
PROTOKÓŁ Nr 33.2019
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 15 listopada 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 Krzysztof Sobiecki – Skarbnik Powiatu,
2. Pan Ryszard Dobiesz – Sekretarz Powiatu,
3. Pan Jerzy Suski – Mecenas,
4.  Pani  Agnieszka  Gorczyca  –  Dyrektor  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie
w Sierpcu,
5.  Pani  Marta  Witte  –  Dyrektor  Powiatowego  Zespołu  Jednostek  Budżetowych
w Sierpcu,
6.  Pan  Grzegorz  Lisicki  –  Zastępca  Dyrektora  Powiatowego  Zespołu  Jednostek
Budżetowych w Sierpcu,
7. Pan Artur Obrębski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
 
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia
budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
4. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  rzeczowo  –  finansowego
samorządu  powiatowego  o  zadaniach  zrealizowanych  ze  środków  Państwowego
Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie trzech kwartałów 2019r.
5. Zapoznanie  się  ze  sprawozdaniem  z  realizacji  porozumień  między  Powiatami
w zakresie pieczy zastępczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania
ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej
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pomocy  prawnej,  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego  oraz  edukacji  prawnej
w Powiecie Sierpeckim w 2020r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie  zadania  pn.  Sukcesywny zakup i  dostawa artykułów spożywczych do
stołówki  Zespołu  Szkół  Nr  1  i  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  –  Wychowawczego
w Sierpcu w 2020r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie  zadania  pn.   Zaprojektowanie  i  wybudowanie  wewnętrznej  zjeżdżalni
basenowej w obiekcie Krytej Pływalni w Sierpcu.
9.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  nawiązania  stosunku  pracy  na  podstawie  umowy
o pracę na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu. 
10. Zajęcie  stanowiska  w  sprawie  złożonych  wniosków  przez  Pana  Sebastiana
Szczypeckiego – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu dotyczących:

a)  przygotowania  projektu  budowy  oraz  specyfikacji  technicznej  drogi
powiatowej nr 2999W relacji Mochowo – Bożewo,

b)  przygotowanie  projektu  budowy oraz  specyfikacji  technicznej  chodnika  dla
pieszych, ścieżki dla rowerzystów oraz oświetlenia drogi powiatowej nr 3720W relacji
Rempin – Gozdowo, 

c)przygotowanie projektu budowy oraz specyfikacji technicznej drogi powiatowej
nr 3720W relacji Mochowo – Gozdowo. 
11. Zajęcie  stanowiska  w  sprawie  zabezpieczenia  środków  finansowych  na  2020r.
na remont drogi powiatowej Ligowo – Osiek.
12. Przyjęcie protokołów:

Nr 31.2019 z dnia 24 października 2019r.,
Nr 32.2019 z dnia 31 października 2019r.

13. Sprawy różne.
14. 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 
Członkowie Zarządu Powiatu przyjęli porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu
15 listopada 2019r. bez zmian.
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Ad. pkt 3
Pan Starosta powiedział, że został przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2035 oraz budżetu na rok 2020.
Poprosił o zabranie głosu Pana Krzysztofa Sobieckiego – Skarbnika Powiatu.
Pan Skarbnik przedstawił założenia do budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2020 oraz
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  lata  2020-2035.  Powyższe  założenia
przedstawione  są  w  uzasadnieniu  do  projektu  uchwały,  która  stanowi  załącznik  do
niniejszego protokołu.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że powiat przekaże dotacje w kwocie 2.100.000zł dla
szpitala.  Zapytał,  czy  w  tej  kwocie  zawarty  jest  zakup  tomografu  i  przystosowanie
pomieszczenia do tego urządzenia?
Pan Skarbnik odpowiedział, że takie były ustalenia, aby zaplanować środki dla szpitala.
Pan  Wicestarosta  odpowiedział,  że  nie  wiadomo  jak  będzie  jeszcze  z  zakupem
tomografu i jaką kwotę będzie powiat musiał dołożyć, ponieważ nie jest wiadomo jaką
kwotę  otrzyma  szpital  na  zakup  urządzenia.  Stwierdził,  że  jeżeli  w  roku  bieżącym
powiat otrzymałby środki, to nie jest w stanie go kupić.
Pytań nie było.
Pan Kamil Różański poprosił o 5 minut przerwy.
Pan Przewodniczący ogłosił 5 minut przerwy.

