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PROTOKÓŁ Nr 125.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 18 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.8:30.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
9  1) Pani Agnieszka Malanowska-Sekretarz Powiatu;

2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu;
3) Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Sierpcu;
4) Pan Zbigniew Czajkowski -  pracownik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu pieczy zastępczej na 
lata 2018-2020.
4. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora 

^  rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb oraz oczekiwania w zakresie
systemu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2017 r. 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 
2017.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
w 12018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje 
pozarządowe. j
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu: pracy :komisji
konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 
na i wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność 
pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego”. ;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz 
zwołania jej pierwszego posiedzenia.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół
N r 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu do projektu „Zagraniczna praktyka 
uczniów z Mechanika” realizowanego w ramach Programu: Erasmus+ oraz 
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu. I
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół 
Nr 2 im. Z. Wolskiego w Sierpcu do projektu "Z Ekonomikiem w europejską 
przygodę” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2018r do 
pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne 
Powiatu Sierpeckiego. j
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2018 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu wj Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przyj zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków -  Kościół parafialny w Łukomiu pw. św. Katarzyny, 
drewniany z 1761r. rozbudowany około 1881 r. oraz dzwonnica drewniana 1872r. j
16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu wj Sierpcu
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przyj zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr 
Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia 
NMP, murowany j klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 r. i dzwonnica 
z końca XVIII wieku. ' j; - i - .
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu. i
18. Podjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie podziału zadań pomiędzy
członków Zarządu Powiatu w Sierpcu. i
19. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku dotyczącego odprowadzenia wody z drogi 
powiatowej w m. Borowo.
20. Przyjęcie protokołów: ; j
Nr 121.2018 z dnia 18 grudnia 2017r.; I ;



Nr 122.2018 z dnia 21 grudnia 2017r.;
Nr 123.2018 z dnia 5 stycznia 2018r.; ż 
Nr 124. 2018 z dnia 9 stycznia 2018r.
21. Sprawy różne. -'. ; .
22. Zamknięcie posiedzenia.
Iporządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu!

Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
punkt: !
pkt 19a Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu 
w Sierpcu na rok 2018.

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:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu pieczy zastępczej na 
lata 2018-2020.
4. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb oraz oczekiwania w zakresie 
systemu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2017 r. 

£  wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 
2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje 
pozarządowe.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji 
konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert
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n a ; wykonywanie zadań publicznych przez organizacje prowadzące działalność 
pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego”. ;
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod . obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz 
zwołania jej pierwszego posiedzenia. ; l i
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół
Nr' 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu do projektu „Zagraniczna praktyka 
uczniów z Mechanika” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oraz 
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu. i I
12; Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół 
Nr! 2 im. Z. Wolskiego w Sierpcu do projektu "Z Ekonomikiem w europejską 
przygodę’1 realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu. j
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2018r do 
pojazdów: samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne 
Powiatu Sierpeckiego.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2018 rok. j
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu wi Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przyjzabytku 
wpisanym do rejestru zabytków -  Kościół parafialny w Łukomiu pw. św. Katarzyny, 
drewniany z 1761r. rozbudowany około 1881 r. oraz dzwonnica drewniana 1872r. ;
16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu wj Sierpcu
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przyj zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr 
Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia 
NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 r. i dzwonnica 
z końca XVIII wieku. j
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu. i
18. Podjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie podziału zadań pomiędzy
członków Zarządu Powiatu w Sierpcu. I ;
19. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku dotyczącego odprowadzenia wody
z drogi powiatowej w m. Borowo. i
19a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu 
na rok 2018 j
20. Przyjęcie protokołów:
Nr 121.2018 z dnia 18 grudnia 2017r.;
Nr 122.2018 z dnia 21 grudnia 2017r.;
Nr 123.2018 z dnia 5 stycznia 2018r.;
Nr 124. 2018 z dnia 9 stycznia 2018r.



