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PROTOKÓŁ Nr 123.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 5 stycznia2018 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. 13:15.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu;
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu;
3) Pan Artur Obrębski -  Dyrektor ZDPw Sierpcu.

Porządek posiedzenia: :
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia

publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3715W Ligowo -  
Mochowo. . ;

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia , zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3724W Żochowo -  
Gójsk na terenie gm. Szczutowo.

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości 
dotacji i wpłat do budżetu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 
terytorialnego odrębnymi ustawami.

7. Sprawy różne.
8. Zamkniecie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanowi załącnzik nr 2 do niniejszego protokołu/

Pan Starosta zaproponował,, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
następujące punkty:
pkt 6a Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywacja 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 Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 
Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 
2014-2020. ! !
pkt 6b Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w-j Sierpcu do realizacji projektu Aktywacja 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 Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) 2014-2020. j
pkt 6c Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego 
u pracodawców w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów 
i uczennic Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu. j
pkt 6d Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2018r. j

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za) ;przyjęli 
porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 5 stycznia 2018r.r. po zmianie, który 
przedstawia się następująco: I

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności. |
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3715W Ligowo -  
Mochowo. ; ■=. ' ! '
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3724W Zochowo — 
Gój sk na terenie gm. Szczutowo. j ;

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji
0 ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji
1 wpłat do budżetu/ I
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z !zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 
terytorialnego odrębnymi ustawami. • !
6a. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sierpcu do realizacji projektu Aktywacja 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 Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu



Społecznego Programu- Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 
2014-2020.
6b. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywacja 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 Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) 2014-2020.
6c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego 
u pracodawców w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów 
i uczennic Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
6d. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2018r.
7. Sprawy różne.
8. Zamkniecie posiedzenia.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybył Pan Artur Obrębski -  Dyrektor ZDP w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sierpcu wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej 
nr 3715W Ligowo -  Mochowo oraz w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3724W 
Żochowo -  Gójsk na terenie gm. Szczutowo i wniosek stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Starosta dodał, iż szacunkowa wartość zamówienia wynosi 742.806,59 zł, która 
będzie współfinansowane w porozumieniu z Gminą Mochowo.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, kiedy przewidywane jest ogłoszenie przetargu? 
Dyrektor ZDP odpowiedział, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg. 
Więcej pytań nie było. i
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 649.123.2017
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
przebudowy drogi powiatowej nr 3715W Ligowo — Mochowo /uchwała stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Na salę posiedzenia przybył Pan Stanisław Pawłowski -  stan członków Zarządu 5.



Ad.  pkt 4 | ■
Pan Starosta poinformował, iż szacunkowa wartość zamówienia na wykonanie 
przebudowy drogi1 powiatowej nr 3724W Żochowo -  Gójsk na terenie gm. 
Szczutowo wynosi 785.792,02zł i będzie również współfinansowana w porozumieniu 
z Gminą Szczutowo. j
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 650.123.2017
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
przebudowy drogi powiatowej nr 3724W Żochowo-Gójsk na j terenie 
gm. Szczutowo /uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5 i
Pan Starosta poinformował, iż Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały 
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach 
dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
Pan Skarbnik dodał, iż zgodnie z art. 249 o finansach publicznych zarząd jednostki 
samorządu terytorialnego w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu przekazuje 
podległym jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków 
tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.
Pytań nie było. |
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

w
UCHWAŁĘ Nr 651.123.2017 

sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 
kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do 
budżetu !uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

o ostatecznych

Ad. pkt 6
Pan Skarbnik poinformował, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych zarząd 
jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 21 dni od daty uchwalenia budżetu, 
opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz: innych 
zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego 
planu kwotę 6.664.421 zł dotacji przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz 
wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu 
do budżetu państwa.
Pan Skarbnik dodał, iż dochody w kwocie 603.000 zł, są to dochody, które zostaną 
przekazane do budżetu Państwa. •
Pytań nie było. |



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

UCHWAŁĘ Nr 652.123.2017
w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 
odrębnymi ustawami lućhwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6a i 6b
Pan Starosta poinformował, iż Pani Ewa Barchanowicz -  Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie upoważnienia Dyrektora 
oraz Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu 
Aktywacja 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 
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie. udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020 Iwniosek 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 653.123.2017
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do 
realizacji projektu Aktywacja 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 Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu; Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 
2014-2020 /uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

oraz

UCHWAŁĘ Nr 654.123.2017
w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sierpcu do realizacji projektu Aktywacja 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 Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza



Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 /uchwała stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu/. I  ^

