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ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

W dniu 8 maja 2020r.

Rozpoczęto 8 maja 2020 r. 

Zakończono 8 maja 2020 r.



PROTOKÓŁ Nr 49.2020 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 8 maja 2020r.

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

Na stan 5 członków w posiedzeniu (zdalnie) uczestniczyło 4 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. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Zdrowia i Oświaty,
3. Pan Zbigniew Rzadkiewicz -  w zastępstwie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych,
4. 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 ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.
4. Zapoznanie się z informacją w zakresie regulacji stanu prawnego dróg powiatowych 
w roku 2020 oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji 
drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu (w systemie Skyp - zdalnie) dokonał Pan 
Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków 
Zarządu Powiatu (stan członków uczestniczących zdalnie w posiedzeniu -  4 ).
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Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
następujące punkty:

pkt 4a Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu programu PFRON pn. „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi”.
pkt 4b Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji programu PFRON pn. „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za, 1 - nieobecny) przyjęli porządek 
posiedzenia Zarządu Powiatu w Sierpcu ze zmianą, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.
4. Zapoznanie się z informacją w zakresie regulacji stanu prawnego dróg powiatowych 
w roku 2020 oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji 
drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
4a Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu programu PFRON pn. „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi”.
4b Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum ^  
Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji programu PFRON pn. „Pomoc osobom 
niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 
wywołanych chorobami zakaźnymi”.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie ogłoszenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu /wniosek 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
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Pani Naczelnik OZ powiedziała, że zmiany rozporządzenia MEN z dnia 22 kwietnia 
2020r. dają możliwość ponownego ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektorów szkół i placówek. Nadmieniła, że nadal obowiązuje przepis 
ust la, który pozwala wydłużać pełniącego obowiązki dyrektora do 31 sierpnia 202lr. 
Jednak rozporządzenie dało możliwość przeprowadzania procedury konkursowej. 
Przypomniała, że powierzenie p.o. Pani Emilii Lewandowskiej jest do czasu 
rozstrzygnięcia konkursu na dyrektora Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej nie 
dłużej jednak niż do 30 września 2020r. Pani Naczelnik powiedziała, że złożenie ofert 
będzie trwało do 26 maja br.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy trwa jeszcze audyt w Poradni Psychologiczno -  
Pedagogicznej?
Pan Starosta odpowiedział, że w związku z epidemią koronawirusa na razie został 
wstrzymany.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że dobrze byłoby aby audyt się zakończył, aby dyrektor 
zaczął pracę po audycie.

^  Pan Kamil Różański zapytał, jaki jest koszt przeprowadzenia audytu?
Pan Starosta odpowiedział, że nie jest pewien, ale jest to kwota roczna i nie od jednego 
audytu. Po sprawdzeniu w najbliższym czasie udzieli informacji.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 296.49.2020
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno- 
Pedagogicznej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/. 
Pan Starosta podziękował Pani Naczelnik OZ za przybycie.

Ad. pkt 4
W posiedzeniu Zarządu uczestniczy Pan Zbigniew Rzadkiewicz -  Zastępca Dyrektora 

W  ZDP w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż w zastępstwie za Dyrektora ZDP -  Pan Zbigniew 
Rzadkiewicz przedstawił informację w zakresie regulacji stanu prawnego dróg 
powiatowych w roku 2020 oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację 
inwestycji drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu /informacja stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pan Wicestarosta powiedział, że rozmawiał z Panią Dyrektor Haramata odnośnie dwóch 
dróg. Najbardziej zależy na drodze na gm. Zawidz, ponieważ droga w m. Ligowo będzie 
wykonana do granicy województwa.
Pan Kamil Różański powiedział, że inwestycja drogi w m. Ligowo znajduje się na 
szesnastej pozycji na liście dróg rekomendowanych.