Po przerwie Pan Kamil Różański zapytał o przyczynę wzrostu środków finansowych na
Wydział promocji do kwoty 165.900zł. Ponadto zapytał, czy prawdą jest, że na jubileusz
Spółdzielni  Mieszkaniowej  Powiat  ufundował  torby  i  w  jakim  celu?  Zapytał
również o parking przy budynku Starostwa, ul. Kopernika, który wymaga modernizacji?
Zapytał również o znaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia w jednostkach,  (Zarząd
Dróg  Powiatowych,  Dom  Pomocy  Społecznej,  Powiatowy  Urząd  Pracy,  Starostwo
Powiatowe,  Kryta  Pływalnia).  Ponadto  zapytał,  na  jakie  nagrody  konkursowe  są
przeznaczone  środki  w  dziale  ochrony  środowiska,  gdzie  zostało  zaplanowanych
35.000zł. Zapytał, jakie to były konkursy w roku bieżącym. Ponadto na Radę Powiatu
zaplanowano kwotę 340.000zł, czyli mniej o 12.000zł niż w roku ubiegłym, a na diety
dla radnych zaplanowano o 35.000zł więcej. Zapytał, czy są plany związane ze zmianą
diety radnego i w jakich kwotach?
Pan Starosta powiedział, iż wpłynął wniosek od Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie
objęcia patronatem uroczystości 60-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej na kwotę 6.000zł.
Oznajmił, iż nie można było wyasygnować takiej kwoty tylko kwotę 2.000zł w ramach
współpracy ze spółdzielnią.
Wicestarosta  powiedział,  iż  torby  ekologiczne  zostały  zakupione  prawdopodobnie
z funduszu Wydziału Rolnictwa  i Środowiska na inny cel. 
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Pan  Starosta  odniósł  się  do  parkingu  przy  ul.  Kopernika.  Powiedział,  że  były
wykonywane prace remontowe na bieżąco.
Pan  Kamil  Różański  zapytał,  czy  nie  zasadnym  jest  remont  parkingu  dla  osób
przyjeżdżających do budynku Starostwa znajdującego się na ul. Kopernika?
Pan Starosta nadmienił, iż był duży problem ponieważ dużo samochodów podjeżdżało
do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dlatego droga jak i parking były
niszczone przez samochody.
Pan Kamil Różański dodał, iż tam nie ma parkingu.
Pan  Starosta  powiedział,  iż  były  próby  naprawy parkingu,  ale  przez  przyjeżdżające
samochody do Agencji jest to wszystko niszczone.
Pan Wicestarosta nadmienił, że nie wie czy tam gdzie został stworzony parking, czy ta
nieruchomość należy do powiatu.
Pan  Kamil  Różański  uważa,  że  powinien  być  parking  za  budynkiem  Starostwa  na
ul. Kopernika.
Pan Skarbnik powiedział, że ta ziemia jest powiatu i została odkupiona od miasta w celu
rozbudowy budynku.
Pan Wicestarosta powiedział, że obok jest to budynek Ligi Obrony Kraju. Dodał, iż byli
przedstawiciele Agencji z propozycją wynajmu budynku. Uważa, że  jest to duża suma
za wynajem tego budynku.
Pan  Starosta  odpowiedział  na  temat  nagród  konkursowych  z  Wydziału  Rolnictwa
i  Środowiska.  Nadmienił,  iż  Pani  Naczelnik  organizuje  bardzo  dużo  konkursów
ekologicznych,  fotograficznych  w  których  uczestniczą  szkoły  z  terenu  powiatu.
Powiedział,  iż  na  wniosek  Pana  Kamila  Różańskiego  Pani  Naczelnik  przygotuje
zestawienie poniesionych kosztów na konkursy.
Pan Starosta poprosił  Pana Sekretarza o udzielenie odpowiedzi  dotyczącej  podwyżki
diety dla radnych. 
Pan  Sekretarz  powiedział,  iż  w  rozmowie  z  Panem  Przewodniczącym  wstępna
propozycja  podwyższenia  wydatków  na  diety  w  roku  2019  została  negatywnie
zaopiniowana, natomiast na rok 2020 jest przewidywana zmiana wysokości diety.
Pan  Kamil  Różański  zapytał,  czy  jest  decyzja  o  podniesieniu  kwoty  bazowej  diety
radnego.  Dodał,  że  jeżeli  zostanie  na  tym  samym  poziomie  to  maksymalna  kwota
w powiecie sierpeckim wynosi 1878 zł, a przewodniczący rady 1850zł.  
Pan Skarbnik odpowiedział, że nie było zmian i nie ma decyzji.
Pan  Sekretarz  nadmienił,  że  w  obecnej  uchwale  nie  ma  zapisu  o  Komisji  Skarg
Wniosków i Petycji, dlatego poziom diety przewodniczącego Skarg Wniosków i Petycji
nie jest na poziomie Komisji Rewizyjnej tylko przewodniczącego Komisji stałej.
Pan Skarbnik odniósł się do pytania o wzrost wynagrodzeń. Powiedział, że Na Krytej
Pływalni,  Domu  Pomocy  Społecznej  prawie  wszystkie  osoby  pracują  na  płacy