Ad. pkt 6c
Pan Starosta poinformował, iż Pani Marta Witte -  Dyrektor Powiatowego Zespołu 
Jednostek Budżetowych w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia 
zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Organizacja 
kształcenia praktycznego u pracodawców w Królestwie Hiszpanii w ramach 
projektów mobilności dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół 
Nr 2 w Sierpcu. ! : j
Pani Sekretarz powiedziała, że jest to uchwała wyrażająca zgodę na udzielenie 
zamówienia publicznego, natomiast brak jest upoważnienia w uchwale do podpisania 
umów. Dodała, że' należy podjąć odrębną uchwałę upoważniającą do podpisania 
umów związanych z projektem. i
Pani Krystyna Siwiec zapytała czy to jest kontynuacja projektu czy nowy projekt? 
Pan Starosta wyjaśnił, że jest to kontynuacja projektu. !
Pani Sekretarz powiedziała, że w związku z tym, że jest to kontynuacja; to Pan 
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 posiada już upoważnienie do realizacji projektu, w tym 
do podpisywania umów.
Więcej pytań nie było. j
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli: j

UCHWAŁĘ Nr 655.123.2017
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie zadania pn. Organizacja kształcenia praktycznego u pracodawców 
w Królestwie Hiszpanii w ramach projektów mobilności dla uczniów i uczennic 
Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu łuchwała stanowi załącznik 
nr 11 do niniejszego protokołu/. j

Ad. pkt 6d !
Pan Skarbnik poinformował o zmianach jakie zachodzą w uchwale budżetowej na 
rok 2018. Powyższe zmiany zostały przedstawione w uzasadnieniu do uchwały.
Pytań nie było. ;
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli: j

UCHWAŁĘ Nr 656.123.2017 j
zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2018r. łuchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/. ,  |

Ad. pkt 7 ~ • . ! '

: 6 i



Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się m. in.:
1. Pismem wraz z odpowiedzią do Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" oraz 
Zakładowej Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych przy SPZZOZ w Sierpcu dotyczącym zwrotu wkładu 
własnego poczynionego jako wydatek inwestycyjny Ipismo stanowi załącznik nr 13 
do niniejszego protokołu/;
2. Pismem wraz z odpowiedzią do Przewodniczącego Rady Oddziału NSZZ 
„Solidarność" w sprawie sierpeckiego szpitala, dalszego jego funkcjonowania /pismo 
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/;
3. Pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącym 
utworzenia stanowisk intensywnej opieki medycznej dla dzieci Ipismo stanowi 
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/;
4. Pismem Kierownika Krytej Pływalni dotyczącym dostosowania treści umowy 
dzierżawy nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych w trwały zarząd do 
potrzeb klientów Ipismo stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu;
5. Pismem Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności informującym o zagrożeniu realizacji zadania zleconego -  
prowadzenia orzecznictwa pozarentowego dla mieszkańców Powiatu w roku 
2018 Ipismo stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/;
6. Wnioskiem Rady Powiatu Żuromińskiego o poparcie Uchwały Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego dotyczącego planowanych zmian w Kodeksie wyborym Iwniosek 
stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/;
7. Uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie projektu zmian w Kodeksie 
wyborczym IUchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/;
8. Odpowiedziami na pisma z NFZ dotyczącymi zabezpieczenia kadry lekarskiej od 
dnia 1 stycznia 2018r. Ipisma stanowią załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/;

Ponadto Pan Starosta poinformował, iż Pan Rafał Wiśniewski - p. o. Dyrektor 
SPZZOZ w Sierpcu przesłał odpowiedź jaką wystosował do Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno -  Epidemiologicznej w Warszawie w sprawie wydania opinii o wpływie 
niespełnienia wymagań, o który mowa w ustawie o działalności leczniczej Ipismo 
stanowi załącznik nr 21 do niuniejszego protokołu/.
Pan Starosta poprosił, aby powyższym pismem zająć się na kolejnym posiedzeniu 
Zarządu Powiatu.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono. 

Protokołowała Zarząd

Jan Laskowski
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Danuta Sekulska Juliusz Gorzkoś 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec
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,  Zał. N r ..........do protekoJu

: LISTA OBECNOŚCI z posiedzenia Zarzsdu Powiatu

CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATO^J?/* z dr.. £MM 
W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 5 stycznia 2018r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta GL
2. Gorzkoś Juliusz , Wicestarosta fu,
3. Olejniczak Sławomir Członek y —
4. Pawłowski Stanisław Członek

f
5. Siwiec Krystyna ; Członek

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 100 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 nałiczania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.



ZARZĄDPOW IATU 

W  SIER PC U

BRZ. 0022.1.2018

Zał. Nr J l .........do protokołu

z posiedzenie Żarz; du Powiatu

.. m  Omd _ .C.O/JO/S-
Sierpc, dnia 4.01.2018 r.

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie Zarządu 
Powiatu, które odbędzie się dnia 5 stycznia 2018 roku (tj. piątek) o godz. 13:15 
w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w :- sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3715W Ligowo -  
Mochowo. Tekst nr 1
4. Podjęcie uchwały w; sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3 724W Żochowo -  
Gójsk na terenie gm. Szczutowo. Tekst nr 2
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji
0 ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji
1 wpłat do budżetu. Tekst nr 3
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 
terytorialnego odrębnymi ustawami. Tekst nr 4
7. Sprawy różne.
8. Zamkniecie posiedzenia.

.S T A R O S T A  

Jan Laskowski


