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PROTOKÓŁ Nr 20.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 18 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 4 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 Maja Strześniewska -  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu,
5. Pani Justyna Morawska -  Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu,
6. Pan Robert Makówka -  p. o. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu,
7. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
8. Pan Zbigniew Czajkowski -  Główny specjalista w Wydziale Oświaty i Zdrowia,

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej 
pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi Priorytetowej VIII 
Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez 
PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie sierpeckim ( III) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku 
pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy -  projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane



z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) 2014 -  2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno -  finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej 
w Sierpcu za I kwartał 2019r.
7. Zapoznanie się z Planem rzeczowo -  finansowym Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2019r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska kierownika 
szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu. A
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 1 września 
2019r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno -  Wychowawczego w Sierpcu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu 
pn. "Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płock oraz powiatu sierpeckiego".
12. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego raportu 
z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 
2017-2022”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę ^  
Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek.
16. Przyjęcie Protokołów:

Nr 18.2019 z dnia 29 maja 2019,
Nr 19.2019 z dnia 6 czerwca 2019r.

17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/
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Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-  4) oraz przybyłych gości.

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić: pkt 7a 
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu z zaproponowaną zmianą, który przedstawia się
następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej 
pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi Priorytetowej VIII 
Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez 
PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sieipcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie sierpeckim ( III ) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku 
pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy -  projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) 2014 -  2020.

^  5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno -  finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Sieipcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sieipcu projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej 
w Sierpcu za I kwartał 2019r.
7. Zapoznanie się z Planem rzeczowo -  finansowym Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2019r.
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7a. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
8 . Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska kierownika 
szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 1 września 
2019r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno -  Wychowawczego w Sierpcu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu ^  
pn. "Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płock oraz powiatu sierpeckiego".
12. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego raportu 
z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 
2017-2022”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę 
Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały' zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek.
16. Przyjęcie Protokołów: ^

Nr 18.2019 z dnia 29 maja 2019,
Nr 19.2019 z dnia 6 czerwca 2019r.

17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3 i 4
Na salę posiedzenia przybyła Pani Maja Strześniewska — Dyrektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sierpcu oraz Pani Justyna Morawska -  Zastępca Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Maja Strześniewska -  Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie upoważnienia Zastępcy 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja 
osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III)
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w ramach Osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja 
zawodowa osób bezrobotnych przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz w sprawie upoważnienia 
Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu 
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) 
w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób 
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy -  projekty 
pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 -  
2020 /wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz powiedział, że do realizacji projektów ma upoważnienie Pani Dyrektor 
PUP. W związku z powyższym, że na stanowisko Zastępcy Dyrektora PUP została 
powołana Pani Justyna Morawska, Pani Dyrektor PUP zwraca się do Zarządu Powiatu 
o upoważnienie zastępcy dyrektora do realizacji w/w projektów. Wyjaśnił, iż podstawą 
upoważnienia jest art. 48 ust 2 ustawy o samorządzie powiatowym, a zaistniała 

