
Z A R Z Ą D  P O W I A T U
r

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU ROK 2019

Nr sprawy 13

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 19.2019 Z POSIEDZENIA 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

w dniu 6 czerwca 2019 roku

Rozpoczęto 6 czerwca 2019 r. 

Zakończono 6 czerwca 2019 r.



PROTOKÓŁ Nr 19.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 6 czerwca 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. 9:45 (po obradach sesji Rady Powiatu 
w Sierpcu)

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,
3. Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
4. Pani Małgorzata Korpolińska -  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Sierpcu,
5. Pan Dariusz Twardowski -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
6. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
7. Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.
4. Sprawy różne.
5. 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 przybyłych gości.
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Ad. pkt 2
Na sale 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 zatwierdzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że zgodnie z przedstawionym protokołem, kandydatem 
na dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego jest Pani Leonora 
Brudnicka, dotychczasowy dyrektor. Dodała, iż na konkurs wpłynęła jedna oferta, która 
przeszła analizę formalną i merytoryczną. W związku z powyższym komisja w składzie 
dwunastu osób, po dokonaniu oceny przedłożonych dokumentów wysłuchaniu 
kandydatki i odpowiedniej dyskusji, jednogłośnie wyłoniła kandydatkę na stanowisko 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego. Nadmieniła, iż Zarząd 
Powiatu powinien najpierw zatwierdzić konkurs, a następnie powierzyć stanowisko 
dyrektora Pani Leonorze Brudnickiej.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 97.18.2019
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 4
Na salę posiedzenia przybył Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
w Sierpcu.
Pan Starosta powiedział, iż na poprzednim Zarządzie Powiatu zostało przedstawione 
pismo Dyrektora ZDP, w którym przedstawił sytuację finansową jednostki oraz 
rozważenia kwestii zwiększenia środków. Korzystając z obecności Pana Skarbnika 
ponownie należy powrócić do tematu przesunięcia środków.
Pan Artur Obrębski powiedział, iż w piśmie przedstawił jak wygląda sytuacja finansowa 
w jednostce /pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pan Kamil Różański zapytał, czym jest spowodowane zwiększenie funduszu płac na 
kwotę około 140.000 zł?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, iż spowodowane jest zmianą struktury w jednostce. 
Zmieniło się stanowisko, jak również doszło dwóch pracowników jako kierowcy, jak 
również w jednostce był awans wewnętrzny. Dodatkowo jest zatrudnionych pięć osób na 
roboty interwencyjne i również trzeba do nich dopłacać, ponieważ Urząd Pracy
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refunduje do wysokości 1.800zł, natomiast najniższa krajowa wynosi 2.250zł. 
W związku z powyższym ta kwota jest wliczona, natomiast nie obejmuje żadnych 
podwyżek, który nie było w jednostce. Dodał, iż pracownicy monitują o podwyżki.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, Pana Dyrektora, kiedy były podwyżki w jednostce?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że dawno nie było podwyżek. Dodał, iż ostatnie 
podwyżki były przy częściowej zmianie struktury organizacyjnej, gdzie zostały 
zmienione stanowiska (stanowiska biurowe), natomiast jest obecnie jedenastu 
pracowników na etacie plus pięciu pracowników na roboty interwencyjne.
Pan Skarbnik przedstawił członkom Zarządu dane statystyczne. Poinformował, iż 
w roku 2017 budżet Zarządu Dróg Powiatowych wynosił 1.938.102 zł, z tego na płace 
przeznaczone zostało 1.013.OOOzł, natomiast w 2018 r. budżet zmalał o 33.000 zł, 
natomiast na płace wzrósł o 37.000 zł. W roku 2019 budżet Zarządu Dróg Powiatowych 
wynosi 2.024.OOOzł, czyli wzrósł o 120.OOOzł na wydatki bieżące bez inwestycji. 
Uważa, że dużo środków zostało wydatkowanych na zimowe utrzymanie dróg. Dodał, iż 
płace w stosunku do roku 2018 zostały zwiększone o 15.OOOzł. Stwierdził, że to co 
planuje dyrektor zostaje wprowadzone do budżetu. Oznajmił, iż na zakup usług była 
zaplanowana kwota 350.OOOzł, a w roku ubiegłym wykonanie usług było w kwocie 
177.000zł. Uważa, że za dużo zostało wydatkowane. Jeżeli trzeba będzie zwiększyć 
kwotę to trzeba będzie, natomiast należy zrezygnować z inwestycji. Nadmienił, iż 
w załączniku inwestycyjnym do budżetu zaplanowana jest kwota 1.200.OOOzł 
przeznaczona na rozbudowę budynku Starostwa, którą będzie można wykorzystać na 
inny cel, ponieważ w najbliższym czasie nie ma w planach rozbudowy.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że budżet ZDP zwiększa się płacowo, natomiast wydatki 
bieżące dużo nie wzrastały, a ceny usług czy materiałów idą w górę i cały czas rosną, 
a budżet jest na tym samym poziomie od kilku lat.
Pan Sławomir Krystek podziela pogląd Pana Dyrektora o wzroście kosztów, 
a przewidywana na koniec roku inflacja ma wynosić 3%, a koszt usług diametralnie 
wzrósł. Poprosił, aby na kolejne spotkanie Pan Skarbnik przedstawił propozycję z czego 
i w jaki sposób przeznaczyć środki dla Zarządu Dróg Powiatowych.
Pan Skarbnik zapytał Pana Dyrektora ZDP, czy jest tak źle finansowo, że nie wystarczy 
środków do następnych obrad sesji. Wyjaśnił, iż w najbliższym czasie odbędą się 
przetargi na inwestycje drogowe (ul. Świętokrzyska i most w m. Kosemin). Powiat 
otrzymał dofinansowanie na remont ul. Świętokrzyskiej i zwiększenie subwencji na 
remont mostu w m. Kosemin. Uważa, że jeżeli wartość inwestycji obniżyłaby się, to 
wówczas można skorzystać ze środków własnych, które zostały przeznaczone. 
Podkreślił, że należy pamiętać że środki które otrzymuje Powiat w subwencji należy 
rozliczyć z Ministerstwem. Zapytał, czy Pan Dyrektor nie ma już środków na bieżącą 
działalność do końca sierpnia?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że na razie środków wystarczy. Dodał, iż w piśmie są 
wypisane rzeczy, które są do zakupu. Nadmienił, iż obecnie pracują kosiarki, jak



