
Z A R Z Ą D  P O W I A T U

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU ROK 2018

Nr sprawy 6

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 127.2018 Z POSIEDZENIA 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

w dniu 7 lutego 2018 roku

Rozpoczęto 7 lutego 2018 roku 

Zakończono 7 lutego 2018 roku



PROTOKÓŁ Nr 128.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 7 lutego 2018 r.

Przewodniczył: Pan Jan Laskowski - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Zarządu, zgodnie
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz.9:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu,
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
3) Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
4) Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Sierpcu,
5) Pani Renata Będzikowska -  pracownik ds. promocji Powiatu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego 

Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2017r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p. o. Zastępcy Dyrektora 

Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób 
w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim ( I I ) 
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.

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. 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 Poddziałanie 
1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 -  2020.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez



organizacje pozarządowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Sierpeckiego 
w zakresie dotyczącym funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

8. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie 
o funkcjonowaniu placówki w 2017 roku.

9. Zapoznanie się z informacją w sprawie średniego kosztu utrzymania dziecka 
w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2018r.

10. Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności 
nieruchomości Powiatu Sierpeckiego za II półrocze 2017r.

11. Przyjęcie protokołów:
Nr 125.2018 z dnia 18 stycznia 2018r.,
Nr 126.2018 z dnia 25 stycznia 2018r.,
Nr 127.2018 z dnia 29 stycznia 2018r.

12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie posiedzenia.

/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

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

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
pkt 2a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na 
przebudowę drogi powiatowej nr 520IW relacji Bonisław -  Kędzierzyn na odcinku 
od km 13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 -  za) przyjęli 
porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 7 lutego 2018r. po zmianie, który 
przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
2a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę 
drogi powiatowej nr 520IW relacji Bonisław -  Kędzierzyn na odcinku od km 
13+328,96 do km 16+340 gm. Gozdowo.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego 
Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2017r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p. o. Zastępcy Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat 
i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim ( II ) 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.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p. o. 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 Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (PO WER) 2014 -  2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację 
w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje 
pozarządowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Sierpeckiego 
w zakresie dotyczącym funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
8. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie
0 funkcjonowaniu placówki w 2017 roku.
9. Zapoznanie się z informacją w sprawie średniego kosztu utrzymania dziecka 
w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2018r.
10. Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności nieruchomości 
Powiatu Sierpeckiego za II półrocze 2017r.
11. Przyjęcie protokołów:

Nr 125.2018 z dnia 18 stycznia 2018r.,
Nr 126.2018 z dnia 25 stycznia 2018r.,
Nr 127.2018 z dnia 29 stycznia 2018r.

12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 2a
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor ZDP wystąpił 
z wnioskiem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę drogi 
powiatowej nr 5201W relacji Bonisław -  Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 
do km 16+340 gm. Gozdowo.
Pan Starosta nadmienił, iż została podpisana umowa z Marszałkiem Województwa 
Mazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 520IW relacji Bonisław -  
Kędzierzyn gm. Gozdowo. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 3.000.000 zł
1 jest finansowana z budżetu Zarządu Dróg Powiatowych, porozumienia z Gminą 
Gozdowo oraz dofinansowania z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg 
Lokalnych.