minimalnej.  Dodał,  iż  w  budżecie  na  rok  2020  zaplanowane  są  podwyżki  w  tych
jednostkach, co wiąże się ze wzrostem płac. 
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Pan  Wicestarosta  przedstawił  członkom  Zarządu  jakich  dokonano  podwyżek
w wymienionych jednostkach. Dodał,  iż największą bolączką jest wyjęcie stażowego
z płacy zasadniczej minimalnej.
Pan  Kamil  Różański  powiedział,  że  to  pytanie  wynikało  z  niewiedzy  na  temat
wynagrodzeń.  Chciał  również  zapytać,  czy  jest  to  spowodowane  wzrostem  pensji
minimalnej  i  wyłączeniem stażowego z pensji  minimalnej.  Zapytał również, jaki jest
stan zatrudnienia na Krytej Pływalni?
Pan  Wicestarosta  powiedział,  że  bardzo  dużo  osób  jest  zatrudnionych  na  umowie
zlecenie. Dodał, iż osoby pracujące na Krytej Pływalni nie otrzymały dużych podwyżek.
Pan Kamil Różański powiedział, że pewne sprawy wynikają z ustawy. 
Pan Wicestarosta uważa, że gdyby była sukcesywnie przez 10 lat podwyższana płaca
w jednostkach, to obecnie nie byłoby takich wysokich kosztów.  
Pan  Wicestarosta  odniósł  się  do  środków finansowych  na  promocję.  Powiedział,  że
bardzo dużo osób, przychodzi do starostów z prośbą o objęcie patronatem imprez, które
odbywają  się  na  terenie  powiatu.  Dodał,  że  środki  zostały  spożytkowane  dla  ludzi
w dobrym celu.
Pan Starosta powiedział, że chodzi również o to, aby nie zmieniać budżetu w trakcie
roku budżetowego.
Pan  Kamil  Różański  uważa,  że  warto  jest  rozmawiać  z  każdym  z  radnym,
a w szczególności  z członkami Zarządu,  chociażby w kwestii  ustalania  budżetu,  jak
również w sprawach najważniejszych dla Powiatu.
Ponadto Pan Kamil Różański zapytał, czy zwracała się  Straż Pożarna o wsparcie na
następny rok. Zapytał czy jest to obligatoryjne?
Pan  Skarbnik  odpowiedział,  że  nie  jest  obligatoryjne.  Wyjaśnił,  że  jest  zachowana
pewna zasada, że jednostki otrzymują co roku pomoc finansową.
Pan  Sławomir  Krystek   powiedział,  iż  członkowie  Zarządu  nie  są  przeciwko  temu
projektowi budżetu, ale wypowiedzi mają wyjaśnić pewne niejasności,  które wynikły
z  całokształtu  budżetu.  Dodał,  że  jako  Zarząd  w  całości  jest  odpowiedzialny  za
przygotowanie projektu budżetu.
Pan Skarbnik nadmienił,  iż  przygotował  bardzo dużo projektów budżetu.  Uważa,  że
należy  wypracować  jakiś  model  kontaktu.  Stwierdził,  iż  bardzo  mało  czasu  jest  na
przygotowanie budżetu na rok następny. 
Pan Andrzej Cześnik stwierdził, iż w trakcie trwania roku do pewnych sytuacji trzeba
będzie  się  ustosunkować i  zmieniać budżet  np.  na oświatę  czy na szpital.  Dodał,  iż
w pewnych rozdziałach ten budżet nie wystarcza i należy przesunąć środki finansowe.
Pan Wicestarosta powiedział, że do oświaty przez ostatnie lata dokłada się więcej niż do
szpitala. Uważa, że jeżeli nie będzie zmian z subwencją oświatową to będzie ciężko. 
Pan  Skarbnik  powiedział,  że  nie  bez  wpływów  na  negatywny  wynik  oświaty  mają
decyzje Zarządu, ponieważ w szkołach chce się utrzymać zatrudnienie. Stwierdził, że
wiele osób straciłoby pracę, a Zarząd podejmował decyzję aby zmniejszyć liczebność
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klas co się wiązało z tym, że nauczyciele nie stracili pracy, a to działa negatywnie na
finanse.
Pan Kamil Różański poprosił o 5 minut przerwy.
Po przerwie na sali posiedzenia obecnych 4 członków Zarządu.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie  Zarządu Powiatu  po zapoznaniu  się  z  dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 193.33.2019
w sprawie  przyjęcia  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia  budżetu  Powiatu
Sierpeckiego  na  2020  rok  oraz  projektu  uchwały  w  sprawie  uchwalenia
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Powiatu  Sierpeckiego  na  lata
2020-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 4
Pan  Starosta  poinformował,  iż  Pani  Agnieszka  Gorczyca  –  Dyrektor  Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła z wnioskiem w sprawie przyjęcia sprawozdania
rzeczowo  –  finansowego  samorządu  powiatowego  o  zadaniach  zrealizowanych  ze
środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  w  okresie
trzech kwartałów 2019r. /wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że obowiązek złożenia sprawozdania jest co kwartał.
Dodała, iż nie ma żadnych zagrożeń w realizacji zadań. Na te zadania, które wyznaczyła
Rada Powiatu są zabezpieczone środki finansowe. 
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie  Zarządu Powiatu  po zapoznaniu  się  z  dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 194.34.2019
w  sprawie  przyjęcia  sprawozdania  rzeczowo  –  finansowego  samorządu
powiatowego  o  zadaniach  zrealizowanych  ze  środków  Państwowego  Funduszu
rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie trzech kwartałów 2019r. /uchwała
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan  Starosta  poinformował,  iż  Pani  Agnieszka  Gorczyca  –  Dyrektor  Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła  sprawozdanie z realizacji porozumień między
Powiatami  w  zakresie  pieczy  zastępczej  /sprawozdanie  stanowi  załącznik  nr  6  do
niniejszego protokołu/.
Pani  Dyrektor  PCPR  powiedziała,  że  PCPR  ma  podpisane  porozumienia  z  innymi
powiatami  na  dzieci,  które  przebywają  na  terenie  innych  powiatów  zarówno
w rodzinach zastępczych, jak i placówkach opiekuńczo wychowawczych. Stwierdziła,
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że nie ma wpływu na pewne rzeczy, że dzieci są na innych terenach, a inne dzieci są na
terenie powiatu sierpeckiego dlatego, że jest to wynik postanowienia sądu. Dodała, że
w sumie jest 47 porozumień podpisanych z powiatami na różne kwoty kosztów pobytu
dzieci w placówkach. 
Pytań nie było.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono w sprawie powołania Komisji Konkursowej
w  celu  zaopiniowania  ofert  złożonych  w  ramach  otwartego  konkursu  ofert  na
prowadzenie  punktu  nieodpłatnej  pomocy  prawnej,  nieodpłatnego  poradnictwa
obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2020r.
Pan Sekretarz powiedział, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu została podjęta uchwała
w  sprawie  ogłoszenia  konkursu  na  powierzenie  organizacji  pozarządowej  jednego
punktu  na  udzielanie  porad  prawnych,  nieodpłatnej  pomocy  prawnej.  Wyjaśnił,  iż
organizacje pozarządowe do 25 listopada br mają termin składania ofert. Jednocześnie
została podjęta uchwała w sprawie ogłoszenia naboru na członków komisji konkursowej
do oceny złożonych ofert.  Oznajmił,  iż projekt  uchwały dotyczy wyłonienia Komisji
konkursowej  do  oceny  formalnej  i  merytorycznej  złożonych  ofert,  które  wpłyną
w  podanym  terminie.  W  skład  komisji  wchodzą  przedstawiciele  Zarządu  Powiatu,
przedstawiciele  organizacji  pozarządowych  w  liczbie  nie  większej  niż  dwie  osoby.
Dodał,  że  żadna  propozycja  organizacji  pozarządowej  jak  również  od  Wojewody
w wyznaczonym terminie  nie  została  zgłoszona.  W związku z  powyższym Komisja
będzie składała się z pięciu przedstawicieli Zarządu Powiatu, która będzie pracowała na
podstawie regulaminu, który został przyjęty przez Zarząd Powiatu.
Wobec powyższego Pan Sławomir Krystek zaproponował kandydaturę Pana Jarosława
Ocickiego  –  Wicestarostę  Sierpeckiego  jako  Przewodniczącego  Komisji  oraz  Panią
Magdalenę Piotrowską – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru, Pana Zbigniewa
Czajkowskiego – Głównego specjalistę w Wydziale Oświaty i Zdrowia.
Pan Kamil Różański zaproponował Pana Ryszarda Dobiesz – Sekretarza Powiatu.
Pan Sekretarz zaproponował Panią Annę Trzeciak – inspektora w Wydziale  Oświaty
i Zdrowia.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie  Zarządu Powiatu  po zapoznaniu  się  z  dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 195.34.2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych
w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy
prawnej,  nieodpłatnego  poradnictwa  obywatelskiego  oraz  edukacji  prawnej
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w Powiecie  Sierpeckim  w  2020r.  /uchwała  stanowi  załącznik  nr  7  do  niniejszego
protokołu/.