również są wykonywane drobne remonty dróg. Oznajmił, iż na razie posiada środki 
natomiast nie wystarczą do końca roku.
Pan Skarbnik stwierdził, że o tym jaką kwotę trzeba będzie przekazać do Zarządu Dróg 
Powiatowych dowiemy się w sierpniu po zakończeniu przetargów.
Pan Andrzej Cześnik podziękował Panu Skarbnikowi za szczegółowe wyjaśnienie. 
Uważa, że środki na wypłaty które zostały zaplanowane w budżecie jednostki, powinny 
być na cały rok zabezpieczone.
Pan Skarbnik wyjaśnił, że zmiany które były przeprowadzone w trakcie roku po 
zaplanowaniu budżetu, spowodowały zwiększenie wydatków.
Pan Andrzej Cześnik nadmienił, że np. wzrośnie minimalna płaca krajowa. Uważa, że 
jeżeli można poczekać, to najpierw niech idą inwestycje, które są kluczowe.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że chciał zasugerować przedstawić problem wcześniej, 
a nie na koniec roku. Dodał, że cały czas monitują mieszkańcy o różne naprawy dróg ^  
czy znaków.
Pan Dariusz Twardowski powiedział, że słusznie iż Pan Dyrektor monitoruje sytuację 
finansową jednostki dużo wcześniej.
Ponadto Pan Dyrektor powiedział, iż Pan Sławomir Krystek pytał się na poprzednich 
posiedzeniach Zarządu na temat kosztów zakupu piaskarki. Nadmienił, iż wysłał 
zapytania ofertowe do kilku firm. Dodał, iż czeka na odpowiedź. Uważa, iż zakup 
piaskarki o większej pojemności mieściłby się w kosztach około lOO.OOOzł. Oznajmił, że 
koszt obejmowałby samą piaskarkę bez samochodu.
Pan Kamil Różański zapytał o udzielenie informacji na temat przetargu na 
ul. Świętokrzyską.
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że uchwała Zarządu Powiatu opiewała na kwotę ponad 
1.200.000 zł i był to tylko wkład własny Powiatu, ponieważ nie było jeszcze żadnego 
dofinansowania. Oznajmił, iż w przetargu wystąpił jeden oferent firma Probud - Pana 
Piotra Górniaka na kwotę 2.488.000 zł. Dodał, iż jest otwarta oferta natomiast nie ^  
można rozstrzygnąć oferty dopóki nie ma zabezpieczenia całości kwoty. Wykonawca 
jest związany przez 30 dni z ofertą. Po otrzymaniu środków należy podjąć uchwałę 
zmieniającą wartość zadania.
Pan Kamil Różański zapytał o termin realizacji zadania.
Pan Artur Obrębski odpowiedział, iż inwestycja musi być zrealizowana w roku 
bieżącym. Wykonanie i rozliczenie całej inwestycji w roku bieżącym.
Pani Małgorzata Korpolińska zapytała o pozostałe wnioski, które zostały złożone, czy 
jest odpowiedź?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że nie ma jeszcze decyzji, a na stronie internetowej 
jest informacja, że jest w trakcie rozpatrzenia.
Pan Wicestarosta nadmienił, iż jest drugi termin na składanie wniosków do końca 
sierpnia.
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Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 6nreia-2019r.
GZePUCCL

a
L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Turalski Mariusz Starosta
k  A

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta A '
3. Cześnik Andrzej Członek A
4. Krystek Sławomir Członek A j
5. Różański Kamil Członek yjouu

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego 
co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Uchwały Nr 
11.11.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie zasad 
naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu 
Sierpeckiego.



ZARZĄD POWIATU 
W SIERPCU Sierpc, dnia 06.06.2019 r.

BRZ.0022.13.2019

Działając na podstawie § 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 19 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 6 czerwca2019r. r. o godz. 9:00 (po obradach sesji Rady
Powiatu) w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.


