
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 2018

Nr sprawy 12

S P R A W A

4

PROTOKOL NR 134.2018 Z POSIEDZENIA 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

w dniu 22 marca 2018 roku

Rozpoczęto 22 marca 2018 roku 

Zakończono 22 marca 2018 roku



PROTOKÓŁ Nr 134.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 22 marca 2018 r.

Przewodniczył: Pan Jan Laskowski - 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) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu;
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu;
3) Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu;
4) Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia;
5) 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 w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu 

uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2017 oraz wykazu 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2018.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania 
i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Sierpecki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 
dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci Specjalny 
Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy w Sierpcu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, 
w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów,
w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu. £

12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu 
sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego 
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami 
organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego na rok 2017”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu 
Sierpeckiego w projekcie pt. "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" 
w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 
Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 
uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020.

15. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa Q  
i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2017.

ló.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności jednostki Zarządu Dróg 
Powiatowych w roku 2017 oraz zakres prac do wykonania w roku 2018.

17. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie za 2017 rok wraz z informacją o sytuacji organizacyjnej 
i finansowej jednostki.

18. Zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 
wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub 
dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni 
oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we 
współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
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20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu lub dzierżawy na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia 
w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej 
Pływalni w Sierpcu.

21. Zapoznanie się z informacją w sprawie możliwości przejęcia przez Powiat 
Sierpecki nieruchomości położonych w Gminie Rościszewo.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

23. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu 
Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Sierpcu za rok 2017.

25. Zapoznanie się z Postanowieniem o umorzeniu śledztwa w sprawie 
niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień przez osoby pełniące 
funkcję dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w latach 2014-2016 i zobowiązane do 
zajmowania się sprawami majątkowymi szpitala i wyrządzenia szpitalowi 
znacznej szkody majątkowej, poświadczenia nieprawdy.

26. Przyjęcie Protokołów:
Nr 129.2018 z dnia 20 lutego 2018r.
Nr 130.2018 z dnia 22 lutego 2018r.
Nr 131.2018 z dnia 1 marca 2018r.
Nr 132.2018 z dnia 9 marca 2018r.
Nr 133.2018 z dnia 13 marca 2018r.

27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie posiedzenia.

/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jan Laskowski -  Starosta
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków
- 5).

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić
punkt 14a:



Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania 
z realizacji w latach 2016-2017 „Programu opieki nad zabytkami Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2016-2019".

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 -  za) przyjęli 
porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 marca 20I8r.r. po zmianie, który 
przedstawia się następująco:

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

uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2017 oraz wykazu 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2018.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan 
zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania 
i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Sierpecki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 
dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci Specjalny 
Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy w Sierpcu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, 
w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu.



11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, 
w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu 
sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego 
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami 
organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego na rok 2017”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu 
Sierpeckiego w projekcie pt. "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" 
w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 
Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 
uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020.

14a. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu 
sprawozdania z realizacji w latach 2016-2017 „Programu opieki nad 
zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019".

15. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2017.

16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności jednostki Zarządu Dróg 
Powiatowych w roku 2017 oraz zakres prac do wykonania w roku 2018.

17. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie za 2017 rok wraz z informacją o sytuacji organizacyjnej 
i finansowej jednostki.

18. Zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 
wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub 
dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni 
oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we 
współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu lub dzierżawy na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia 
w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej 
Pływalni w Sierpcu.

21. Zapoznanie się z informacją w sprawie możliwości przejęcia przez Powiat 
Sierpecki nieruchomości położonych w Gminie Rościszewo.

22. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.



23. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu 
Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Sierpcu za rok 2017.

25. Zapoznanie się z Postanowieniem o umorzeniu śledztwa w sprawie 
niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień przez osoby pełniące 
funkcję dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w latach 2014-2016 i zobowiązane do 
zajmowania się sprawami majątkowymi szpitala i wyrządzenia szpitalowi 
znacznej szkody majątkowej, poświadczenia nieprawdy.

26. Przyjęcie Protokołów:
Nr 129.2018 z dnia 20 lutego 2018r.
Nr 130.2018 z dnia 22 lutego 2018r.
Nr 131.2018 z dnia 1 marca 2018r.
Nr 132.2018 z dnia 9 marca 2018r.
Nr 133.2018 z dnia 13 marca 2018r.