9  w wyniku analizy projektów uchwał obawa, że udzielenie przez Zarząd upoważnienia 
dla zastępcy dyrektora jest wyjście poza zakres upoważnienia ustawowego, dlatego że 
art 48 upoważnia Zarząd do podejmowania tego typu uchwał, które są upoważnieniami 
do realizacji w imieniu Zarządu określonych zadań, ale zakres tego upoważnienia 
dotyczy tylko kierownika jednostki organizacyjnej. W związku z powyższym zaistniała 
obawa, że dokonanie takiego upoważnienia na rzecz zastępcy dyrektora może wywołać 
taki skutek, że czynności, które będzie zastępca dyrektora na podstawie uchwały 
wykonywał mogą okazać nieskuteczne.
Pan Wicestarosta zapytał, w jaki sposób do tej pory miał upoważnienie zastępca 
dyrektora?
Pani Dyrektor PUP odpowiedziała, że uchwałą Zarządu Powiatu.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy zmieniły się przepisy?
Pan Sekretarz odpowiedział, że nie.
Pan Mecenas wyjaśnił, iż Pan sekretarz zreferował to co zostało przekazane w ocenie 
projektu uchwał. Uważa, że bezpieczniej jest, żeby upoważnienie posiadał kierownik 
jednostki organizacyjnej. Dodał, że obawa zachodzi tylko w przypadku czynności 
prawnych, czyli podpisywania umów. Natomiast wszystkie inne czynności faktyczne nie 
będą rodziły obawy nieważności, ponieważ te czynności na polecenie kierownika 
jednostki może wykonywać każdy pracownik jednostki. Jest za tym aby upoważnienie 
do podpisywania umów posiadał tylko kierownik, natomiast na polecenie kierownika 
z upoważnia jego wszystkie inne czynności może wykonywać pracownik.
Pani Dyrektor PUP zapytała, kto poza dyrektorem urzędu może podpisywać umowy 
podczas jego nieobecności.
Pan Mecenas odpowiedział, że Zarząd. Dodał, że dyrektor danej jednostki działa 
z upoważnienia Zarządu.
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Pani Dyrektor PUP powiedziała, że te umowy są podpisywane w Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy w Warszawie.
Pan Mecenas zapytał, ile jest takich przypadków, że nie ma dyrektora i musi podpisać 
dwóch członków Zarządu?
Pani Dyrektor PUP powiedziała, że wiąże się to z tym, ponieważ chodzi o projekty 
o których jest umowa, ale jest również wiele dokumentów budżetowych, które mają 
wpływ na tą umowę i zachodzą zmiany. Zapytała w jakim zakresie spraw mógłby ktoś 
podpisać z upoważnienia dyrektora, a finalnie tylko samą umowę?
Pan Mecenas odpowiedział, że w każdym zakresie poza umową. Wyjaśnił, iż tylko 
umowa jest czynnością prawną rodzącą skutki majątkowe. Natomiast wszelkie 
sprawozdania, pisma czy wnioski nie są czynnościami wywołujące skutki prawne, a są 
to czynności techniczne.
Pani Dyrektor PUP powiedziała, że to dotyczy projektu, który jest realizowany przez ^  
Powiat Sierpecki. Zapytała, czy uchwała upoważniająca Dyrektora PUP do realizacji 
projektu od początku do końca, jeżeli zostaną wyciągnięte cząstkowe rzeczy czyli 
podpisywanie sprawozdań i jakiś spraw budżetowych, czy będzie mogła dać tylko to 
pełnomocnictwo na rzecz Zastępcy Dyrektora?
Pan Mecenas odpowiedział, że tak.
Pan Kamil Różański uważa, że to zależy od organu który prowadzi projekty. Czasami 
wymagane jest upoważnienie i czy nie będzie musiał organ prowadzący.
Pan Mecenas powiedział, że będzie wówczas upoważnienie osoby upoważnionej. 
Wyjaśnił, że gdyby dyrektor nie miał upoważnienia i dał takie upoważnienie mogło to 
zostać zakwestionowane.
Pani Dyrektor PUP odniosła się do Regulaminu PUP, gdzie są zapisane kompetencje 
dyrektora i zastępcy w szczególności m. in. zastępowanie dyrektora podczas jego 
nieobecności, jak również wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec 
kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych. Powiedziała, że zastępca ^  
dyrektora nadzoruje działy, które ściśle realizują ten projekt. Uważa, że należy wyłączyć 
z zakresu zawierania umów.
Pan Mecenas uważa, że nie trzeba wyłączyć. Wyjaśnił, iż przepis który został 
zacytowany zaczyna się od słowa ..w szczególności”, czyli nie jest to wyliczenie 
wyczerpujące. Dodał, że jeżeli przepisy prawa wymagają surowszych wymogów, niż 
regulamin organizacyjny, to na pewno regulamin organizacyjny nie może tego zmienić. 
Regulamin stosuje dyrektor jako kierownik jednostki organizacyjnej, w takim zakresie 
w jakim jest to dozwolone przepisami prawa. Jeżeli do zawierania umów jest wymagane 
upoważnienie szczególne, to nie można twierdzić, że z regulaminu wynika możliwość 
zawierania umów.
Pani Dyrektor PUP powiedziała, że jest to rzeczą oczywistą, natomiast kompetencje 
w zakresie zastępowania dyrektora podczas jego nieobecności nie mogą opiewać kwestii 
podpisania umowy.
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Pan Mecenas odpowiedział, że nie mogą. Dodał, iż z regulaminu można potwierdzić, 
że nie mogą.
Pan Wicestarosta zapytał, z czego wynikają problemy. Stwierdził, iż do tej pory były 
podpisywane upoważnienia i nie było zastrzeżeń.
Pan Mecenas powiedział, że wskazuje, że jeżeli ktoś będzie kwestionował umowę to 
również może powołać argument, że podpisała go osoba nieprawidłowo upoważniona. 
Pan Wicestarosta powiedział, iż z tego wniosek, że do tej pory zastępca był 
nieprawidłowo upoważniony.
Pan Mecenas zapytał, czy były podpisywane umowy czy tylko sprawozdania lub 
wnioski? Nadmienił, iż wszystko co jest poza umową, nie jest czynnością prawną 
skutkująca zaciągnięciem zobowiązania. Dodał, że może to zrobić każdy pracownik 
zarówno za upoważnieniem Zarządu jak i z upoważnieniem dyrektora.
Pan Wicestarosta powiedział, że nie słyszał aby członkowie Zarządu jeździli do 
Warszawy podpisywać umowy.
Pan Mecenas powiedział, że tylko wskazuje na zagrożenia. Stwierdził, że nie jest to jego 