UCHWAŁĘ Nr 679.128.2018
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej 
nr 5201W relacji Bonislaw -  Kędzierzyn na odcinku od km 13+328,96 do km 
16+340 gm. Gozdowo /uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybyła Pani Ewa Barchanowicz -  Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Ewa Barchanowicz -  Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy wystąpiła z wnioskiem w sprawie przyjęcia Sprawozdania 
z wykonania Rocznego Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu 
za 2017r. /wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PUP poinformowała, iż zmniejszyły się środki na aktywizację osób £  
bezrobotnych. Dodała, że w roku 2017 posiadała kwotę 5.700.000 zł, a w roku 
bieżącym 2.400.000 zł, w tym 1.200.000 zł są to zobowiązania z ubiegłego roku. 
Oznajmiła, że środki unijne są na poziomie roku ubiegłego w kwocie ponad 
4.000.000 zł. Dodała, iż obecnie realizowany jest projekt dla osób powyżej 30 r. ż.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, czy dla gmin są przydzielone środki na roboty 
publiczne.
Pani Dyrektor odpowiedziała, że są przydzielone w mniejszej ilości. Dodała, że 
w roku ubiegłym było po 12 osób, obecnie po 5 osób. Oznajmiła, że stopniowo 
będzie uruchomionych więcej środków na dodatkowe osoby.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, jaka jest stopa procentowa bezrobocia ogólnie?
Pani Dyrektor PUP odpowiedziała, że 17,3%. Dodała, że w styczniu zarejestrowało 
się ponad 300 osób, a 170 się wyrejestrowało.
Pan Wicestarosta powiedział, że pośrednicy pracy z Powiatowego Urzędu Pracy 
pozyskali do współpracy 219 przedsiębiorców w 2017r. Zapytał, w jakich zawodach £  
było największe zapotrzebowanie u pracodawców, którzy chcieliby zatrudnić?
Pani Dyrektor PUP odpowiedziała, że przede wszystkim sprzedawców, kierowców, 
kierowców autobusowych, spawaczy i przedstawicieli handlowych.
Pan Starosta zapytał, czy pojawia się na rynku pracy profil czy kierunek szkolenia, 
który można byłoby wprowadzić jako kierunek kształcenia w szkołach?
Pan Wicestarosta zapytał, czy Powiatowy Urząd Pracy organizuje kursy 
szkoleniowe pod pracodawców i rynek lokalny?
Pani Dyrektor PUP odpowiedziała, że organizowane są kursy i szkolenia na 
wniosek bezrobotnych. Dodała, że profili kształcenia w kierunku zapotrzebowania 
nie ma.
Pan Starosta zapytał o bony na zasiedlenie dla bezrobotnych?
Pani Dyrektor PUP odpowiedziała, że są jeszcze inne bony, takie jak stażowe, 
zatrudnieniowe, a bony na zasiedlenie przyjęły się najbardziej. Dodała, że dużo osób

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

4



podejmuje pracę w większych miastach. Wyjaśniła, że aby skorzystać z takiego bonu 
odległość podjęcia pracy od zamieszkania musi wynosić powyżej 80 km.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, czy bon zasiedleniowy podlega jednej stawce? 
Pani Dyrektor PUP odpowiedziała, że bon zasiedleniowy wynosi 7.000 zł.
Pan Starosta zapytał, ile osób w roku ubiegłym skorzystało z bonu?
Pani Dyrektor PUP odpowiedziała, że 58 osób.
Pani Krystyna Siwiec zapytała, czy bony zasiedleniowe są wyczerpane w jakimś 
czasie, czy można korzystać przez cały rok?
Pani Dyrektor PUP odpowiedziała, że prawie przez cały rok. Dodała, że w roku 
2016 środków było dla 35 osób. Wyjaśniła, że jeżeli są osoby chętne, to środki na 
bony są przesuwane z innych, nie wykorzystanych środków.
Pan Starosta zapytał, jaka jest efektywność środków przeznaczonych dla 
przedsiębiorców na nowe miejsca pracy tzw. doposażenie stanowisk i ile pozostaje 
firm na rynku?
Pani Dyrektor PUP powiedziała, że efektywność badana jest po 12 miesiącach. 
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pracodawca który 
wziął środki ma funkcjonować przez 12 miesięcy. Dodała, że potem na rynku 
pozostaje około 70% przedsiębiorców.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 680.128.2018
w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego Programu Działania 
Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2017r, fuchwała stanowi załącznik nr 5 
do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4 i 5
Pan Starosta poinformował, iż Pani Ewa Barchanowicz -  Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy wystąpiła z wnioskiem w sprawie upoważnienia p. o. Zastępcy 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja 
osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II) 
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 
p. o. 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 Poddziałanie 
1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 -  2020 / wniosek stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.



UCHWAŁĘ Nr 681.128.2018
w sprawie upoważnienia p. o. Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej 
pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim (II) 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 fuchwała stanowi załącznik 
nr 7 do niniejszego protokołu/.

oraz
UCHWAŁĘ Nr 682.128.2018

w sprawie upoważnienia p. o. 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 Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane 
z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój luchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor PUP za przybycie.

Ad. pkt 6
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia.

Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powołania Komisji 
Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez 
organizacje pozarządowe /wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/. 
Po zapoznaniu się z dokumentami Pan Starosta zaproponował kandydatury do 
Komisji Konkursowej: Pana Wojciecha Rychtera, Pana Stanisława Pawłowskiego 
i Pana Zbigniewa Czajkowskiego. Jako Przewodniczącego Komisji zaproponował 
Pana Wojciecha Rychtera.
Kandydaci na członków Komisji wyrazili zgodę.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

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

UCHWAŁĘ Nr 683.128.2018
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert



złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań 
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe iuchwała 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta podziękował Pani Naczelnik za przybycie.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie upoważnienia do 
składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności 
Powiatu Sierpeckiego w zakresie dotyczącym funkcjonowania Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 684.128.2018
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych 
z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Sierpeckiego w zakresie 
dotyczącym funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sierpcu Iuchwała 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8
Na salę posiedzenia przybyła Pani Nina Gąsiorowska -  Dyrektor Powiatowego 
Domu Dzieci w Szczutowie.

Pan Starosta poinformował, iż Pani Nina Gąsiorowska -  Dyrektor Powiatowego 
Domu Dzieci w Szczutowie przedstawiła informację o funkcjonowaniu placówki 
w 2017 roku, w tym współpracy z podmiotami działającymi na rzecz dziecka 
i rodziny, rozwijania zainteresowań oraz organizowani czasu wolnego wychowanków 
w 2017 r. Hnformacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PDD poinformowała, że najmłodsze z wychowanków ma 12 lat. 
Większość z dzieci uczęszcza do szkoły średniej. Ponadto cztery osoby osiągnęły 
pełnoletność.
Pan Wicestarosta zapytał, jakie obowiązują procedury po objęciu przez dziecko 
pełnoletności?
Pani Dyrektor PDD odpowiedziała, że na rok wcześniej jest pisany program 
dotyczący usamodzielnienia dziecka po uzyskaniu pełnoletności, co zamierza robić 
oraz plany na przyszłość, jak również ma prawo pozostać w placówce, jeżeli zgodę 
wyrazi dyrektor placówki. Dodała, iż w placówce przebywa troje dzieci spoza 
powiatu.
Członkowie Zarządu zapoznali się z niniejszą informacją nie wnosząc uwag.

Ad. pkt 9
Pan Starosta poinformował, iż Pani Nina Gąsiorowska -  Dyrektor Powiatowego



Domu Dzieci w Szczutowie przedstawiła informację w sprawie średniego 
miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie 
na 2018r. informacja stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu!.
Pani Dyrektor PDD poinformowała, iż średni miesięczny koszt utrzymania dziecka 
w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie w roku 2018 wynosi 4249,85 zł.
Pan Starosta zapytał, o ile to jest więcej w stosunku do roku poprzedniego?
Pani Dyrektor PDD odpowiedziała, że w roku ubiegłym koszt wynosił 3896 zł. 
Dodała, że koszty wzrosły o ponad 10%.
Pan Starosta nadmienił, iż koszt utrzymania jest w granicach poniżej średniej.
Pani Dyrektor PDD nadmieniła, że dużo środków finansowych pochłaniają dojazdy 
z dziećmi do lekarzy. Ponadto poinformowała, iż Dom Dzieci ma darczyńców, którzy 
wspomagają jednostkę, jak również indywidualnie dzieci w postaci kursów prawa 
jazdy, czy aparatu słuchowego, którego koszt przekracza ponad 10.000 zł.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 10
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił informację dotyczącą 
ujawnienia praw własności nieruchomości Powiatu Sierpeckiego za II półrocze 
2017r. informacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.
Członkowie Zarządu zapoznali się z niniejszą informacją nie wnosząc uwag.

Ad. pkt 11
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) bez uwag przyjęli protokoły:

Nr 125.2018 z dnia 18 stycznia 2018r.,
Nr 126.2018 z dnia 25 stycznia 2018r.,
Nr 127.2018 z dnia 29 stycznia 2018r.

Ad. pkt 12
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z:
1. Pismem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu w sprawie 
zbycia samochodu przez Powiatowy Dom Dzieci w Szczutowie fpismo stanowi 
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.
2. Wystąpieniem pokontrolnym z przeprowadzonej kontroli z zakresu opieki 
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży i połogu w poradniach dla 
kobiet ipismo stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
3. Uchwałą Nr Pł.60.2018 składu orzekającego Regionanlnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty 
długu fpismo stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
4. Uchwałą Nr 61.2018 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego 
deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej fpismo stanowi załącznik nr 18 
do niniejszego protokołu/.