21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad pkt 3
Na salę posiedzenia przybyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR 
w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum, Pomocy Rodzinie wystąpiła z wnioskiem w sprawie uchwalenia 
Powiatowego programu pieczy zastępczej na lata 2018-2020 /wniosek stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PCPR/powiedziała, że do zadań własnych powiatu należy 
opracowanie i realizacja 3-letniego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej, 
zawierającego między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych. 
Dodała, iż skończył obowiązywać Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej na 
lata 2015-2017, wobec czego zachodzi konieczność przyjęcia nowego dokumentu na 
kolejny, 3 letni okres programowania.
Ponadto Pani Dyrektor powiedziała, że w dalszym ciągu poszukują osób na szkolenia 
przygotowujące do sprawowania fimcji rodzin zastępczych.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, czy występują jakieś problemy?
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że jeżeli chodzi o postanowienia sądu 
w sprawach dzieci, są to sprawy problemowe i trudne. Dodała, że dzieci odsyłane są 
do innych placówek,1 ponieważ placówka mieszcząca się w Szczutowie jest 
zapełniona.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, w jaki sposób są wyszukiwane placówki?
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że prowadzony jest rejestr wolnych miejsc 
w tych placówkach. Dodała, iż stara się jak najbliżej umieszczać dzieci, a jeżeli nie 
ma miejsc, to również dalej, ponieważ musi być zrealizowane postanowienie sądu. 
Nadmieniła, że chore ! dzieci wysyłane są do specjalistycznych placówek 
terapeutyczno -  opiekuńczych, które są bardzo drogie.
Pan Wicestarosta zapytał, czy zostały wprowadzone procedury szkolenia na rodziny 
zastępcze?
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że przynajmniej raz w roku jest 
przeprowadzane szkolenie. Wyjaśniła, że osoby które zostały przeszkolone z różnych 
przyczyn nie wyrażają gotowości przyjęcia dziecka.
Więcej pytań nie było. !
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 661.125.20018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu pieczy zastępczej na łata
2018-2020/uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.



Ad pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca — Dyrektor j PCPR 
w Sierpcu przedstawiła Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb oraz oczekiwania w zakresie 
systemu pieczy j zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu !Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/. j ;
Pytań nie było. j

Ad pkt 5
Na. salę posiedzenia przybył Pan Zbigniew Czajkowski -  pracownik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia. j
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek 
oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania 
i wykorzystywania
Pan Starosta dodał, iż powyższa uchwała była konsultowana z Regionalną Izbą 
Obrachunkową, wi celu jej prawidłowości. Dodał, iż w związku z utworzeniem 
Liceum Ogólnokształcącego Leonium, Powiat Sierpecki dołoży w formie dotacji do 
tej szkoły około 300.000 zł. |
Pan Starosta nadmienił, że tej sprawie będą rozmowy z Naczelnikiem Wydziału 
Oświaty, po powrocie ze zwolnienia lekarskiego.
Pytań nie było. ! i
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli ; ; |

! UCHWAŁĘ Nr 662.125.20018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych 
i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli £  
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania luchwała stanowi załącznik nr 6 
niniejszego protokołu. j

Ad pkt 6 - [.

Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia przedstawiła informację z przeprowadzenia analizy 
poniesionych w 2017 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do 
wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktuiy zatrudnienia 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki. ; j'
Pytań nie było. !
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się; z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli i
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UCHWAŁĘ Nr 663.125.20018
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2017 r. wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń 
oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Sierpecki /uchwała stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu/. ;

Ad pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia przedłożyła sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku
2017. ;
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 664.125.20018
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2017
/ uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ad pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie ogłoszenia otwartego 
konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego 
przez organizacje pozarządowe /wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Zbigniew Czajkowski powiedział, że konkurs jest ogłoszony w ten sposób, aby 
ułatwć pracę Komisji konkurowej po zmianie regulaminu Konkursu. Wyjaśnił, iż na 
niektóre zadania żadna organizacja nie złożyła wniosku lub wpłynął jeden wniosek. 
W związku z powyższym nie można było tych środków zaaplikować na inne zadanie. 
Zaproponował termin składania wniosków do 14 lutego br.
Pan Starosta dodał, iż wnioski o zmianę regulaminu były zgłaszane na 
posiedzeniach Zarządu dla łatwiejszej realizacji.
Pan Sławomir Olejniczak dodał, że nie zawsze można przewidzieć jaka będzie 
organizowana impreza.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli
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UCHWAŁĘ Nr 665.125.20018 j
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań 
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe /uchwała 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 9 j |
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału -Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie uchwalenia 
„Regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych 
w otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje 
prowadzące działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu 
Sierpeckiego” Iwniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
Pan Zbigniew Czajkowski powiedział, że Komisję powołuje organ wykonawczy, 
czyli Zarząd Powiatu. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele tego ] organu, 
natomiast od dłuższego czasu w skład Komisji wchodzą dwaj przedstwiciele Rady 
Powiatu. Dodał, żejłącznie w Komisji zasiada siedem osób. i
Pytań nie było. j
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu s i ę : z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli ; | :

UCHWAŁĘ Nr 666.125.20018 j
w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji konkursowych powołanych 
do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na wykonywanie zadań 
publicznych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego 
dofinansowanych i z budżetu Powiatu Sierpeckiego” /uchwała stanowi załącznik 
nr 12 do niniejszego protokołu/. , |