9  zdanie i nie dotyczy tego upoważnienia. Dodał, że samo upoważnienie nie rodzi 
żadnego zagrożenia, dopiero podpisanie umowy na podstawie tego upoważnienia rodzi 
zagrożenie. W związku z tym upoważnienia będą dwa do tego samego projektu (dla 
Pani Dyrektor i Zastępcy). Uważa, że nie ma żadnego problemu, żeby z ostrożności 
same umowy podpisywała Pani Dyrektor, a wszystkie inne czynności wykonywała Pani 
Zastępca Dyrektora.
Pan Wicestarosta zapytał, czy uchwały mają być podjęte czy nie?
Pan Mecenas odpowiedział, że mogą być przegłosowane, natomiast czynności 
wykonywane na podstawie tej uchwały w postaci podpisywania umów, mogą zostać 
zakwestionowane.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy w praktyce zdarzyło się, aby umowy podpisał 
zastępca.
Pani Dyrektor powiedziała, że do tej pory funkcjonowała ta uchwała i to upoważnienie 
zarówno dla zastępcy jak i dla dyrektora. Uważa, że w myśl interpretacji tego jak to było 
przestrzegane w urzędzie odbierano to w ten sposób, że zastępca mógł podpisać umowę. 
Pan Starosta zapytał, czy przez poprzednie lata zastępca podpisał jakąś umowę.
Pani Dyrektor PUP odpowiedziała, że nie sprawdzała. Uważa, że w myśl tego założenia 
mogła taka sytuacja zaistnieć.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że należy podjąć w/w uchwały upoważniające Panią 
Zastępcę Dyrektora, a Pani Dyrektor będzie podpisywała.
Pani Dyrektor powiedziała, że to dalej nie rozwiązuje sprawy, ponieważ upoważnienie 
jest nadane zastępcy, w którym ma upoważnienie do podpisywania umów 
z Wojewódzkim Urzędem Pracy, ale nie będzie mógł z tego korzystać. Zapytała, czy jest 
sens dawania takiej treści upoważnienia?

7



Pan Kamil Różański myśli, że może nie będzie takiej sytuacji, że ktoś to zakwestionuje. 
Dodał, że istnieje prawdopodobieństwo że ktoś się dopatrzy i Zarząd Powiatu nie mógł 
upoważnić zastępcy dyrektora, wówczas można podważyć tę umowę.
Pani Dyrektor PUP powiedziała, że jest dyskusja otwarta. Dodała, iż rozmawiała 
z Radcą prawnym, który obsługuje Urząd Pracy w tej kwestii. Jest propozycja, aby 
wrócić do tematu rozmowy po Zarządzie i znaleźć rozwiązanie, które mogłoby być 
w praktyce stosowane, a nie tylko na wszelki wypadek.
Pan Wicestarosta uważa, że należy przegłosować uchwały, które nic nie wnoszą.
Pan Mecenas nadmienił, że zasygnalizował obawę w takiej intencji. Jeżeli ktokolwiek, 
kiedykolwiek zakwestionuje taką czynność, to żeby nie było pretensji, że nie było to 
sygnalizowane. Stwierdził, że sygnalizuje problem, a decyzja należy do Zarządu 
powiatu.
Pani Dyrektor PUP zapytała, czy mogłaby być sytuacja, że Zarząd upoważniając ^  
Dyrektora uchwałą do wykonywania tych czynności, dałby możliwość Dyrektorowi 
wyznaczyć pełnomocnika pod nieobecność?
Pan Mecenas odpowiedział, że zawsze to może zrobić Dyrektor jednostki. Uważa, że 
jeżeli Pani Dyrektor ma upoważnienie od Zarządu do podpisywania, to może dać 
pełnomocnictwo każdemu pracownikowi. Będzie wówczas działał na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora działającego z upoważnienia Zarządu.
Pan Wicestarosta uważa, że należy przegłosować te uchwały upoważniające Zastępcę 
Dyrektora.
Pan Mecenas powiedział, że każde upoważnienie ma charakter pełnomocnictwa cywilno 
-  prawnego, a z istoty pełnomocnictwa wynika, że można udzielić dalszego 
pełnomocnictwa, chyba że z pełnomocnictwa wynika wyłączenie. Stwierdził, iż Pani 
Dyrektor może dać pełnomocnictwo Zastępcy Dyrektora w ramach swojego 
upoważnienia.
Pan Starosta zapytał, ile lat był Zastępcą Pan Smólczyński, który posiadał upoważnienie £  
Zarządu Powiatu.
Pani Dyrektor PUP odpowiedziała, że osiem lat i tyle projektów było realizowane.
Pan Starosta zapytał, czy jakaś kontrola wykazała czy coś jest nie tak?
Pani Dyrektor PUP odpowiedziała, że żadnych nieprawidłowości. Stwierdziła, że od 
upoważnień kontrola zaczyna.
Pan Kamil Różański uważa, że było tyle kontroli, ale może być następna i wówczas 
wyjdzie. Stwierdził, że jeżeli jest możliwość, że Pani Dyrektor może dać 
pełnomocnictwo, to wnosi o zniesienie z porządku posiedzenia tych dwóch uchwał 
dotyczących upoważnienia Zastępcy Dyrektora PUP, a Pani Dyrektor da 
pełnomocnictwo i to rozwiąże sprawę.
Pani Dyrektor PUP powiedziała, że chciałaby doprecyzować kwestie jeśli chodzi 
o pełnomocnictwo, które może dać zastępcy na podstawie upoważnienia, które 
otrzymała od Zarządu Powiatu.
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Pan Mecenas powiedział, że na tej podstawie udzielane jest pełnomocnictwo w którym 
powinno być powołane upoważnienie do dokonywania czynności, a z mocy 
upoważnienia Pani Dyrektor udziela pełnomocnictwa. Pan Mecenas uważa, że należy 
podjąć uchwałę, a Pani Dyrektor może dać pełnomocnictwo i będzie funkcjonowało 
upoważnienie i pełnomocnictwo. Stwierdził, że będą dwa dokumenty które będą 
upoważniały Zastępcę Dyrektora.
Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
3-za (Pan Mariusz Turalski, Pan Jarosław Ocicki, Pan Andrzej Cześnik) 
1 -  wstrzymujący się (Pan K. Różański) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 103.20.2019
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej 
pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi Priorytetowej 
VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 
przez PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 /uchwala stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