27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR 
w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania 
z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2017 oraz 
wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej Iwniosek stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PCPR poinformowała, iż powyższe sprawozdanie jest to obowiązek 
ustawowy PCPR, zgodnie z którym sprawozdanie należy przedstawić Zarządowi oraz 
Radzie Powiatu. Dodała, iż prowadzony jest program pn. Świetlica środowiskowa, 
gdzie na terenie Powiatu jest utworzonych sześć świetlic. Ponadto Pani Dyrektor 
podziękowała Zarządowi Powiatu za otrzymany samochód, który jest w pełni 
wykorzystywany przez jednostkę.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, czy były przypadki, że przemoc rodzinna była 
stosowana wobec mężczyzn?
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że zdarzały się takie przypadki, ale rzadko. 
Dodała, że przemoc w rodzinach jest, była i będzie. Wyjaśniła, że prowadzone są 
niebieskie karty, ale generalnie przeciwdziałanie przemocy jest zadaniem gminy, 
a PCPR pomaga sprawcom przemocy w ramach programu.
Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że ze sprawozdania wynika że pomoc 
prowadzona jest w bardzo szerokim zakresie. Zapytał co jest najpilniejsze?



Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że najwięcej wsparcia jest potrzebne dla 
dzieci, ponieważ najwięcej problemów mają dzieci.
Pan Wieestarosta zapytał, czy wystarczające jest wspomaganie psychologów, czy 
jest większe zapotrzebowanie?
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że zapotrzebowanie jest dla dzieci. 
Powiedziała, że na dwa miesiące są zarezerwowane miejsca na wspieranie dzieci. 
Dodała, iż dzieci bardziej korzystają z porad i terapii niż dorośli.
Pan Wieestarosta zapytał o rodziny zastępcze, czy jest tendencja wzrostowa?
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że utrzymuje się na tym samym poziomie. 
Dodała, że w związku z wejściem w życie Programu 500+, zabieranych małych 
dzieci rodzinom jest więcej.
Pan Starosta zapytał, czy jest uzupełnione miejsce w Domu Dziecka?
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że nie jest uzupełnione. Wyjaśniła, iż oczekują 
na umieszczenia dzieci z terenu Powiatu.
Pan Starosta uważa, że należy uzupełnić miejsce, ponieważ przy braku 
kompletności dzieci, rosną koszty utrzymania.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 701.134.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie 
przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu za rok 2017 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej !uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR 
w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu 
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku fwniosek stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/
Pan Starosta powiedział, że powyższa sprawa była omawiana na poprzednim 
Zarządzie. Wyjaśnił, iż zwiększono środki na turnusy rehabilitacyjne, które zostały 
przesunięte z barier architektonicznych.
Pani Dyrektor PCPR oznajmiła, że wraz z Panią Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy ustaliły zasady współpracy.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, ile było przeznaczonych środków na turnusy 
wcześniej?
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że było 175.000 zł, a jest zaplanowane 
100.000 zł. Dodała, że w roku poprzednim były mniejsze wymagania wobec 
wnioskodawców.



Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 702.134.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku luchwała stanowi załącznik nr 6 
do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta podziękowała Pani Dyrektor za przybycie na posiedzenie Zarządu.

