że projekt jest na okres dwóch lat od 1 września 
2020r. do 31 września 2022r.
Pan Kamil Różański zaproponował, aby podjąć powyższe uchwały. Uważa, że jest to 
odległy czas i sytuacja może się zmienić.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, nie zostanie podpisana 
umowa.
Więcej pytań nie było. ^
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 278.45.2020
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do przystąpienia 
Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do 
projektu "SMART SCHOOL -  BE SMART IN HEART" w konkursie 2020 
w AKCJI KA229 „Partnerstwa strategiczne -  współpraca szkół" w sektorze 
Edukacja szkolna realizowanego w ramach programu Erasmus+ oraz 
upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu /uchwała stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum 
Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera 
w realizacji projektu „YOUNG SOCIAL AND EN VIRONMENTAL
ENTREPRENEURS” w konkursie 2020 w AKCJI KA229 „Partnerstwa strategiczne -  
współpraca szkół” w sektorze Edukacja szkolna realizowanego w ramach programu 
Erasmus+ /wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 279.45.2020
w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum Ogólnokształcącego im. mjra 
Henryka Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu 
„YOUNG SOCIAL AND ENYIRONMENTAL ENTREPRENEURS” w konkursie
2020 w AKCJI KA229 „Partnerstwa strategiczne -  współpraca szkół” w sektorze 
Edukacja szkolna realizowanego w ramach programu Erasmus+ /uchwała stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -  
Pedagogicznej w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/. 
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że w skład komisji konkursowej wchodzą: trzech 
przedstawicieli organu prowadzącego, jak również trzech przedstawicieli nadzoru 
pedagogicznego czyli kuratorium, dwóch członków rady pedagogicznej 
i przedstawiciele związków zawodowych zrzeszających nauczycieli na terenie powiatu. 
Pan Wicestarosta powiedział, że Pan Starosta zaproponował trzy osoby do komisji 
konkursowej: Pan Starosta, Pan Sekretarz oraz Pani Naczelnik OZ.
Pan Wicestarosta zaproponował na Przewodniczącego Komisji Konkursowej Panią 
Bogusławę Lewandowską -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.
Pani Naczelnik OZ zaproponowała termin konkursu na dzień 31 marca br. 
na godz. 9:00.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 280.45.2020
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu /uchwała 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8
Pan Wicestarosta poinformował, iż Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu 
przedstawił zestawienie z gospodarowania majątkiem ruchomym w roku obrotowym 
2019. /informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Pan Wicestarosta poinformował, iż Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu 
przedstawił informację o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty należności ^  
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi Sierpeckiemu 
lub jego jednostkom podległym w roku 2019 informacja stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Skarbnik poinformował, iż co roku do końca marca Rada Powiatu otrzymuję 
informację o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi Sierpeckiemu lub jego 
jednostkom podległym w roku 2019.
Pytań nie było.

Ad. pkt 10
Pan Wicestarosta powiedział, że Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w związku z pismem Pana Ruszkowskiego 
wystąpił z wnioskiem w sprawie przedłużenia dzierżawy nieruchomości rolnych 
stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego /wniosek stanowi załącznik nr 14 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy zgoda Zarządu o przedłużenie umowy dzierżawy na 
kolejne trzy lata, jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym.
Pan Sekretarz powiedział, że poprzednia umowa z dzierżawcą była zawarta w trybie 
postępowania przetargowego. Umowa została na okres 3 lat, która kończy się 
w dniu 31 grudnia 2020r. Dodał, że dzierżawca do chwili obecnej wywiązywał się 
z warunków umowy. Nadmienił, iż z punktu prawnego, żeby umowę przedłużyć 
w trybie bezprzetargowym na podstawie art 37 ust 4, potrzebna jest uchwała Rady 
Powiatu, która wyrazi zgodę. W związku z powyższym Naczelnik Wydziału zwrócił się 
do Zarządu Powiatu o wstępne wyrażenie zgody na przygotowanie odpowiedniej 
dokumentacji.
Mecenas dodał, że Zarząd Powiatu wyraża taką wolę, natomiast o przedłużeniu umowy 
zdecyduje Rada Powiatu.
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Pytań nie było.
W związku z powyższym członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za) wyrazili 
wstępną zgodę na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości rolnych stanowiących 
własność powiatu sierpeckiego i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji w tej 
sprawie.