5. Pismem Katolickiego Radia Diecezji Płockiej !pismo stanowi załącznik nr 19 do 
niniejszego protokołu/.

Na salę posiedzenia przybyła Pani Renata Będzikowska -  pracownik ds. promocji 
Powiatu.
Pani Renata Będzikowska powiedziała, że Katolickie Radio Diecezji Płockiej 
zaproponowało współpracę medialną. Dodała, iż koszt powyższej współpracy 
wynosiłby 615 zł miesięcznie. W ramach tych kosztów otrzymujemy ośmiominutowe 
wystąpienie. Ponadto dziennikarze przyjechaliby na jedną z wybranych imprez, 
a dodatkowo są newsy i reklamy, które można będzie zamieszczać. Oznajmiła, że 
radio działa na dwóch częstotliwościach: Ciechanów i okolice oraz Płock i okolice, 
jak również jest strona internetowa radia.
Pan Starosta dodał, że będą zbierane wszelkie informacje i przekazywane do radia. 
Pani Renata Będzikowska powiedziała, że jeżeli będzie więcej informacji do 
przekazania, wówczas będzie dodatkowa opłata.

0  Pan Starosta zaproponował, aby od 1 marca br. do końca roku spróbować 
współpracy. Uważa, że raz w miesiącu można przygotować tematy z wydziałów czy 
jednostek powiatu.
Członkowie Zarząd Powiat, po zapoznaniu się z powyższym tematem, jednogłośnie 
wyrazili zgodę na podpisanie umowy z Katolickim Radiem Diecezji Płockiej, 
w ramach budżetu Promocji Powiatu.

Pan Starosta poprosił o przybycie na salę posiedzenia Panią Agnieszkę Gorczycę -  
Dyrektora PCPR w Sierpcu. Poinformował, iż Pani Dyrektor PCPR wystąpiła 
z prośbą o przekazanie samochodu z Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie 
/pismo stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że posiadanie samochodu wiąże się z dużymi kosztami. 
Dodał, że PCPR korzysta z samochodów Starostwa, które służą do przewożenia czy 
odwożenia dzieci, natomiast pracownicy którzy jeżdżą w teren pobierają delegację na 