Ad. pkt 5
Na salę posiedzenia przybyła 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 przyjęcia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 
2018 łwniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poinformował, iż w planie dofinansowanie jest proponowana kwota 
75.442 zł, która została uzgodniona z dyrektorami szkół. Ustalono maksymalną 
kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły dla studiujących 
nauczycieli za rok 2018 w wysokości 1.000 zł na osobę uprawnioną.
Pani Naczelnik OZ wyjaśniła, iż w planie jest luka i nie wiadomo, czy to Zarząd 
Powiatu czy Rada Powiatu powinna powyższy plan uchwalić. Dodała, że wykreślono 
art. 70a ust 1, który mówi, że tworzy się środki na doskonalenie zawodowe 
nauczycieli. Nadmieniła, że powyższe środki są już raz tworzone w budżecie Powiatu 
przez Radę Powiatu. W związku z powyższym została wykreślona podstawa prawna 
i zawarty zapis jest na podstawie Rozporządzenia § 6 i 7 o planie dofinansowania. 
Pan Skarbnik wyjaśnił, iż 28 grudnia 2017r. Rada Powiatu zatwierdziła budżet na 
rok 2018 r., w którym powyższe środki zostały ujęte.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 703.134.2018
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 
nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki na rok 2018 luchwała stanowi załącznik nr 8 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 określenia zasad 
rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla 
których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 
udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska 
kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela fwniosek stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, iż powyższa sprawa była konsultowana ze związkami 
zawodowymi, które wyraziły pozytywne opinie.
Pani Naczelnik OZ poinformowała, iż została rozszerzona obniżka wymiaru godzin 
dla dyrektorów, która wynika z planów nauczania. Dodała, że od 1 września 2018r. 
dyrektorzy nie powinni mieć nadgodzin. Ponadto zmiana jest w wymiarze godzin dla 
nauczycieli specjalistów w szkołach m. in. pedagogów, psychologów, logopedów 
doradców zawodowych terapeutów pedagogicznych zgodnie z zapisami nowej 
ustawy - 22 godziny, która wchodzi w życie 1 września 20ł8r. Ponadto został 
dopisany rehabilitant, który mieści się w puli specjalistów nie wymienionych 
w art. 42 ust. 3. Wyjaśniła, iż związane jest to z tym, iż realizowany jest program 
rządowy pn. „Za życiem”, który wspiera najmłodsze dzieci w ramach wczesnego 
wspomagania rozwoju, gdzie rehabilitant jest potrzebny, szczególnie w przypadkach 
dzieci niepełnosprawnych ruchowo.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 704.134.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny 
w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek 
godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 
pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela łuchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie Regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Sierpecki łwniosek stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu/.



Pan Starosta poinformował, iż powyższy Regulamin był konsultowany ze 
związkami zawodowymi, które pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Pani Krystyna Siwiec zapytała, co się zmieniło w Regulaminie?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że przede wszystkim dodatki dla dyrektorów.
W związku z tym, iż dyrektorzy nie mogą mieć nadgodzin mogą otrzymywać 
dodatki funkcyjne. Wyjaśniła, iż mogą być przyznawane różnie, a więc w zależności 
od ilości oddziałów. Dodatki wynoszą od 20 do 40% w przypadku dyplomowanych 
tj. od 655 zł do 1326 zł (dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów) od 830 zł do 
1658 zł. Dodała, że w przypadku Liceum Ogólnokształcącego wzrost może być 
maksymalnie o 758 zł, w Zespole Szkół Nr 2 wzrost max 890 zł, w Zespole Szkół 
Nr 1 o 921 zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno -  Wychowawczym 758 zł, Centrum 
Kształcenia Praktycznego -  321 zł, OPP i PPP -  626 zł. Wyjaśniła, że jeżeli dodatki 
dałyby maksymalną kwotę do końca roku, wzrosłyby wynagrodzenia o 58.932 zł na 
dodatki funkcyjne na cały rok. Jeżeli do końca roku szkolnego 44.145 zł, a jeżeli 
wszyscy dostaliby po równo np. 300 zł, to wówczas 18.900 zł do końca tego roku. 
Ponadto wyjaśniła o dodatkach za warunki pracy. Oznajmiła, że porównując uchwały £  
ościennych powiatów, to okazało się że Powiat Sierpecki ma największe dodatki. 
Ponadto, jeśli chodzi o prowadzenie zajęć z niepełnosprawnością lekką, 
umiarkowaną i znaczną jest od 15 do 20%. Wspomniała, że do tej poiy było: 
z lekkim 15%, a jeżeli było umiarkowane lub znaczne było 25%. Ponadto 
rewalidacyjno -  wychowawcze do tej pory był podział: jak na terenie szkoły 25%, 
natomiast w domu 30%. Obecnie zawarte jest wszystko w jednym zapisie. Ponadto 
prowadzenie zajęć w internatach 25% - nie ma zmiany. Jeśli chodzi o poradnie: za 
badania logopedyczne 5% - nie zostało podniesione. Niektóre dzieci mają zajęcia 
praktycznej nauki zawodu np. w CKP. Oznacza to że zgodnie z rozporządzeniem za 
prowadzenie praktycznej nauki zawodu z uczniami specjalnego ośrodka, nauczyciel 
powinien mieć dodatek za trudne warunki pracy: 10% za efektywnie przepracowaną 
godzinę. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach przysposabiających do pracy 
było 25% jest 20%, prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w klasach 
łączonych 15% za każdą efektywnie przeprowadzoną godzinę. Dodała, że £  
przedstawione zapisy są zgodnie z rozporządzeniem.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 705.134.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki /uchwała 
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła w sprawie ustalenia kryteriów i trybu 
przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki wniosek stanowi załącznik nr 13 
do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 706.134.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za 
ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Sierpecki łuchwałą stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła w sprawie ustalenia zawodów, w których 
kształci Specjalny Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy w Sierpcu (wniosek stanowi 
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/

Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 707.134.2018
w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci Specjalny Ośrodek Szkolno -  
Wychowawczy w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 10
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła w sprawie ustalenia kierunków kształcenia 
oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu łwniosek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli



UCHWAŁĘ Nr 708.134.2018
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci 
Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu luchwała stanowi 
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła w sprawie ustalenia kierunków kształcenia 
oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu łwniosek stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 709.134.2018
w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci 
Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu luchwała stanowi załącznik 
nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 12
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie przedłożenia Radzie 
Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu 
Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi 
jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie 
działalności pożytku publicznego na rok 2 0 \l”fwniosek stanowi załącznik nr 21 do 
niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 710.134.2018
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji 
„Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, 
osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele 
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2017”
luchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 13
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie ogłoszenia konkursu
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na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/. 
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 711.134.2018
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /uchwała stanowi 
załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 14
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo 
Powiatu Sierpeckiego w projekcie pt. "Zintegrowany rozwój szkolnictwa 
zawodowego" w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, 
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie 
zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 /wniosek stanowi załącznik nr 25 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Starosta poinformował, iż całkowita wartość projektu wynosi 757.321 zł, w tym 
wkład własny około 20.000 zł na okres 5 lat. Projekt skierowany jest na nowe 
zawody i dodatkowe zajęcia dla nauczycieli.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 712.134.2018
w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w projekcie 
pt. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" w ramach Osi 
priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie 
zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 
2020 /uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 14a
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie przedłożenia Radzie 
Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji w latach 2016-2017 „Programu opieki 
nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019" /wniosek stanowi 
załącznik nr 27 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.



Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 713.134.2018
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji 
w latach 2016-2017 „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na 
lata 2016-2019" luchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta podziękowała Pani Naczelnik za przybycie na posiedzenie Zarządu.

Ad. pkt 15
Pan Starosta poinformował, iż Pani Joanna Pakieła -  Kierownik Referatu 
Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej przedstawiła Sprawozdanie 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 
2017 łsprawozdanie stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 16
Na salę posiedzenia przybył Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg 
Powiatowych w roku 2017 oraz zakres prac do wykonania w roku 
2018!sprawozdanie stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag do sprawozdania nie było.

Ponadto Pan Stanisław Pawłowski zapytał o łatanie dziur na drogach.
Dyrektor ZDP odpowiedział, że na obecną chwilę nie wie kiedy będzie się 
odbywało, ponieważ jest tak dużo dróg wytypowanych i nie wie czy to wszystkie, 
ponieważ nie zdążył dokonać objazdu wszystkich dróg. Dodał, że na razie jest 
jedenaście takich, które są najpilniejsze, a jedną z gorszych jest droga na terenie gm. 
Sierpc - Dąbrówki i na terenie gm. Gozdowo -  Białuty. Stwierdził, że wody gruntowe 
są tak wysoko, że wszystko jest nasączone wodą i dlatego drogi rozjeżdżają się. 
Nadmienił, że samochód mleczarka zakopał się na asfaltowej drodze.
Pan Stanisław Pawłowski uważa, że grunt jest jeszcze zamarznięty i to na razie 
trzyma. Stwierdził, że jak odmarznie, to dopiero będzie widać duże ubytki. Zapytał, 
czy da się wykonać ubytki na drogach monterem?
Dyrektor ZDP odpowiedział, że trzeba będzie uzupełnić ubytki asfaltem.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, czy będzie to wykonywane w porozumieniu 
z gminami?
Pan Starosta odpowiedział, że we własnym zakresie. Stwierdził, że na początku 
należy wybrać przewrócony asfalt, następnie zasypać szutrem, a w ciągu roku powoli 
uzupełniać.