oraz

UCHWAŁĘ Nr 104.20.2019
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie sierpeckim ( III) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na 
rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 
regionalnym rynku pracy -  projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 -  2020 /uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/.

Ponadto Pani Dyrektor PUP poinformowała, iż w ramach rozstrzygnięcia konkursu na 
stanowisko Zastępcy Dyrektora PUP, powyższe stanowisko obejmie Pani Justyna 
Morawska.
Pan Wicestarosta zapytał, ilu było kandydatów?
Pani Dyrektor PUP odpowiedziała, że jeden.
Głos zabrała Pani Justyna Morawska -  Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sierpcu.
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Poinformowała, iż jest pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy od 20lir. W tym 
okresie pełniła obowiązki doradcy zawodowego, pośrednika pracy, a od 2018r. zajmuje 
się cudzoziemcami. Dodatkowo sporządzała monitoring zawodów deficytowych 
w danym roku szkolnym. Uważa, że w tym zakresie, w którym jest upoważniona przez 
Panią Dyrektor i może ją zastępować jest zaznajomiona z tematem. Stwierdziła, że są to 
szczegółowe sprawy i procedury z którymi nie miała do tej pory do czynienia, ale są to 
sprawy które można się nauczyć.
Pani Dyrektor PUP powiedziała, że Zastępca Dyrektora PUP w swoich kompetencjach 
ma nadzór nad pośrednictwem pracy m.in., instrumentami rynku pracy, ewidencją 
i świadczeniami. Dodała, że pośrednictwo pracy jest najobszerniejszym działem 
w urzędzie.
Pan Andrzej Cześnik jako Przewodniczący Społecznej Rady Rynku Pracy pogratulował 
objęcia stanowiska Pani Justynie Morawskiej -  Zastępcy Dyrektora PUP. £
Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor oraz Zastępcy Dyrektora PUP za przybycie.