Ad. pkt 7
Na  salę  posiedzenia  przybyli   Pani  Marta  Witte  –  Dyrektor  Powiatowego  Zespołu
Jednostek Budżetowych w Sierpcu i Pan Grzegorz Lisicki – Zastępca Dyrektora PZJB
w Sierpcu.
Pan Starosta  poinformował, iż  Pani Marta Witte – Dyrektor Powiatowego Zespołu
Jednostek Budżetowych w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Sukcesywny zakup
i  dostawa  artykułów  spożywczych  do  stołówki  Zespołu  Szkół  Nr  1  i  Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu w 2020r.
Pani Dyrektor PZJB powiedziała, iż Zespoł Szkół Nr 1 i Specjalny Ośrodka Szkolno –
Wychowawczy  w  Sierpcu  zwrócili  się  z  wnioskiem  w  sprawie  przeprowadzenia
procedury przetargowej w sprawie zakupu artykułów spożywczych do w/w stołówek na
rok 2020. Wartość szacunkowa tych zamówień wynosi 55.953,10 euro.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie  Zarządu Powiatu  po zapoznaniu  się  z  dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 196.34.2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
zadania  pn.  Sukcesywny  zakup  i  dostawa  artykułów  spożywczych  do  stołówki
Zespołu Szkół Nr 1 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu
w 2020r. uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował,  iż  Pani  Marta  Witte  –  Dyrektor  Powiatowego Zespołu
Jednostek  Budżetowych  wystąpiła  z  wnioskiem  w sprawie  wyrażenia  zgody  na
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Zaprojektuj i wybuduj
zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni w Sierpcu.
Pan Skarbnik zasugerował, aby dostosować treść inwestycji do projektu uchwały. Dodał,
iż członkowie Zarządu otrzymali projekty z inną treścią tytułu uchwały. Treść powinna
brzmieć:,,Zaprojektuj  i  wybuduj  zjeżdżalnię  wodną  w  budynku  Krytej  Pływalni
w Sierpcu”.
Pan Sławomir Krystek zapytał o procedurę przetargową.
Pan Zastępca Dyrektora PZJB odpowiedział, że odbędzie się przetarg nieograniczony.
Dodał, iż cała konstrukcja zjeżdżalni zostanie zamontowana w środku. 
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Pan  Wicestarosta  powiedział,  że  jeżeli  konstrukcja  byłaby  na  zewnątrz,  wówczas
generowałaby duże koszty, ponieważ zjeżdżalnia musi być ogrzana.  Dodał, iż będzie
zjeżdżalnia o długości 35 m, która będzie się kończyła w małej niecce. 
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie  Zarządu Powiatu  po zapoznaniu  się  z  dokumentami
oraz poprawką w tytule uchwały jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 197.34.2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pn. Zaprojektuj i wybuduj zjeżdżalnię wodną w budynku Krytej Pływalni
w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Pan  Starosta  poinformował,  iż  w  związku  z  przeprowadzonym  konkursem  na
stanowisko  dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu zasadne jest nawiązanie stosunku pracy na podstawie umowy
o pracę na stanowisku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu. 
Pan  Sekretarz  powiedział,  iż  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  Pani  Bogusława
Lewandowska – Przewodnicząca Komisji Konkursowej informowała, że kandydatem na
stanowisko dyrektora szpitala został wyłoniony w wyniku postępowania konkursowego
Pan Robert Makówka. Dodał, iż zgodnie z rozporządzeniem należało odczekać 14 dni
na  tzw.  wnoszenie  sprzeciwu,  które  dawałoby  podstawę  do  unieważnienia.  W tych
dniach żadne sprzeciwy nie wpłynęły, co do procedury i zasad wyłonienia dyrektora.
Uważa, że podjecie w/w uchwały jest zasadne. W związku z powyższym proponuje się
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
Pan  Starosta  powiedział,  iż  po  rozmowie  z  dyrektorem szpitala,  jest  propozycja  na
kwotę 14.000zł (brutto).
Pan  Kamil  Różański  zapytał,  jak  jest  z  wynagrodzeniem  dyrektora  w  okolicznych
szpitalach?
Pan Sławomir Krystek odpowiedział, że Zarząd przygotował się do rozmowy z Panem
Robertem Makówką. Rozbieżności, jeśli chodzi o wynagrodzenie Dyrektora SPZZOZ
w okolicznych szpitalach podobnych do specyfiki szpitala w Sierpcu, są w granicach od
12.000 zł  do 18.000zł  (brutto).  Zarząd uznał,  iż  kwota  która została  za zgodą stron
przyjęta jest adekwatna do obowiązków, które spoczywają na dyrektorze. 
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie  Zarządu Powiatu  po zapoznaniu  się  z  dokumentami
oraz poprawką w tytule uchwały jednogłośnie (4-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 198.34.2019
w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na stanowisku
Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zespołu  Zakładów  Opieki  Zdrowotnej
w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10
Na salę posiedzenia przybył Pan Artur Obrębski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pan Sebastian Szczypecki – Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu złożył wniosek w sprawie:

a)  przygotowania  projektu  budowy  oraz  specyfikacji  technicznej  drogi
powiatowej nr 2999W relacji Mochowo – Bożewo /wniosek stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu/.

b)  przygotowanie  projektu  budowy oraz  specyfikacji  technicznej  chodnika  dla
pieszych, ścieżki dla rowerzystów oraz oświetlenia drogi powiatowej nr 3720W relacji
Rempin – Gozdowo /wniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

c)przygotowanie projektu budowy oraz specyfikacji technicznej drogi powiatowej
nr 3720W relacji Mochowo – Gozdowo /wniosek stanowi załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu/.. 
Pan  Sławomir  Krystek  powiedział,  że  wnioski  złożone  przez  Pana  Sebastiana
Szczypeckiego – Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu  są  zasadne.  Dodał,  iż  kwota
która opiewa na w/w inwestycje licząc kosztorysy szacunkowe tj. około 9.500.000zł,
natomiast budżet powiatu na inwestycje wynosi 12.000.000zł.  Poprosił Pana Starostę
o próbę przedstawienia tematu ponownie na sesji lub komisji. Jest wypracowany bardzo
dobry  standard  przez  Zarząd  i  Wójtów  poszczególnych  gmin  sposób  realizacji
inwestycji  50/50.  Uważa  że,  dobrym  zwyczajem  byłoby  odsyłanie  wniosków  do
samorządu gminy w celu ustosunkowania się do przedstawionej sprawy i przedstawienia
propozycji na dofinansowanie tych inwestycji. Nadmienił, iż Zarząd deklaruje, że będzie
szukał  środków zewnętrznych  na  sfinansowanie  tego  typu  zadań.  Podkreślił,  że  też
mógłby  złożyć  wnioski  wskazujące  na  podjęcia  działań  w  zakresie  ratowania
nawierzchni  na  drogach  na  terenie  gm.  Gozdowo:  Gozdowo  –  Proboszczewice,
Gozdowo – Bonisław, Bronoszewice – Rycharcice – Kędzierzyn, Lelice – Cetlin. Dodał,
że są to odcinki dróg, które mają jedną warstwę, a po okresie zimowym jest dużo prac
remontowych na tych drogach. Stwierdził, że są ograniczenia budżetowe na inwestycje.
Pan Wicestarosta powiedział, że łączna kwota na realizację wniosków to 10.800.000zł.
Nadmienił, iż na rok 2020 są już porozumienia z Wójtami, jak również złożone wnioski
do Funduszu Dróg Samorządowych i do Wojewody. Uważa, że w najbliższym czasie
powiat  nie  jest  w  stanie  tego  zrobić.  Wójtowie  gmin  powinni  odnieść  się  do
poszczególnych  wniosków  i  rozważyć  jakie  środki  są  w  stanie  zabezpieczyć  na
inwestycje drogowe.
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Pan Sławomir  Krystek  podkreślił,  iż  wnioski  są  słuszne,  ale  należy mierzyć  siły  na
zamiary.
Pan  Sekretarz  powiedział,  iż  zostaną  przygotowane  wystąpienia  do  Wójtów  Gmin
o zajęcie stanowiska w tej sprawie i możliwości partycypacji w kosztach inwestycji. 
Pan Sławomir Krystek uważa, że należy porozmawiać z wnioskodawcą i przedstawić
realne koszty inwestycji.
Pan  Kamil  Różański  uważa,  że  należy  sprecyzować  pismo,  że  na  rok  2020  są
zaplanowane  zadania  inwestycyjne  i  na  ten  rok  nie  ma  możliwości  finansowania
remontów tych dróg.
Pan  Dyrektor  zwrócił  uwagę,  iż  Pan  Sławomir  Krystek  powiedział,  że  budżet  ZDP
wynosi  12.000.000zł.  Powiedział,  że  są  to  środki  zewnętrzne,  a  budżet  jest
w granicach 2.000.000zł. Dodał, że nie ma pewności czy zostaną pozyskane te środki. 
Pan  Sławomir  Krystek  powiedział,  że  ma  pewną  świadomość  co  powiedział,  i  ma
nadzieję że Zarząd będzie miał możliwości pozyskania środków w takim zakresie jak do
tej  pory.  Dodał,  iż  budżet  na  inwestycje  jest  w granicach  4.000.000zł  jeśli  dodamy
gminy.
Pan Starosta powiedział, iż zostaną przygotowane stosowne pisma w tej sprawie.
Więcej pytań nie było.