Dyrektor ZDP powiedział, że w niektórych miejscach asfalt na drogach przemielił 
się z ziemią i to należy wybrać i nawieść innego towaru, aby wzmocnić i ewentualnie 
wykonać nadlewki.
Pan Stanisław Pawłowski uważa, że należy uruchomić jakąś firmę.
Dyrektor ZDP powiedział, że z informacji jaką uzyskał firmy nie są zainteresowane 
takimi remontami.
Pan Starosta uważa, że należy zasypać tłuczniem i następnie wziąć firmę, żeby 
położyć asfalt.
Dyrektor ZDP powiedział, że uszkodzone drogi nie są w jednym ciągu tylko po 
kawałku. Wspomniał o drodze w m. Dąbrówki, która jest w najgorszym stanie. 
Stwierdził, że trzeba będzie wszystko wybrać, wykorytować, a następnie zasypać 
nowym szutrem i położyć asfalt równo, ponieważ po jednej stronie jest pobocze 
z kostki, a z drugiej strony są ułożone korytka ściekowe. Ponadto wspomniał, że 
obecnie wykonywane są prace koparką przy kopaniu rowu na drodze Ligowo -  
Mochowo, ponieważ niebawem będzie remontowana droga i należy wykopać rowy. 
Dodał, iż koparka przez około 3 miesiące będzie zajęta.
Pan Stanisław Pawłowski zauważył, iż przy takiej pogodzie rowy są potrzebne 
wszędzie.
Dyrektor ZDP powiedział, że na razie wykonywane są prace na zimno, a emulsja 
dopiero w maju.
Pan Sławomir Olejniczak wspomniał o drodze Malanowo -  Dobaczewo od strony 
Malanowa, która jest w najgorszym stanie.
Dyrektor ZDP powiedział, że piszą wójtowie, jak również zgłaszają radni i sołtysi 
monitują o drogi gruntowe. Stwierdził, że na razie tego nie rusza, ponieważ najpierw 
trzeba to wyrównać w związku z dużymi koleinami.
Pan Starosta powiedział, że jest dużo pracy na drogach, którą trzeba wykonać.
Pan Wicestarosta zapytał czy przepusty, które są przy posesjach przy drogach 
powiatowych, miejskich czy gminnych należą do właściciela drogi, czy do 
właściciela posesji?
Dyrektor ZDP odpowiedział, że do właściciela posesji. Wyjaśnił, że przewiduje to 
ustawa i jest zapis konkretny do kogo należy utrzymanie przepustów. Zarządca drogi 
tylko i wyłącznie robi przepusty, gdy jest kompleksowa przebudowa drogi 
zaplanowana w projekcie. Natomiast wszystkie inne prace związane z przepustami 
należą do właściciela posesji.
Więcej pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Panu Dyrektorowi ZDP w Sierpcu.

Ad. pkt 17
Pan Starosta poinformował, iż Pani Grażyna Topolewska -  Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie przedstawiła Sprawozdanie z działalności Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie za 2017 rok wraz z informacją o sytuacji organizacyjnej 
i finansowej jednostki /sprawozdanie stanowi załącznik nr 31 do niniejszego 
protokołu/.



Pan Starosta powiedział, iż w sprawozdaniu została szczegółowo opisana 
działalność jednostki. Dodał, iż w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie jest 
72 osoby. Ponadto poinformował, iż w Domu Pomocy Społecznej zostały dokonane 
wybory związków zawodowych. Dodał, iż jest nowa przewodnicząca związków 
zawodowych.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 18
Pan Starosta poinformował, iż wpłynęło pismo z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w sprawie wynagrodzeń pracowników domów pomocy 
społecznej /pismo stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 19
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie 
wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na 
nieruchomości oddanej we współzarząd Kiytej Pływalni w Sierpcu /wniosek stanowi 
załącznik nr 33 do niniejszego protokołu/.
Pan Wicestarosta powiedział, że otrzymał informację z Płocka, że jest 
zainteresowana organizacja, która prowadzi zajęcia z dziećmi autystycznymi i na 
terenie Sierpca chcieliby otworzyć rehabilitację, która czynna byłaby codziennie po
4 godziny. Dodał, iż organizacja działa z własnych środków. Nadmienił, iż był 
sprawdzić pomieszczenie na Krytej Pływalni na piętrze po byłym barze. Dodał, że 
zaproponuje organizacji te pomieszczenia.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 714.134.2018
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub dzierżawę na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia 
w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni 
w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 20
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania 
umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, 
powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we



współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu wniosek stanowi załącznik nr 35 do 
niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 715.134.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawierania umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 
części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na 
nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu luchwała 
stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 21
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił informację w sprawie 
możliwości przejęcia przez Powiat Sierpecki nieruchomości położonych w Gminie 
Rościszewo /informacja stanowi załącznik nr 37 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.

Ad. pkt 22 i 23
Pan Skarbnik poinformował o zmianach jakie są wprowadzone do projektu 
uchwały. Powyższe zmiany przedstawione są w uzasadnieniu do projektu uchwały, 
które stanowi załącznik do uchwały.
Ponadto Pan Skarbnik poinformował, iż decyzją Zarządu Powiatu środki, które 
zostały zasądzone od Energa za ustawową służebność przesyłu w kwocie 100.000 zł, 
zostaną przeznaczone dla szpitala.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 716.134.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034 /uchwała stanowi załącznik nr 38 do 
niniejszego protokołu/. 
oraz

UCHWAŁĘ Nr 717.134.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2018 rok luchwała stanowi załącznik nr 39 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt 24
Pan Starosta poinformował, iż Pan Skarbnik przestawił sprawozdanie z wykonania 
Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Sierpcu za rok 2017, a także informację o stanie mienia stanowiącego 
własność Powiatu Sierpeckiego.
Pan Starosta dodał, iż w szpital jest ponad 500.000 zł zysku. Stwierdził, że problemy 
nadal są, a największym problemem jest brak lekarzy pediatrów i obsługa bieżąca 
finansowania, ponieważ zadłużenie szpitala jest na ponad 8.000.000 zł.

Ponadto Pan Skarbnik przedstawił informację na temat zadłużenia Powiatu 
Sierpeckiego na dzień 31 grudnia 2017r., które wynosi 19.843.000zł i w tym zawarta 
jest pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1.263.000 zł. Dodał, że jeżeli odejmie 
się pożyczkę, to zadłużenie w stosunku do dochodów wynosi 31%.
Pan Skarbnik przedstawił jak wygląda na przestrzeni lat zadłużenie i wzrost 
zadłużenia i wydatki majątkowe Powiatu Sierpeckiego od roku 2006: 
na koniec 2006r. zadłużenie Powiatu wynosiło 3.007.000 zł, 
na koniec 2010r. wynosiło 12.986.000zł

-  wzrosło o 9.979.000zł w kadencji 2006-2010.
Kadencja IV Zarządu Powiatu:
- zaczęła zadłużeniem 12.900.000 zł:
- doprowadziła do zadłużenia w kwocie 19.715.OOOzł

- wzrost zadłużenia był tylko 6.700.000zł. czyli o 3.200.000 zł mniej.
Kadencja V:

- zadłużenie spadnie o 1.455.000 zł.

Skarbnik podkreślił, że nie ma przyrostu zadłużenia. Wyjaśnił również, jak środki 
przekładają się na wydatki inwestycyjne;
- w kadencji III kiedy zadłużenie wzrosło o 9.979.000 zł, to wydatki majątkowe były 
na poziomie 29.280.000 z! w całej kadencji.
- w kadencji IV zadłużenie wzrosło o kwotę 6.700.000 zł, to wydatki majątkowe 
zostały wykonane na poziomie 34.192.000 zł. Wzrosły wydatki majątkowe o 
5.000.000 zł, a zadłużenie było niższe o 3.000.000 zł.
- w kadencji V zadłużenie spadło o kwotę 1.455.000 zł, a wydatki majątkowe na 
dzień 22 marca br. wynoszą 41.500.000 zł.
Pani Krystyna Siwiec poprosiła, aby powyższą informację przedstawić w formie 
diagramu, wówczas będzie to bardziej przejrzyste do odczytu.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli



UCHWAŁĘ Nr 718.134.2018
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu 
i z wykonania planów Finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Sierpcu za rok 20171uchwała stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 25
Pan Starosta poinformował, iż wpłynęło z Prokuratury Rejonowej w Sierpcu 
postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie niedopełnienia obowiązków 
i nadużycia uprawnień przez osoby pełniące funkcję dyrektora SPZZOZ w Sierpcu 
w łatach 2014-2016 i zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi 
szpitala i wyrządzenia szpitalowi znacznej szkody majątkowej, poświadczenia 
nieprawdy postanowienie stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poprosił członków Zarządu o dokładne zapoznanie się 
z postanowieniem.

Ad. pkt 26
Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag przyjęli jednogłośnie (5-za) Protokoły:

Nr 129.2018 z dnia 20 lutego 2018r.
Nr 130.2018 z dnia 22 lutego 2018r.
Nr 131.2018 z dnia 1 marca 2018r.
Nr 132.2018 z dnia 9 marca 2018r.
Nr 133.2018 z dnia 13 marca 2018r.

Ad. pkt 27
W sprawach różnych członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z:
1) pismem Starosty Płońskiego w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S-10 ipismo 

stanowi załącznik nr 42 do niniejszego protokołu/; pismem dotyczącym płatności 
faktur Ipismo stanowi załącznik nr 43 do niniejszego protokołu/;

2)
3) Wwnioskiem Pana Kazimierza Czermińskiego dotyczącego nadania nazwy alei 

na skwerze Generała Emila Fieldorfa /wniosek stanowi załącznik nr 45 do 
niniejszego protokołu/.

Ponadto Pan Starosta przypomniał o obowiązku złożeniu przez radnych i członków 
Zarządu Powiatu oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia 2018 r.

Nadmienił także, iż prawdopodobnie zostało odnalezione ciało poszukiwanego 
od dłuższego czasu Ukraińca w m. Borkowo Kościelne koło Ambrozji.

Ponadto Pan Starosta poinformował, że otrzymał propozycję złożenia wniosku na 
pomoc finansową Marszałka do 200.000 zł na Mazowiecki Instrument Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej na przebudowę m. in. hal sportowych. Nadmienił, iż taki 
wniosek został przygotowany wraz z kosztorysem inwestorskim na modernizację sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1. Dodał, że jest to dofinansowanie 75% całości



kwoty tj. 150.000 zł. Wkład własny Powiatu wyniósłby 45.000 zł na 
wyremontowanie sali poprzez wymianę podłogi, części okien, remont drabinek, 
położenie nowej podłogi i zamontowanie trybun na 300 osób.
Ponadto Pan Wicestarosta poinformował, że 16 kwietnia br. odbyło się spotkanie 
z Komisją Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Sierpca. 
W spotkaniu uczestniczyły związki zawodowe działające przy SPZZOZ. Oznajmił, 
że spotkanie dotyczyło spraw związanych z wynagrodzeniem pielęgniarek i lekarzy, 
jak również zakupu sprzętu do szpitala. Dodał, iż przekazał informacje 
z dokumentacji jaką posiadał, a także poinformował wszystkich o braku lekarzy na 
rynku. Ponadto Pan Dyrektor SPZZOZ wyszedł z propozycją przygotowania 
porozumienia dotyczącego osób odchodzących na emeiytury, aby osobom, które się 
zdeklarują podnieść przez kilka miesięcy wynagrodzenie. Dodał, iż Pan Dyrektor ma 
zasięgnąć opinii prawnika. Stwierdził, że w szpitalu jest jeszcze jedna grupa ludzi 
o której wspomniał na spotkaniu w Urzędzie Miasta, o której się w ogóle nie mówi, 
tylko o lekarzach i pielęgniarkach. Dodał, że w roku ubiegłym było 41 osób, które 
otrzymywało dofinansowanie do wynagrodzenia, a w roku bieżącym są to już 52 
osoby. Stwierdził, że o tych osobach też trzeba pomyśleć. Dodał, że jest to 20% 
pracowników szpitala, która nie osiąga najniższego wynagrodzenia.
Pan Wicestarosta dodał, że zobowiązania za zakup leków i usług techniczno -  
medycznych wynoszą 1.800.000 zł. Nadmienił, że o 90.000 zł zostało zmniejszone. 
Ponadto powiedział, że Pan Dyrektor po otrzymaniu środków za nadwykonania, chce 
jak najszybciej uregulować fakturę za żywność, która była wystawiona w lutym 
2017r., gdzie doszedł jeszcze rok 2018 r. Uważa, że będzie to około 400.000 zł.