Ad. pkt 5
Na salę posiedzenia przybył Pan Robert Makówka -  p. o. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie dokonania oceny sytuacji 
ekonomiczno -  finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, iż stosowne dokumenty dotyczące sytuacji szpitala 
zostały przekazane. Poinformował, iż część informacji przedstawi graficznie na 
slajdach.
Pan Dyrektor SPZZOZ szczegółowo omówił poszczególne tematy pokazując 
w systemie informatycznym.
Pan Sekretarz powiedział, że może być pytanie czy jest zagrożenie dla funkcjonowania £  
szpitala? Jeżeli tak, to jakie i co należy zrobić żeby tego uniknąć.
Pan Zbigniew Czajkowski powiedział, iż w projekcie uchwały Rady Powiatu jest 
proponowany zapis taki, który był zawarty w uchwale z roku ubiegłego. To nie jest tak 
że on musi być. Dodał, że były to propozycje Radnych co do zapisu. Zapis został 
odczytany: „§ 1. Przyjmuje się Raport o sytuacji ekonomiczno -  finansowej SPZZOZ 
w Sierpcu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2 Na podstawie raportu 
o którym mowa pozytywnie ocenia się sytuację ekonomiczno -  finansową SPZZOZ 
w Sierpcu w perspektywie trzyletniej tj. do 2021 roku z zastrzeżeniem bezwzględnego 
przestrzegania przez Dyrektora zasad racjonalnego i efektywnego gospodarowania 
środkami publicznymi i prowadzenia gospodarki finansowej w celu sukcesywnej 
poprawy wskaźników ekonomiczno - finansowych określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia w szczególności przez: odpowiednie dokonywanie płatności i dążenia 
do prawidłowej obsługi zadłużenia, prowadzenie rozmów i uzgodnień z dostawcami
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oraz dołożenie wszelkich starań aby je optymalnie zrealizować i realizację 
obligatoryjnych inwestycji z zachowaniem zasady racjonalności i efektywności 
ekonomicznej”. Stwierdził, iż te zapisy nie muszą się pojawić w proponowanej uchwale. 
Nadmienił, że jest to propozycja zapisu z roku ubiegłego i może być zmieniona.
Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, iż te zapisy w żaden sposób nie zostały 
przestrzegane.
Pan Zbigniew Czajkowski powiedział, że nie powoduje to tego aby tych zapisów 
w uchwale nie przyjmować. Stwierdził, iż wystarczy sam zapis „Przyjmuje się Raport
0 sytuacji ekonomiczno -  finansowej”.
Pan Skarbnik uważa, że ten zapis „jest to bat” na Dyrektora SPZZOZ. Stwierdził, że 
jeżeli Zarząd uważa, że ten zapis należy skończyć po pierwszy zdaniu, to nie będzie 
pkt 2.
Pan Zbigniew Czajkowski powiedział, że zgodnie z art 121- podmiot tworzący sprawuje 
nadzór od 2016r. nie tylko nad działalnością SPZZOZ zgodną ze statutem, ale również 
doszło szereg zadań w ramach kontroli nadzoru typu gospodarność, celowość. 
Podkreślił, że jako samorząd wymagamy aby szpital składał kwartalne sprawozdania, 
chociaż nigdzie nie ma zapisu, aby takie sprawozdania przedstawiać kwartalnie. 
Przedkładane Radzie Powiatu kwartalne sprawozdania zabezpieczają Radę Powiatu 
przed zarzutem niesprawowania nadzoru. Pan Zbigniew Czajkowski powiedział, że 
w projekcie uchwały nie musi się znaleźć zapis, że pozytywnie się opiniuje, natomiast 
z ustawy wynika jednoznacznie, że dokonuje się oceny.
Pan Sekretarz uważa, że ta ocena nie powinna odbiegać od danych, które zawierają 
cztery wskaźniki, które stanowią fundament do oceny ekonomicznej.
Pan Starosta powiedział, że w roku 2016 wskaźnik wynosił 34 punkty, w 2017r. -  
34 punkty natomiast w 2018r. tylko 13 punktów.
Pan p.o. Dyrektor SPZZOZ nadmienił, iż za wskaźnik zyskowności za rok 2018 
były 3 punkty, wskaźnik płynności jest 0 było 12 punktów, wskaźnik efektywności jest 
10 było 9, wskaźnik zadłużenia minus 2, minus 3.
Pan Kamil Różański uważa, że wszystkie wskaźniki idą w dół, a więc ocena sytuacji 
ekonomicznej może być zaopiniowana pozytywnie.
Pan Zbigniew Czajkowski stwierdził, iż sytuacja jest zła to wszyscy zdają sobie sprawę, 
natomiast w oparciu o raport musi powstać program naprawczy, ponieważ jest ujemny 
wynik finansowy.
Pan p. o. Dyrektor SPZZOZ uważa, że opiniowanie pozytywnie z takimi wynikami jest 
niezgodne z prawdą. Stwierdził, że taka jest rola, aby plan naprawczy, zatrzymał
1 zahamował dalsze obniżanie wskaźnika.
Pan Mecenas powiedział, że treść zapisu jest taka, że pozytywnie ocenia się sytuację, 
a są wątpliwości do oceny pozytywnej, to można zapisać „ocenia się sytuację 
ekonomiczno -  finansową szpitala w perspektywie trzyletniej jako (zadowalająco lub



niezadowalająco). Stwierdził, iż można zmienić treść uchwały i należy wypracować 
odpowiednią formułę, ponieważ Rada Powiatu dokonuje oceny.
Pan Wicestarosta powiedział, że jest przeciwny aby sytuację ekonomiczno -  finansową 
szpitala oceniać pozytywnie.
Pan Kamil Różański zaproponował, aby wpisać „sytuację niezadowalającą”.
Pan Mecenas zasugerował aby, w dalszej części wykreślić „z zastrzeżeniem”, a wpisać 
„z wymogiem bezwzględnego przestrzegania przez Dyrektora SPZZOZ”, natomiast 
dalsza część może pozostać bez zmian. Dodał, iż w dalszej części uchwały zapisy są 
ogólne i wynikają z przepisów prawa.

Salę opuścił Radny Pan Kamil Różański -  stan członków Zarządu 3.