Ad. pkt 10
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału^ Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym j  Zespole 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania | jej  pierwszego 
posiedzenia /wniosek stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/. |
Pan Starosta poinforował, iż w związku ze zmianą na stanowisku Wicestarosty 
Sierpeckiego oraz!w uzgodnieniu z Panem Wojciechem Rychterem -  Wicestarostą 
zadeklarował objęcie funkcji Przewodniczącego Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
Pan Zbigniew Czajkowski wyjaśnił, że to nie jest zwykły członek powołany przez 
Radę Powiatu tylko jest to osoba, która miała wskazanie i dlatego pełniła tą funkcję 
więc cofnięcie wskazania nie oznacza, że Rada Powiatu wybiera nowego iczłonka. 
Pan Starosta z mocy ustawy zatwierdza decyzję i przejmuje obowiązki. i...
Pytań nie było. I | ; i



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

UCHWAŁĘ Nr 667.125.20018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej 
pierwszego posiedzenia /uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 11
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu do 
projektu „Zagraniczna praktyka uczniów z Mechanika” realizowanego w ramach 
Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 
w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 668.125.20018
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Jose 
de San Martin w Sierpcu do projektu „Zagraniczna praktyka uczniów 
z Mechanika” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 16 do 
niniejszego protokołu/.

Ad pkt 12
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody 
na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 im. Z. Wolskiego w Sierpcu do 
projektu „Z Ekonomikiem w europejską przygodę” realizowanego w ramach 
Programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w 
Sierpcu iwniosek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.
Pytań ńie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 669.125.2018
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 2 
im. Z. Wolskiego w Sierpcu do projektu "Z Ekonomikiem w europejską 
przygodę" realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 18 do 
niniejszego protokołu/.
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Ad pkt 13 ! j
Pan Starosta poinformował, iż Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw 
płynnych w 2018r. do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki 
organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.
Pytań nie było. j i ; V
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli j !

UCHWAŁĘ Nr 670.125.2018
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2018r do pojazdów samochodowych 
wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego
/uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/. j

Ad. pkt 14 | ®
Pan Skarbnik przedstwił zmiany jakie zachodzą w uchwale budżetowej narok2018. 
Powyższe zmiany przedstawione są w uzasadnieniu do uchwały.
Pytań nie było. j j
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 671.125.2018
zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2018 rok /uchwałą stanowi załączniknr 20 do niniejszego protokołu/.

Ad pkt 15
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie udzielenia 
dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -■ Kościół 
parafialny w Łukomiu pw. św. Katarzyny, drewniany z 1761r. rozbudowany około £  
1881 r. oraz dzwonnica drewniana 1872r. Dodał, że kwota dotacji wynosi 20.000 zł.
Pytań nie było. ;
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli | ;

UCHWAŁĘ Nr 672.125.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu uchwały w ; sprawie 
udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków -  Kościół parafialny w Łukomiu pw. św. Katarzyny, drewniany 
z 1761r. rozbudowany około 1881 r. oraz dzwonnica drewniana 1872r. /uchwała 
stanowi załącznik hr 21 do niniejszego protokołu/.
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Ad pkt 16
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie udzielenia 
dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków -  Zespół 
Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego 
wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr 
Benedyktynek z 1720 r. i dzwonnica z końca XVIII wieku. Pan Starosta dodał, iż 
kwota dotacji wynosi również 20.000 zł.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 673.125.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu uchwały w sprawie 
udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków -  Zespól Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek 
w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, 
murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 r. i dzwonnica z końca 
XVIII wieku iuchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.

Ad pkt 17
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie wprowadzenia 
zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
Pani Sekretarz poinformowała, iż w Regulaminie Organizacyjnym zmiany dotyczą 
dostosowania wykazu zadań do przepisów prawa. Wyjaśniła, iż z Wydziału 
Rolnictwa i Środowiska odeszły kompetencje z zakresu Prawa wodnego, jak również 
odszedł pracownik wykonujący te zadania. W związku z powyższym zostało 
zlikwidowane stanowisko ds. gospodarki wodnej. Ponadto drugą zmianą występującą 
w Regulaminie jest zmiana podległości i nadzór nad wydziałami, tj. Wydział Oświaty 
i Zdrowia został przypisany bezpośrednio Staroście.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, gdzie obecnie pracuje Pan Wiśniewski?
Pani Sekretarz wyjaśniła, iż Pan Wiśniewski otrzymał skierowanie jako pracownik 
nadzoru wodnego w Sierpcu przy ul. Fredry.
Pan Starosta dodał, że decyzja może ulec zmianie i może dojeżdżać do pracy do 
Płocka.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 674.125.2018
zmieniającą uchwalę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu Iuchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego 
protokołu/.
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Ad pkt 18 i  i
Pan Starosta poinformował, iż w związku ze zmianą na stanowisku Wicestarosty 
zasadne jest zmienić podział zadań pomiędzy członków Zarządu Powiatu. Następnie 
przedstawił projekt postanowienia. j
Pytań i uwag nie było. i
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli ■ ' j: :

POSTANOWIENIE PROCEDURALNE
w sprawie podziału zadań pomiędzy członków Zarządu Powiatu
w Sierpcu /postanowienie stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.