Ponadto Pani Sekretarz poinformowała, że wpłynął wniosek o sprzedaż działek 
w obrębie wsi Studzieniec /wniosek stanowi załącznik nr 46 do niniejszego 
protokołu/. Dodała, że chodzi o działki, które zostały już wcześniej wydzielone do 
sprzedaży.
Pan Starosta powiedział, że powyższą sprawę należy przekazać do Wydziału 
Geodezji w celu uruchomienia procedury.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd
Jan Laskowski

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec



LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 22 marca 2018 roku

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta ^ pi-
2. Rychter Wojciech Wicestarosta Ą
3. Olejniczak Sławomir Członek 9* .

4. Pawłowski Stanisław Członek

5. Siwiec Krystyna Członek



ZARZĄD* POWIATU 

W SIERPCU

BRZ.0022.12.2018

Sierpc, dnia 19.03.2018 r.

Działając na podstawie § 100 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie Zarządu 
Powiatu, które odbędzie się dnia 22 marca 2018 roku o godz. 9:00 w Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu.

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

uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2017 oraz wykazu 
potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Tekst nr 1

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku. Tekst nr 2

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2018. Tekst nr 3

6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obo
wiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan za
jęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania
i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienio
nych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela. Tekst nr 4

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Powiat Sierpecki. Tekst nr 5

8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 
dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki. Tekst nr 6

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zawodów, w których kształci Specjalny 
Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy w Sierpcu. Tekst nr 7

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, 
w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu.Tekst nr 8



11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, 
w których kształci Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
Tekst nr 9

12. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu 
sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego 
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami 
organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności 
pożytku publicznego na rok 2017”. Tekst nr 10

13. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
Tekst nr 11

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu 
Sierpeckiego w projekcie pt. "Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego" 
w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 
Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe 
uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego £  
na lata 2014-2020. Tekst nr 12

15. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2017. Tekst nr 13

ló.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności jednostki Zarządu Dróg 
Powiatowych w roku 2017 oraz zakres prac do wykonania w roku 2018.
Tekst nr 14

17. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Domu Pomocy Społecznej 
w Szczutowie za 2017 rok wraz z informacją o sytuacji organizacyjnej 
i finansowej jednostki. Tekst nr 15

18. Zapoznanie się z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie 
wynagrodzeń pracowników domów pomocy społecznej. Tekst nr 16

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lub 
dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni
oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we £  
współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu. Tekst nr 17

20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu lub dzierżawy na czas 
oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia 
w budynku pływalni na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej 
Pływalni w Sierpcu. Tekst nr 18

21. Zapoznanie się z informacją w sprawie możliwości przejęcia przez Powiat 
Sierpecki nieruchomości położonych w Gminie Rościszewo. Tekst nr 19

22. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034. Tekst nr 20

23. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok. Tekst nr 21



24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu 
Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Sierpcu za rok 2017. Tekst nr 22

25. Zapoznanie się z Postanowieniem o umorzeniu śledztwa w sprawie 
niedopełnienia obowiązków i nadużycia uprawnień przez osoby pełniące 
funkcję dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w latach 2014-2016 i zobowiązane do 
zajmowania się sprawami majątkowymi szpitala i wyrządzenia szpitalowi 
znacznej szkody majątkowej, poświadczenia nieprawdy. Tekst nr 23

26. Przyjęcie Protokołów:
Nr 129.2018 z dnia 20 lutego 2018r.
Nr 130.2018 z dnia 22 lutego 2018r.
Nr 131.2018 z dnia 1 marca 2018r.
Nr 13 2.2018 z dnia 9 marca 2018r.
Nr 133.2018 z dnia 13 marca 2018r.

27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie posiedzenia.

Jan Laskowski