Pan p.o. Dyrektor SPZZOZ uważa, że w tym punkcie należy odnieść się do sytuacji V  
która była przez rok. Uważa, że konsekwencją nie jest 12 miesięcy, ale konsekwencją 
jest 16 miesięcy. Dodał, iż ta sytuacja diametralnie się zmieniła.
Pan Skarbnik powiedział, że jest to w perspektywie rocznej, ponieważ sprawozdania 
szpitala i jego wyniki były w roku ubiegłym również przedstawiane.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (3-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 105.20.2019
w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno -  finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /uchwała stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia na wniosek Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Sierpcu za 
I kwartał 2019r. /wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, iż sprawy szpitala zostały omówione.
Pan Skarbnik zwrócił uwagę, aby w sprawozdaniach nie używać terminu - dotacja ze 
Starostwa Powiatowego. Stwierdził, że nie ma dotacji ze Starostwa Powiatowego, 
natomiast jest dotacja z budżetu Powiatu. Wyjaśnił, iż Starostwo Powiatowe jest jedną 
z jednostek budżetowych.
Pytań nie było.
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Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (3-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 106.20.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej 
w Sierpcu za I kwartał 2019r. /uchwała startowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia na wniosek Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu przedstawiła Plan 
rzeczowo -  finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu na 2019r. w celu zapoznania się /informacja stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu/.
Pan Zbigniew Czajkowski powiedział, iż Plan rzeczowo -  finansowy nie musi być 
zatwierdzony przez Radę Powiatu, natomiast jest wprowadzony po zasięgnięciu opinii 
Rady Społecznej SPZZOZ. Do decyzji Zarządu Powiatu jest, czy plan zostanie 
przekazany Radzie Powiatu.
Pan Skarbnik powiedział, że po półroczu Zarząd Powiatu obowiązkowo musi wykonać 
informację z wykonania półrocznego budżetu z załączeniem planu rzeczowo -  
finansowego szpitala i biblioteki powiatowej.
Pytań nie było.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (3-za) przekazuje 
Radzie Powiatu Plan rzeczowo -  finansowy SPZZOZ w Sierpcu w celu zapoznania się.

Ad. pkt 7a
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia na wniosek Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem 
w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr ł ł  do niniejszego protokołu/. 
p.o. Dyrektor SPZZOZ powiedział, że został ogłoszony konkurs na dwie poradnie, 
których nie ma w strukturze organizacyjnej szpitala: Poradnię Ambulatoryjną 
Internistyczną i Poradnię Pediatryczną. W związku z powyższym, żeby mieć możliwość 
udziału w projekcie, szpital musi mieć wpisane poradnie w rejestrze, które muszą być 
zatwierdzone przez Radę Powiatu, jako nowa struktura organizacyjna.
Pan Wicestarosta dodał, iż na te poradnie szpitale czekały 3 lata. Stwierdził, że są to 
poradnie poszpitalne.
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Pan Mecenas poinformował, iż zasadą wejścia w życie aktu prawa miejscowego jest, 
z upływem 14 dni o daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.
Pan p.o. Dyrektor powiedział, iż poradnie muszą być w wpisane do rejestru najpóźniej 
z dniem 25 czerwca br. Dodał, iż nie można złożyć wcześniej oferty dopóki nie będą 
wpisane poradnie do rejestru.
Pan Zbigniew Czajkowski powiedział, że Wojewoda nie wpisze do rejestru poradni, 
dopóki uchwała nie nabierze mocy prawnej.
Pan Mecenas dodał, że jeżeli Wojewoda nie zakwestionuje tej uchwały i stwierdzi jej 
nieważności z tego powodu, że zostało skrócone vacatio legis z 14 dni do 1 dnia.
Pan Sekretarz powiedział, iż w powyższym temacie należy wystąpić z wnioskiem do 
Przewodniczącego Rady Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami £  
jednogłośnie (3-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 107.20.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 12 
do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta podziękował Panu p.o. Dyrektora SPZZOZ za przybycie.

Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 wystąpiła z wnioskiem 
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska kierownika szkolenia 
praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu /wniosek Ę )  
stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.
Pan Zbigniew Czajkowski powiedział, że w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu 
wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Branżowa Szkoła I Stopnia. 
Powiedział, iż w Technikum uczniowie zobowiązani są do odbycia praktyk zawodowych 
u pracodawców. Powyższe praktyki organizowane są na podstawie zawartej umowy 
pomiędzy szkołą a przedsiębiorstwem lub instytucją przyjmującą uczniów. Zapewnienie 
miejsca odbycia praktyk wchodzi w zakres obowiązków szkoły. Natomiast w Branżowej 
Szkole I Stopnia uczniowie zobowiązani są uczestniczyć w zajęciach praktycznych oraz 
odbywać corocznie czterotygodniowy turnus kształcenia teoretycznych przedmiotów 
zawodowych. Zapewnienie miejsca odbywania kursu oraz koordynacja leży w gestii 
szkoły. Ponadto szkoła współpracuje z pracodawcami u których uczniowie odbywają 
zajęcia praktyczne oraz kontroluje ich przebieg.
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Nadmienił, iż zadania z zakresu organizacji i kontroli praktyk, kursów dokształcających 
oraz zajęć praktycznych wykonuje wicedyrektor. W roku szkolnym 2019/2020 nabór do 
klas pierwszych obejmuje podwójny rocznik uczniów (po gimnazjum i po szkole 
podstawowej), co spowoduje, że kadra kierownicza będzie miała zdecydowanie więcej 
obowiązków. W związku z tym istnieje zagrożenie nieprawidłowego funkcjonowania 
szkoły przy istniejących dwóch stanowiskach kadry kierowniczej i dla zapewnienia 
sprawnego funkcjonowania szkoły wskazane jest utworzenie stanowiska kierownika 
szkolenia praktycznego. Dodał, iż funkcję kierownika szkolenia praktycznego będzie 
pełnił nauczyciel zatrudniony w Zespole Szkół Nr 2 w ramach obniżonego pensum, 
któremu zostanie przyznany dodatek funkcyjny i motywacyjny.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (3-za) podjęli:

w
UCHWAŁĘ Nr 108.20.2019

sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska kierownika szkolenia 
praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu /uchwala 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia.