3



Pan Wicestarosta powiedział, że w następnym roku będzie dofinansowanie w 80%.
Pan Starosta zapytał, ile jest uregulowanych dróg w kilometrach?
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że regulowane są działki. W zakresie własności jest 
około 70% uregulowanych nieruchomości. Dodał, że należy pamiętać, że chodzi 
o regulację kwestii własności a nie regulacji przebiegu drogi.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 4a i 4b
W posiedzeniu uczestniczyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na 
realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu programu PFRON 
pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub 
sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” oraz w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do 
realizacji programu PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” 
/wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że PFRON przygotował program dla samorządów 
powiatowych, aby wspierać osoby niepełnosprawne, a szczególnie osoby 
niepełnosprawne, które nie mogą korzystać z placówek opiekuńczych. Dodała, że jest to 
program skierowany na czas epidemii koronawirusa . Maksymalne dofinansowanie dla 
jednej osoby 1500zł. Dodała, że wnioski już wpływają, natomiast Zarząd Powiatu 
podejmuje decyzję, która jednostka będzie obsługiwać ten program.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 297.49.2020
w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu programu PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4b
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 297.49.2020
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu do realizacji programu PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym 
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi” /uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
1. Pismem w sprawie ruchu samochodowego na ul. Wojska Polskiego w Sierpcu /pismo 
stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, iż powyższa sprawa była poruszona w 2019r., wówczas 
naprawiano studnię w tej ulicy. Odpowiedź została udzielona, że po naprawie studni 
będzie można sprawdzić, jak będzie wyglądała sytuacja. Nadmienił, iż Pani pisze, że 
problem się nie poprawił. Uważa, że jeżeli ktoś występuje z taką sprawą to powinien 
udowodnić, że tak faktycznie jest poprzez rzeczoznawcę, który powinien ocenić 
budynek. Uważa, że Zarząd Dróg nie jest od oceny stanu budynku. Zapytał, co dalej 
ponieważ na tej drodze odbywa się ruch samochodów ciężkich z mleczami. Dodał, że 
przed remontem drogi ruch był ograniczony do 2 ton.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że w piśmie jest adnotacja, że zostało podjęte 
zobowiązanie, że samochody na tej ulicy nie będą jeździły.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, iż wskazane było, aby po dokonaniu napraw studni 
można zobaczyć( zaobserwować) jaka będzie sytuacja. Powiedział, że nie było 
zobowiązania o ograniczeniu ruchu samochodów.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że pisma się pojawiają. Uważa, że można wyjść 
naprzeciw pewnym sprawom, ponieważ są to mieszkańcy miasta. Zasugerował, aby 
postawić barierę ochronną do wysokości lm, aby ten dom nie był ochlapywany przez 
samochody podczas deszczu.
Pan Z. Rzadkiewicz stwierdził, że ta kwestia nie jest problematyczna. Problemem są 
drgania, które przenoszą się z drogi na budynek przez jadące ciężkie samochody.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że należy wyjść z inicjatywą i wykonać barierkę.
Pan Starosta uważa, że należy na początku wyjść z inicjatywą i zamontować barierę 
ochronną w celu ochrony elewacji.
Pan Kamil Różański powiedział, że należy się zastanowić czy postawienie bariery 
ochronnej nie spowoduje tego , że inni mieszkańcy też będą żądać i zgłaszać 
zapotrzebowanie na postawienie barierek.
Pan Z. Rzadkiewicz uważa, że żadnych ekranów nie należy stawiać. Jest kwestia 
poprawy odwodnienia poprzez dodatkowy ściek lub studzienkę, ponieważ miejscami 
zalega woda. Dodał, iż na pismo należy odpowiedzieć i ustosunkować co do tonażu 
ograniczenia ruchu i drgań w domu. Głównym problemem jest tonaż i ruch występujący 
na drodze.
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Pan Sławomir Krystek stwierdził, że wnioskodawczyni jest nastawiona, aby ruch na tej 
drodze został ograniczony i zmniejszony tonaż. Zapytał, czy rzeczywiście ograniczenie 
tonażu jest możliwe, czy zablokuje się wjazd, który spowoduje korki w innych częściach 
ulicy albo miast, czy uniemożliwi dojazd.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że przed przebudową drogi ruch pojazdów odbywał się 
pozostałą częścią miasta, co nie stwarzało problemu. Dodał, że po przebudowie została 
podjęta decyzja, że ruch został dopuszczony ul. Wojska Polskiego.
Pan Starosta powiedział, że obecnie nie można podjąć decyzji o puszczeniu 
samochodów z mleczarni przez miasto, ponieważ na ulicach miasta trwają inwestycje 
drogowe. Uważa, że nie ma możliwości przekierowania ruchu na ulice miasta.
Pan Andrzej Cześnik stwierdził, że na początku należy wykonać nie dużej wysokości 
ekran przy posesji, który spowoduje wygłuszenie. Uważa, że należy wykonać jakieś 
czynności w tej sprawie.
Pan Starosta uważa, że należy odpisać na pismo informujące o trwających pracach 
remontowych na mieście i obecnie nie można zakorkować miasta.
Pan Sławomir Krystek nadmienił, że należy wykonać wizję lokalną, zaobserwować, 
czy te propozycje przedstawione zniwelowałyby trochę problem o który występuje 
wnioskodawczyni.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że przygotuje odpowiedź na pismo. Dodał, że 
rozmawiał z Panią i ona nie odpuści tego tematu. Stwierdził, że ten temat wróci 
ponownie.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy prędkość na tej ulicy jest jak w terenie 
zabudowanym?
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że jest ograniczenie prędkości do 40 km/h.
Pan Skarbnik przypomniał, że do remontu ul. Wojska Polskiego, część środków była 
finansowana z mleczami.
Więcej pytań nie było.
Ponadto Pan Starosta poinformował, iż kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu odbędzie 
się w dniu 11 maja br. o godz. 10:00.
Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu

Protokołowała Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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5. Różański Kamil Członek WH a



Zał. N r ......do protokołu

z posiedzenia Żarz; tu Powiatu
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ZA R Z Ą D -P O W IA T U  

W  S IE R P C U
Nr MjBZCk d i , ŁQ£t.<piOr<

Sierpc, dnia 5.05.2020 r.
BRZ.0022.10.2020

Działając na podstawie § 76 ust 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 49 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 8 maja 2020 r. o godz. 10:00 (zdalnie - Skyp).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.
4. Zapoznanie się z informacją w zakresie regulacji stanu prawnego dróg powiatowych 
w roku 2020 oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji 
drogowych Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.