Ponadto  Pan  Starosta  poprosił  członków  Zarządu  Powiatu  o  poszerzenie  porządku
posiedzenia Zarządu Powiatu o pkt 11a Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie  przebudowy drogi  powiatowej
nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gminy Sierpc. 
Pan Starosta wyjaśnił, iż w ostatniej chwili otrzymał informacje o otrzymanym przez
powiat dofinansowaniu do w/w drogi w kwocie 1.500.000zł.

Członkowie  Zarządu  Powiatu  jednogłośnie  (4-za)  przyjęli  wniosek  Starosty
o poszerzeniu porządku posiedzenia.                      

W dalszej części porządek posiedzenia Zarządu Powiatu przedstawia się następująco:
11. Zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na 2020r. na
remont drogi powiatowej Ligowo – Osiek.
11a.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie  zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk
na terenie gminy Sierpc.  
12. Przyjęcie protokołów:

Nr 31.2019 z dnia 24 października 2019r.,
Nr 32.2019 z dnia 31 października 2019r.

13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia
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Ad. pkt 11
Pan  Starosta  poinformował,  iż  złożono  wniosek  w  sprawie  zabezpieczenia  środków
finansowych na 2020r.  na remont drogi powiatowej Ligowo – Osiek /wniosek stanowi
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.
Pan  Dyrektor  ZDP powiedział,  iż  wystąpiono  z  pismem  w  sprawie  remontu  drogi
Ligowo  –  Osiek.  Oznajmił,  iż  droga  była  częściowo  naprawiana  w  roku  ubiegłym
powierzchniowym utwardzeniem. Dodał, iż ponowna naprawa tej drogi kosztowałoby
około  200.000  zł,  natomiast  remont  drogi  wraz  z  poszerzeniem  około  1.000.000zł.
Dodał, że nie ma ujętego tego zadania na rok 2020.
Pan  Kamil  Różański  powiedział,  że  wniosek  jest  zasadny.  Dodał,  że  do  realizacji
w następnych latach.

Ponadto  Pan  Wicestarosta  zapytał,  czy  w  Zarządzie  Dróg  Powiatowych  wzrosło
zatrudnienie?
Pan  Dyrektor  ZDP  odpowiedział,  że  zatrudnienie  nie  wzrosło.  Jest  o  jednego
pracownika mniej. Dodał, iż wzrost wynagrodzeń spowodowany jest  wzrostem płacy
minimalnej. Wyjaśnił, iż w następnym roku będzie wzrost wynagrodzenia, a niektórzy
pracownicy nie otrzymywali  najniższego wynagrodzenie. Stwierdził, że nie może być
takiej sytuacji, ponieważ jest to niezgodne z prawem.
Pytań nie było. 

Ad. pkt 11a
Pan  Starosta  poinformował,  iż  Pan  Artur  Obrębski  –  Dyrektor  Zarządu  Dróg
Powiatowych  wystąpił  z  wnioskiem   w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  udzielenie
zamówienia  publicznego  na  wykonanie  przebudowy  drogi  powiatowej  nr  3724W
Żochowo  –  Gójsk  na  terenie  gminy  Sierpc  /wniosek  stanowi  załącznik  nr  15  do
niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie  Zarządu Powiatu  po zapoznaniu  się  z  dokumentami
oraz poprawką w tytule uchwały jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 198.34.2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gminy Sierpc
/uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 12
Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag jednogłośnie (4-za) przyjęli protokoły:

Nr 31.2019 z dnia 24 października 2019r.,
Nr 32.2019 z dnia 31 października 2019r.

Ad. pkt 13
Członkowie Zarządu w sprawach różnych zapoznali się m.in.:
1. Pismem Dyrektora PCPR w Sierpcu przesłanego do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w  sprawie  uzupełnienia  dokumentacji   do  wniosku  o  dofinansowanie  kosztów
utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej /pismo stanowi załącznik nr 16
do niniejszego protokołu/.
Pani  Dyrektor  powiedziała,  że  w dniu  30 października  br.  został  złożony do PCPR
wniosek, zgodnie z przepisami o zabezpieczenie środków na utworzenie i działalność
WTZ.  Wcześniejsze pismo opiewało tylko na funkcjonowanie WTZ, a nie na adaptację.
Z chwilą kiedy PCPR otrzymał  wniosek formalny, są potrzebne środki na adaptację.
Dodała, że jest to bardzo duża kwota 1.300.000zł. Budżet całoroczny PFRON, który
otrzymuje w ramach algorytmu to jest kwota około 500.000 zł.   Dodała, że złożony
wniosek przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest niekompletny. Został on odesłany do
uzupełnienia.  W międzyczasie  wnioskowała  do  Starosty  o  powołanie  komisji,  która
rozpatrzy  wniosek.  Jeżeli  wniosek  zostanie  w wymaganym terminie  uzupełniony,  to
będzie dalej procedowany.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci złożyło wniosek
o  rozwiązanie  umowy  na  siedzibę  WTZ  z  dniem  15  listopada  br.  w  na  terenie
gm. Gozdowo.  Dodał, iż sprawa powstania WTZ na gm. Gozdowo stała się nieaktualna.
Pani  Dyrektor  PCPR powiedziała,  że  jeżeli  byłaby zmiana  siedziby  to  wniosek  jest
również niekompletny i bezprzedmiotowy.
Pytań nie było.
 