£  swój prywatny samochód. Uważa, że jeżeli będzie na stanie samochód w PCPR, to 
jednostka nie będzie korzystać z samochodów, które są do dyspozycji Starostwa. 
Stwierdził, że utrzymanie samochodu jest dużym kosztem dla jednostki. Ponadto 
muszą być osoby przeszkolone, aby mogły kierować samochodem służbowym 
i przewozić dzieci. Zapytał, czy jednostka ma możliwości finansowe na utrzymanie 
samochodu?
Pan Skarbnik wyjaśnił dlaczego pozbywa się samochodu Powiatowy Dom Dzieci. 
Stwierdził, że samochód wymaga ciągłych napraw.
Pan Sławomir Olejniczak zapytał, jakiej marki jest samochód?
Pan Starosta odpowiedział, że Ford Fokus z 2009 rok.
Pan Skarbnik uważa, że samochód powinien być oddany do mechanika w celu 
sprawdzenia jego przydatności.
Pan Wicestarosta dodał, że należy mieć na uwadze, że niebawem wzrosną też 
koszty na orzecznictwo pozarentowe.
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Na salę posiedzenia przybyła Pani Dyrektor PCPR. Pan Starosta powiedział, że 
rozpatrywany jest wniosek o przejęcie samochodu przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie z Powiatowego Domu Dzieci. Poprosił o przedstawienie członkom 
Zarządu argumentów, dlaczego jednostka chce przejąć samochód i jakie jest jego 
dalsze utrzymanie i funkcjonowanie.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że samochód jest bardzo potrzebny i ubiega się
0 niego od kilku lat. Uważa, że PCPR jest jednym z niewielu w województwie 
mazowieckim, które nie posiada pojazdu. Oznajmiła, że jednostka realizuje zadania 
z zakresu wspierania rodziny i systemu rodziny zastępczej. Samochód potrzebny jest 
do szybkiej interwencji dojechania do rodziny zastępczych i ciągłych interwencji. 
Dodała, że są to zadania ciągłe występujące prawie każdego dnia, jak również 
zadania planowe wynikające z realizacji ustawy o rehabilitacji społecznej, 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i likwidacji barier architektonicznych. Ponadto 
orzecznictwo pozarentowe jest rozpatrywane na posiedzeniach zaocznych
1 wyjazdowych. Nadmieniła, że do tej pory zadania realizowała poprzez delegacje 
pracowników na zlecenie. Stwierdziła, że pracownicy skarżą się na niszczenie swoich ^  
samochodów, ponieważ jeżdżą po terenie całego Powiatu, a nie wszystkie drogi są
w dobrym stanie. Dodała, że rodziny biologiczne i zastępcze mieszkają na terenie 
całego Powiatu i trzeba dojeżdżać. Pani Dyrektor podziękowała, iż może korzystać 
z pomocy i użyczenia samochodu Starostwa w celu dowożenie dzieci do wskazanej 
placówki. Nadmieniła, iż w PCPR pracuje dwóch koordynatorów pieczy zastępczej, 
którzy jeżdżą w teren i dwóch pracowników w ramach organizatora pieczy 
zastępczej. Dodała, że na PCPR od 2015 roku zostało nałożone nowe zadanie jako 
organizatora pieczy zastępczej, a w to miejsce musiałaby powstać nowa placówka. 
Uważa, że PCPR byłoby w stanie utrzymać samochód racjonalnie wykorzystując 
go w ramach ścisłego nadzoru. Dodała, że na obecną chwilę nie wie, w jakim stanie 
technicznym jest samochód i czy musiałaby ponieść duże nakłady na naprawę.
Pan Wicestarosta uważa, że przed oddaniem samochodu do innej jednostki należy 
wykonać diagnostykę samochodu i jakie będą koszty naprawy. Stwierdził, że 
należałby wstawić samochód do Centrum Kształcenia Praktycznego w celu £  
weryfikacji kosztów i naprawy.
Pani Krystyna Siwiec powiedziała, że z wypowiedzi zrozumiała, że przewożąc 
dzieci, jednostka korzystałaby z samochodu Starostwa.
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że do przewozu dzieci musi jechać dwóch 
pracowników. Jeżeli doszedłby kierowca, to trzech pracowników.
Pan Starosta stwierdził, że musi być dwóch pracowników, którzy mają uprawnienia 
do kierowania samochodem.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że ma pracowników, którzy są przeszkoleni 
i posiadają badania do kierowania samochodem i przewożenia dzieci. Dodała, że 
większość pracowników posiada uprawnienia do kierowania samochodem.
Pan Sławomir Olejniczak uważa, że najpierw należy sprawdzić stan samochodu 
i czy się nadaje do dalszej eksploatacji.
Pani Sekretarz przypomniała, że Zarząd Powiatu w 2014 roku przyjął procedurę
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gospodarowania majątkiem ruchomym. Dodała, że przekazanie samochodu zaczyna 
się od wniosku Dyrektora placówki, który wycenia samochód i wskazuje do czego 
mienie się nadaje. W związku z powyższym, to Dyrektor powołuje Komisję 
i sprawdza w jakim jest stanie i co z tym można zrobić i proponuje. W pierwszej 
kolejności Zarząd w procedurze postanowił, że zbędny środek jest proponowany 
innym jednostkom. Jeżeli jest powyżej 5.000 zł wartości księgowej początkowej, to 
musi być zgoda Zarządu Powiatu.
Pan Wicestarosta powiedział, że przed przekazaniem należy sprawdzić samochód. 
Pani Sekretarz nadmieniła, że przekazania należy dokonać poczynając od oceny 
stanu technicznego i wniosku Dyrektora Powiatowego Domu Dzieci.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że jeżeli stan techniczny nie będzie dobry, to 
wówczas zrezygnuje z przyjęcia, ponieważ samochód musi być sprawny do 
przewozu dzieci.
Członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z informacją pozytywnie 
jednogłośnie (5-za) zaopiniowali wniosek w sprawie przekazania samochodu po 
uprzednim sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do dalszej eksploatacji 
i ustaleniu wielkości kosztów naprawy.

Salę posiedzenia opuściła Pani Krystyna Siwiec -  stan członków 4.