Ad. pkt 9
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie ustalenia planu sieci publicznych 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu 
Sierpeckiego od dnia 1 września 2019r. /wniosek stanowi załącznik nr 15 do niniejszego 
protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że zgodnie z art 217 ustawy Prawo Oświatowe należy 
zabezpieczyć dostępność do szkół ponadpodstawowych i specjalnych. W związku 
z powyższym należy podjąć uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół od 
1 września 2019r., ponieważ poprzednia wygasa z dniem 31 sierpnia br.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (3-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 109.20.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 
1 września 2019r. /uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik 
nr 17 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że konkurs na dyrektora został zatwierdzony.
W związku z procedurą należy powierzyć z dniem 1 września 2019r. stanowisko ^  
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego w Sierpcu.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (3-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 110.20.2019
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno -  
Wychowawczego w Sierpcu łuchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 11
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na udział 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu w charakterze partnera 
w realizacji projektu pn. "Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płock oraz powiatu 
sierpeckiego" /wniosek stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że Miasto Sierpc przystąpiło do projektu pn. „Szkoła 
ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płock oraz powiatu sierpeckiego” i prosi o udział szkoły 
w realizacji projektu jako partnera. W ramach projektu nauczyciele będą uczestniczyć 
w bezpłatnych szkoleniach, a także będzie odbywała się integracja dzieci ze szkół 
specjalnych. Dodała, że udział Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego 
w projekcie, nie niesie za sobą żadnych wkładów finansowych ze strony szkoły.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (3-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 111.20.2019
w sprawie wyrażenia zgody na udział Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu 
pn. "Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płock oraz powiatu sierpeckiego" /uchwała 
stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Ponadto Pani Naczelnik OZ poinformowała, iż decyzją Narodowej Agencji Programu 
Erasmus+ projekt pn. „Z Ekonomikiem w szeroki świat”, Zespół Szkół Nr 2 otrzymał 
dofinansowanie i został przyjęty do realizacji. Oznajmiła, że cały projekt opiewa na 
kwotę 118.976zł euro w tym wkład własny jako zabezpieczenie 20%, które zostanie 
oddane po rozliczeniu projektu w 2020r. Dodała, że dla 44 osób odbędą się praktyki 
zawodowe na terenie Hiszpanii.
Pytań nie było.

Ad. pkt 12
£  Na salę posiedzenia przybyła Pani Aldona Kowalska -  Naczelnik Wydziału Rolnictwa 

i Środowiska.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Aldona Kowalska -  Naczelnik Wydziału Rolnictwa 
i Środowiska wystąpiła z wnioskiem w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu 
Sierpeckiego raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Sierpeckiego na lata 2017-2022” /wniosek stanowi załącznik nr 21 do niniejszego 
protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (3-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 112.20.2019
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego raportu 
z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 
2017-2022” /uchwałą stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta podziękował Pani Naczelnik za przybycie.

Ad. pkt 13 i 14
Pan Starosta poprosił o zabranie głosu Pana Krzysztofa Sobieckiego -  Skarbnika 
Powiatu o przedstawienie zmian jakie zachodzą w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
oraz Budżecie Powiatu na rok 2019.
Pan Skarbnik powiedział, iż Wieloletnia Prognoza Finansowa i jej tabelaryczna 
prezentacja jest związana z budżetem. W związku z powyższym Pan Skarbnik 
przedstawił zmiany, jakie zachodzą w budżecie na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozie

17



Finansowej na lata 2019-2035. Zasadność wprowadzonych zmian została przedstawiona 
w uzasadnieniu do uchwał.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (3-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 113.20.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 23 do 
niniejszego protokołu/.

oraz
UCHWAŁĘ Nr 114.20.2019

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2019 r. /uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.

Ponadto Pan Wicestarosta poinformował, iż do budżetu Powiatu w roku bieżącym może 
wpłynąć kwota ponad 10.000.000 zł na inwestycje drogowe, jak i inne realizacje 
zaplanowanych projektów. Ponadto jest możliwość pozyskania środków finansowych na 
zakup tomografu komputerowego.

Ad. pkt 15
Pan Skarbnik powiedział, iż w budżecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2019 została 
określona kwota dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich lub 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w roku 2019. W 0  
związku z wnioskiem złożonym przez Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu kwota 
20.000zł zostanie przekazana na remont dzwonnicy.
Pan Skarbnik poinformował, iż w załączniku do uchwały pojawił się błąd pisarski 
polegający na wpisaniu 22.000 zł, a powinno być 20.000 zł.
Pan Mecenas powiedział, że jeżeli jest to projekt uchwały Zarządu, to Zarząd wniesie na 
Radę projekt właściwy.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie oraz zmianą w załączniku (3-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 114.20.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków -  Zespól Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek /uchwala 
stanowi załącznik nr 25 cło niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 16
Członkowie Zarządu jednogłośnie bez uwag (3-za) przyjęli Protokoły: Nr 18.2019 
z dnia 29 maja 2019 oraz Nr 19.2019 z dnia 6 czerwca 2019r.