2.  Stanowiskiem  w  sprawie  zasiedzenia  nieruchomości  w  obrębie  m.  Sierpc
ul. Traugutta stanowiącej własność powiatu sierpeckiego/pismo stanowi załącznik nr 17
do niniejszego protokołu/.
Na salę posiedzenia przybył Pan Wojciech Rzeszotarski – Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami.
Pan Naczelnik GiGN powiedział, iż ta sprawa była omawiana na posiedzeniu Zarządu
Powiatu.  Dodał,  iż  5  lipca  br.  zostało  skierowane  pismo  do  sądu,  iż  Zarząd  jest
przeciwko zasiedzeniu tej  działki.   Oznajmił,  iż  Sąd ponownie przesłał  pismo, które
wnosi o ustosunkowanie się do opinii. W związku z powyższym zachodzi konieczność
przedstawienia stanowiska Zarządu Powiatu. Dodał, iż propozycja Zarządu powinna być
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konsekwentna  i  Zarząd powinien  podtrzymać poprzednie  stanowisko,  że  nie  wyraża
zgody na zasiedzenie
Pytań nie było. 
Wobec powyższego członkowie  Zarządu Powiatu  po zapoznaniu  się  z  dokumentami
wyrazili zgodę na przesłanie stanowiska do sągu podtrzymując poprzednie stanowisko. 

3. Pismem  w  sprawie  zaliczenia  dróg  położonych  w  obrębie  miasta  Sierpc
ul.  Żeromskiego do kategorii  dróg powiatowych  /pismo stanowi  załącznik  nr  18 do
niniejszego protokołu/.

4.  Zawiadomieniem  o  wszczęciu  postępowania  administracyjnego  w  związku  ze
stwierdzeniem  naruszenia  wymagań  higienicznych  i  zdrowotnych  podczas  kontroli
sanitarnej  w  Zespole  Szkól  Nr  2  w  Sierpcu/pismo  stanowi  załącznik  nr  19  do
niniejszego protokołu/.

5. Uchwałą Rady Powiatu w Płocku w sprawie realizacji rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki  Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej/pismo stanowi załącznik
nr 20 do niniejszego protokołu/. 

5. Pismem Pana Marka Zagórskiego - Ministra Cyfryzacji w sprawie zmiany ustawy
o drogach publicznych, które objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie
pasa  drogowego  w  odniesieniu  do  obiektów  i  urządzeń  infrastruktury
telekomunikacyjnej/pismo stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.

Pan Dyrektor ZDP powiedział, że wyszło nowe zarządzenie. W związku z powyższym
należy  dostosować  uchwałę,  która  została  podjęta  przez  Radę  Powiatu  o  wysokości
stawek za zajecie  pasa drogowego.  Wyjaśnił,  iż  stawka była  już zmieniana,  obecnie
wynosi  za  umieszczenie  urządzenia  w  pasie  drogowym  80zł,  dla  urządzeń
telekomunikacyjnych jest obniżona do 40zł. Nadmienił, iż obecnie jest to uregulowane
ustawowo i stawka będzie zmniejszona do 20zł. Dodał, iż należy przygotować stosowną
uchwałę w tej sprawie do 25 stycznia 2020r.
Pytań nie było.

6. Pismem  Pani  H.  Przeciszewskiej  w  sprawie  budowy  ul.  Świętokrzyskiej
w m. Sierpc  /pismo stanowi załącznik nr 22 ,do niniejszego protokołu/.
Pan  Dyrektor  ZDP  powiedział,  że  ul.  Świętokrzyska  jest  zrobiona  zgodnie
z zatwierdzoną dokumentacja projektową. Uważa, ze chodzi o podłączenie wody. 
Pytań nie było.
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Ponadto Pan Kamil Różański podziękował w imieniu radnej z m. Osiek jak i swoim
Panu Dyrektorowi ZDP za interwencję w m. Osiek na drodze powiatowej. 

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała Zarząd

Turalski Mariusz ………………….

Danuta Sekulska Ocicki Jarosław  ………………….

Cześnik Andrzej …………………..

Krystek Sławomir …………………..

Różański Kamil ………………….
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