Ad. pkt lOa
Pan Wicestarosta powiedział, że w związku z chorobą Pana Dyrektora Zarządu Dróg 
Powiatowych, należy udzielić upoważnienia pracownikowi Zarządu Dróg Powiatowych 
do wykonania czynności z zakresu obowiązków dyrektora w czasie jego nieobecności. 
Pan Sekretarz powiedział, że chodzi o stworzenie ram prawnych, organizacyjnych 
i finansowych do tego, aby przy długotrwałej nieobecności Pana Dyrektora, Pan 
Zbigniew Rzadkiewicz mógł go zastępować.
Pan Kamil Różański zapytał, czy dyrektor nie może wystawić takiego upoważnienia? 
Pan Mecenas powiedział, że chodzi o wprowadzenie rozwiązania systemowego do 
regulaminu organizacyjnego. Pan Mecenas szczegółowo omówił treść uchwały, która 
stanowi załącznik do protokołu.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 281.45.2020
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 
Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 15 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 11
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie bez uwag przyjęli Protokół Nr 44.2020 
z dnia 27 lutego 2020r.

Ad. pkt 12
Na salę posiedzenia przybył Pan Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki (stan członków 
- 5).

Pan Starosta odczytał Komunikat Urzędu Miasta Bieżuń, informujący o zamknięciu 
urzędu w związku epidemią koronawirusa COYID 19.

W związku z powyższym Starosta Sierpecki ustalił, iż ze względu na bezpieczeństwo 
pracowników oraz klientów od dnia 16 marca br. praca urzędu Starostwa Powiatowego 
w Sierpcu będzie odbywała się w trybie wewnętrznym. Korespondencja będzie 
przyjmowana do skrzynki, pocztą tradycyjną , drogą elektroniczną oraz przez e-puap.
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Ponadto pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia 
poinformowała, iż po rozmowie z Sanepidem oraz Referatem Zarządzania 
Kryzysowego, w związku z powrotem młodzieży z Hiszpanii, będzie wydana decyzja 
o kwarantanie. Dodała, że jest przygotowywana lista wszystkich uczestników 
kwarantanny. Oznajmiła, iż młodzież na lotnisku będzie miała wykonywane testy na 
korona wirusa.
Pan Starosta nadmienił, iż dziś odbędzie się spotkanie z rodzicami młodzieży 
przebywającej w Hiszpanii dotyczące powrotu.
Pan Mecenas powiedział, że decyzję o kwarantanie można w każdej chwili zmienić np. 
na inny rodzaj kwarantanny.

W sprawach różnych członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się m. in.:
1. Informacją Powiatowego Urzędu Pracy za II półrocze 2019r. zawierającą ranking 
grup elementarnych deficytowych, nadwyżkowych i równoważnych /informacja 
stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta

2. Stanowiskiem Rady Miejskiej w Płońsku w sprawie wystosowania 
apelu /Stanowiskiem stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

3. Stanowiskiem Rady Gminy Nieporęt w sprawie projektu Strategicznego Studium 
Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego /Stanowiskiem 
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

' ' kwiatu

Nr , di .JLS&JOtó

na posiedzeniu w dniu 13 marca 2020r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Mariusz Turalski Starosta

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek
M

4. Krystek Sławomir Członek

5. Różański Kamil Członek



U / .....do protokołu

7 a m  i i i  Pawiatu Sierpc, dnia 10.03.2020 r.
BRZ.0022.6.2020

Działając na podstawie § 76 ust 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 45 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 13 marca 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie za 2019 rok oraz informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej 
jednostki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 
im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do programu "mLegitymacja szkolna" oraz 
udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu do podpisania Porozumienia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do 
przystąpienia Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu do 
projektu "SM ART SCHOOL -  BE SMART IN HE ART" w konkursie 2020 w AKCJI 
KA229 „Partnerstwa strategiczne -  współpraca szkół” w sektorze Edukacja szkolna 
realizowanego w ramach programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego w Sierpcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum Ogólnokształcącego 
im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu 
„YOUNG SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ENTREPRENEURS” w konkursie 2020 
w AKCJI KA229 „Partnerstwa strategiczne -  współpraca szkół” w sektorze Edukacja 
szkolna realizowanego w ramach programu Erasmus+.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej w Sierpcu.
8. Zapoznanie się zestawieniem z gospodarowania majątkiem ruchomym w roku 
obrotowym 2019.
9. Zapoznanie się z informacją o umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu na raty 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, należnych Powiatowi 
Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym w roku 2019.
10. Zajęcie stanowiska w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości 
rolnych stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębach 
Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.
11. Przyjęcie protokołu Nr 44.2020 z dnia 27 lutego 2020r.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

SJAROS