Ponadto Pan Wicestarosta poinformował o sytuacji w szpitalu. Powiedział, iż 
z budżetu Powiatu została przekazana kwota 105.000 zł, która miała być 
przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu. W związku z tym, iż w styczniu 
wynikły sytuacje, ponieważ było podpisane zobowiązanie do Ciepłowni, Pan 
Dyrektor SPZZOZ wpłacił pierwszą ratę w kwocie 20.000 zł. Ponadto wpłynęły pilne 
zobowiązania dotyczące krwiodawstwa w kwocie 120.000 zł oraz kolejne 
zobowiązania wobec Ciepłowni. Dodał, iż do szpitala została przekazana kwota 
50.000 zł przez fundację Orlen, która miała być również zabezpieczona na projekt 
wyposażenia i zakup sprzętu dla szpitala. Pan Wicestarosta powiedział, że kolejną 
sprawą są roszczenia matki po urodzeniu dziecka, gdzie zapadł wyrok. Dodał, iż 
ubezpieczenie opiewało na kwotę 500.000 zł i cześć środków została wypłacona 
rodzicom, a od lutego szpital będzie musiał płacić zaliczkowo 8.000 zł renty na 
dziecko miesięcznie.
Pan Starosta zapytał, czy lekarz nie posiadał swojego ubezpieczenia?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że lekarz był pracownikiem na umowę o pracę 
i ubezpieczenie spada na pracodawcę. Dodał, iż polisa ubezpieczeniowa opiewała na 
kwotę 500.000 zł. Ponadto powiedział o spotkaniu ze związkami zawodowymi. 
Stwierdził, że głównie związki zawodowe to tylko pielęgniarki i położne, a pozostali 
pracownicy w ogóle nie są brani pod uwagę. Powiedział, że rozmowy dotyczyły 
głównie płac i zobowiązań szpitala według ustawy, która nakłada podwyżki dla 
pielęgniarek. Pan Wicestarosta dodał, że pielęgniarki informują o małej liczbie 
pielęgniarek na oddziale położniczym. Nadmienił, iż prowadzi rozmowy z lekarzami 
o podjęciu pracy na oddziale pediatrycznym.



Pan Wicestarosta powiedział, że na bieżąco będzie przekazywał informację 
o sytuacji w szpitalu.
Pytań nie było.

Ponadto Pan Starosta poinformował, że został dokonany podział geodezyjny ulicy 
Żeromskiego. Dodał, iż odbędzie się z Burmistrzem Miasta Sierpc spotkanie 
w sprawie działek należących do Powiatu.
Pan Skarbnik powiedział, że jest realizowany projekt pn „Internet dla mieszkańców 
Powiatu Sierpeckiego", który trwa 5 lat. Stwierdził, że opłata miesięczna za internet 
wynosi 8 zł za miesiąc. Pan Skarbnik powiedział, że są duże zaległości w opłatach. 
Zapytał, jak podejść do tej sprawy, czy umorzyć czy wszczynać procedurę 
z komornikiem? Stwierdził, że sumy są bardzo małe ale ludzie i tak nie płacą. Dodał, 
że na wysłane ponaglenia w ogóle nie reagują.
Pan Starosta uważa, że należy zrobić wykaz tych osób i przekazać do Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodał, iż projekt trwa tylko pięć lat.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała 

Danuta Sekulska

Zarząd

Jan Laskowski 

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec
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LISTA OBECNOŚCI 111 ■ m
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 7 lutego 2018 roku

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta O
2. Rychter Wojciech Wicestarosta Ą
3. Olejniczak Sławomir Członek

4. Pawłowski Stanisław Członek

5. Siwiec Krystyna Członek



ZARZĄD-POWIATU 
W SIERPCU

BRZ.0022i.2018

M . Nr ...li......do protokołu S ierPC’ dnia 2 -02 '2 0 18 r ’

z posiedz&ni? iarz* ia Powiatu

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 7 luty 2018 roku godz. 9:00 Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Rocznego 

Programu Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu za 2017r. 
Tekst nr 1

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. Zastępcy Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu do realizacji projektu Aktywizacja osób 
w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie sierpeckim ( II ) 
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.Tekst nr 2

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p.o. 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 Poddziałanie 
1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 — 2020.Tekst nr 3

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 
realizację w 2018 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez 
organizacje pozarządowe. Tekst nr 4

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli 
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Sierpeckiego 
w zakresie dotyczącym funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Sierpcu. 
Tekst nr 5

8. Zapoznanie się z informacją Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie 
o funkcjonowaniu placówki w 2017 roku. Tekst nr 6

9. Zapoznanie się z informacją w sprawie średniego kosztu utrzymania dziecka 
w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2018r. Tekst nr 7

10. Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności 
nieruchomości Powiatu Sierpeckiego za II półrocze 2017r. Tekst nr 8



11 .Przyjęcie protokołów:
Nr 125.2018 z dnia 18 stycznia 2018r., 
Nr 126.2018 z dnia 25 stycznia 2018r., 
Nr 127.2018 z dnia 29 stycznia 2018r.

9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Jan Laskow ski