Ad. pkt 17
Członkowie Zarządu zapoznali się z:
1. Pismem Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w sprawie szkody powstałej po 
burzy /pismo stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu/.

Na salę posiedzenia przybył Pan Przemysław Burzyński -  Przewodniczący Rady 
Powiatu w Sierpcu.
Pan Starosta wraz z Wicestarostą przedstawili informacją dotycząca zwołania sesji 
nadzwyczajnej.
Pan Sekretarz odczytał wniosek Pana Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu dotyczący zmian 
w strukturze organizacyjnej szpitala.
Pan Starosta powiedział, iż związku z zamiarem rozszerzenia działalności SPZZOZ 
w Sierpcu poprzez utworzenie w ramach konkursu Przychodni Specjalistycznej Poradni 
Pediatrycznej i Poradni Chorób Wewnętrznych oraz zmiany nazwy samodzielnego 
stanowiska pracy z Administratora Bezpieczeństwa Informacji na Inspektora Ochrony 
Danych, co wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Zmiany spowodowane są ogłoszeniem przez MO W NFZ w dniu 13.06.2019 
konkursów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie: pediatrii 
i chorób wewnętrznych. SPZZOZ w Sierpcu zamierza złożyć wniosek konkursowy. 
Pozwoli to na pozyskanie dodatkowych środków finansowych dla SPZZOZ w Sierpcu, 
co w obecnej sytuacji finansowej jest niezwykle istotne. Ze względu na procedury 
i określone terminy w konkursie -  mając na uwadze powyższe -  proponuje się również, 
aby uchwała weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wobec powyższego zasadne jest zwołanie sesji Rady Powiatu na dzień 19 czerwca br. 
na godz. 13:30.
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W związku z powyższym członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (3 -  za) 
zaakceptowali wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień 19 czerwca 2019r. 
na godz. 7:30.
/Wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu stanowi załącznik 
nr 27 do niniejszego protokołu/.

2. Zajęli stanowisko w sprawie przedstawionych uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpc /stanowisko stanowi załącznik nr 28 do 
niniejszego protokołu/.
Na salę posiedzenia Przybył Pan Zbigniew Rzadkiewicz -  starszy specjalista ds. dróg 
mostów i zezwoleń.
Pan Zbigniew Rzadkiewicz przedstawił uwagi, do opracowanego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Sierpc /uwagi przedstawione są w projekcie ^  
pisma, które stanowi załącznik nr 29do niniejszego protokołu/.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami oraz stosownym wyjaśnieniem 
jednogłośnie (3-za) wyraził zgodę na zawarte uwagi w piśmie skierowanym do 
Burmistrza Miasta Sierpc.

3. Pismem dotyczącym przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów 
Polskich /pismo stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta zaproponował, aby w/w sprawa została przełożone na posiedzenie Zarządu 
Powiatu w miesiącu sierpniu.

4. Uchwałą Rady Powiatu Białobrzeskiego w sprawie stanowiska dotyczącego realizacji 
art. 94 ust 2 ustawy z dnia 6 września 200 lr. - Prawo farmaceutyczne /uchwała stanowi 
załącznik nr 31 do niniejszego protokołu/.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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***• Nr  ......... do protokołu

,  2 posiedzenia Zarzadu Powiatu

LISTA OBECNOŚCI Nr z dr. 1%, Q£ AOfi’
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2019r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Mariusz Turalski Starosta

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek ■d?
4. Krystek Sławomir Członek fidochea
5. Różański Kamil Członek



ZARZĄD POWIATU 2ał. Nr „Jk*...... do protokołu

W SIERPCU

BRZ.0022.14.2019

Działając na podstawie § 76 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 20 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 18 czerwca2019r. r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej 
pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (III) w ramach Osi Priorytetowej VIII 
Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez 
PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie sierpeckim ( III) w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku 
pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym 
rynku pracy -  projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) 2014 -  2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie dokonania oceny sytuacji ekonomiczno -  finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej 
w Sierpcu za I kwartał 2019r.
7. Zapoznanie się z Planem rzeczowo -  finansowym Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2019r.
8 . Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska kierownika 
szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych 
i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 1 września 
2019r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno -  Wychowawczego w Sierpcu.

posiedzenie Żarz?du Powiatu
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11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu 
pn. "Szkoła ćwiczeń dla miasta Sierpc, Płock oraz powiatu sierpeckiego".
12. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Sierpeckiego raportu 
z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Sierpeckiego na lata 
2017-2022”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę 
Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny Opactwa Sióstr Benedyktynek.
16. Przyjęcie Protokołów:

Nr 18.2019 z dnia 29 maja 2019,
Nr 19.2019 z dnia 6 czerwca 2019r.

17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie posiedzenia.

b r R( i
M ariu sz Turalski