Ad pkt 19
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie odprowadzenia 
wody z drogi powiatowej w m. Borowo. Dodał, iż stosownej odpowiedzij udzielił £  
Dyrektor Zarządu! Dróg Powiatowych w Sierpcu, która stanowi załącznik ido 
niniejszego protokołu iwniosek wraz z odpowiedzią stanowią załącznik nr 25 do 
niniejszego protokołu. | ;
Pan Starosta wyjaśnił, dlaczego tak się dzieje. Stwierdził, że w roku bieżącym jest 
bardzo dużo wody, a duża część wody spływa z pól i gospodarstw na drogę, która 
zalega. Dodał, że w m. Borowo i m. Stopin planowane jest wykonanie chodników 
i kanalizacji deszczowej. f
Pan Stanisław Pawłowski powiedział, że w m. Borowo jest zrobiona częściowo 
kanalizacja, którą należy dokończyć.
Pan Starosta zacytował odpowiedź jaką udzielił Dyrektor ZDP: „celem j  pełnego 
odprowadzenia wody deszczowej z drogi powiatowej należy wykonać dodatkowe 
odcinki kanalizacji deszczowej, która powinna być umieszczona pod chodnikiem 
w ramach jego przebudowy w najbliższych latach”. j ;
W związku z powyższym Zarząd Powiatu podtrzymał stanowisko Zarządu Dróg £ ~  
Powiatowych stwierdzając, iż w najbliższych latach będzie rozważana j budowa 
chodników i odwodnienie drogi w w/w miejscowościach. !

Ad pkt 19a i i
Pan Starosta poinformował, iż przedstawiony Plan Pracy Zarządu Powiatu zawiera 
ramowy program zadań poszczególnych wydziałów, które należy wykonać. Ponadto 
dochodzą sprawy bieżące, które są realizowane na bieżąco. j
Pytań nie było. i I
Wobec powyższego członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5 -  za) podjęli
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UCHWAŁĘ Nr 675.125.2018
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu na rok 
2018 luchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu/.
Ad pkt 20

Członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z protokołami nie wnieśli do nich 
uwag. Wobec powyższego (4-za, iedna osoba nie głosowała) przyjęli Protokoły:
Nr 121.2018 z dnia 18 grudnia 2017r.;
Nr 122.2018 z dnia 21 grudnia 2017r.;
Nr 123.2018 z dnia 5 stycznia 2018r.;
Ponadto jednogłośnie (5-za) przyjęli Protokół Nr 124. 2018 z dnia 9 stycznia 2018r. 

Ad pkt 21
Członkowie Zarządu w sprawach różnych zapoznali się m.in. z:
1) Pismem Dyrektora PCPR w sprawie dzieci z uregulowaną i nieuregulowaną 
stuacją prawną /pismo stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu/;
2) Pismem Dyrektora Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie dotyczące pieczy 
zastępczej /pismo stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu/;
3) Informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu dotyczącą „Bezrobocia 
w powiecie siQrpQckim'Vinformacja stanowi załącznik nr 29 do niniejszego 
protokołu/;
4) Stanowiskiem Związków Powiatów Polskich w sprawie dróg powiatowych 

, /stanowiska stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu/;
5) Stanowiskiem w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego dotyczącego zmian w Kodeksie wyborczym /stanowisko stanowi 
załącznik nr 31 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta poinformował, iż odbyło się spotkanie ze Starostą oraz dyrekcją 
szpitala w Żurominie. Tematem była współpraca w pozyskiwaniu i wymianie lekarzy. 
Ponadto powiedział, że będą ogłaszane przetargi na remonty dróg, jak również 
kompletowane są dokumenty na podpisanie z Marszałkiem umowy na 
dofinansowanie przebudowy drogi Bonisław - Kędzierzyn oraz przygotowywane są 
dokumenty na przebudowę mostu w m. Puszcza.

Pan Wicestarosta poinformował, iż otrzymał informację dotycząca zobowiązań 
szpitala wobec Ciepłowni w Sierpcu. Dodał, iż w roku ubiegłym było podpisane 
porozumienie z Panią Dyrektor dotyczące wpłat ratalnych za ciepło. Oznajmił, iż na 
początku roku 2017 została zapłacona kwota 217.160,44 zł, a poza tym żadna 
z trzech rat ugody nie została uregulowane. Poinformował, iż zobowiązania wobec 
szpitala na dzień 31 grudnia 2017r. wynoszą 141.132,37zł.
Ponadto poinformował, iż rozmawiał z lekarzami, jak również ze starostami innych 
powiatów na temat pozyskiwania lekarzy i sytuacji w szpitalach powiatowych. 
Dodał, iż rozmawiał również z kadrową szpitala, która przedstawiła informację na



temat wynagrodzeń pracowników. Oznajmił, iż uzyskał informacje, że po wzroście 
minimalnego wynagrodzenia pracowników, nie zostały zmienione umowy o pracę, 
tylko kwota dopłacana jest ryczałtem. Uważa, że umowy powinny zostać zmienione. 
Stwierdził, że będzie śledził na bieżąco sytuację szpitala. Poinformował, iż Pan

Pan Skarbnik poinformował członków Zarządu, że bardzo rosną zobowiązania 
wymagalne szpitala. !
Pan Starosta powiedział, że Pan p. o. Dyrektor szpitala przygotuje informację na 
temat zapłaty za kontrakty lekarzy.
Pan Wicestarosta; uważa, że Dyrektor szpitala powinien się zwrócić do Burmistrza 
Miasta z prośbą o umorzenie zobowiązań wymagalnych. I
Pan Starosta powiedział, że co roku jest wystosowane pismo w powyższej sprawie. 
Więcej pytań i uwag nie było. I

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Jan Laskowski 

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec
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Zał. Nr Z ł.• i i M i i t a i M do protokołu'

z  posiedzenia Żaru iu  Powiatu

LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 roku

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta A ^
2. Rychter Wojciech Wicestarosta

3. Olejniczak Sławomir Członek (Ir

4. Pawłowski Stanisław Członek

5. Siwiec Krystyna ; Członek
'



Z A R Z Ą D P O W IA T U  

W  S IE R P C U

BRZ. 0022.3.2018

lal Nr do protokołu

z posiedzenie Żarz* du Powiatu 

NrA£^iiidr.

Sierpc, dnia 15.01.2018 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 18 stycznia 2018 roku (tj. czwartek) o godz. 8:30 
w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

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

£  projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu pieczy zastępczej na
lata 2018-2020. Tekst nr 1;
4. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów pracy Organizatora 
rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb oraz oczekiwania w zakresie 
systemu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. 
Tekst nr 2
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania 
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Tekst nr 3
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2017 r. 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki. Tekst nr 4

£  7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 
2017.Tekst nr 5
8. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 
w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje 
pozarządowe. Tekst nr 6
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji 
konkursowych powołanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert 
na wykonywanie zadań ;publicznych przez organizacje prowadzące działalność 
pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego”. Tekst nr 7
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy 
Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz 
zwołania jej pierwszego posiedzenia. Tekst nr 8



11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Gen. Jose de San Martin w Sierpcu do projektu „Zagraniczna praktyka 
uczniów z Mechanika” ■ realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oraz 
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu. Tekst nr 9
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr 
2 im. Z. Wolskiego w Sierpcu do projektu „Zagraniczna praktyka uczniów 
z Mechanika” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ oraz upoważnienia 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu. Tekst nr 10
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2018r do 
pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne 
Powiatu Sierpeckiego. Tekst nr 11
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2018 rok. Tekst nr 12
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków -  Kościół parafialny w Łukomiu pw. św. Katarzyny, 
drewniany z 1761r. rozbudowany około 1881 r. oraz dzwonnica drewniana 1872r. 
Tekst nr 13
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków — Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr 
Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia 
NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720 r. i dzwonnica 
z końca XVIII wieku. Tekst nr 14
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Tekst nr 15
18. Podjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie podziału zadań pomiędzy 
członków Zarządu Powiatu w Sierpcu. Tekst nr 16
19. Zajęcie stanowiska w sprawie wniosku dotyczącego odprowadzenia wody z drogi 
powiatowej w m. Borowo. Tekst nr 17
20. Przyjęcie protokołów::
Nr 121.2018 z dnia 18 grudnia 2017r.;
Nr 122.2018 z dnia 21 grudnia 2017r.;

. Nr 123.2018 z dnia 5 stycznia 2018r.;
Nr 124. 2018 z dnia 9 stycznia 2018r.
21. Sprawy różne.
22. Zamknięcie posiedzenia.
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