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PROTOKÓŁ Nr 130.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 22 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 4 członków Zarządu, zgodnie
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu,
2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
3) Pan Artur Obrębski — Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania 
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2017 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w Powiecie Sierpeckim.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu 
uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu 
Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie na rzecz Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Sierpcu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu 
Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu na rzecz 
Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie.

8. Zapoznanie się z informacją dotyczącą średniego miesięcznego kosztu 
utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w 2018 r.

9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania w roku 2017 
boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu.



10. Zapoznanie się z informacją w sprawie zwiększenia nakładów na realizację 
zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.

11. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów najmu 
i dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości 
Krytej Pływalni.

12. Zapoznanie się z informacją ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg 
i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w 2017r.

13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Pełnomocnika 
ds. osób niepełnosprawnych w roku 2017.

M.Zapoznanie się ze sprawozdaniem z Planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu 
za rok 2017.

15. Przyjęcie protokołu Nr 128.2018 z dnia 7 lutego 2018r.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jan Laskowski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-4 ) .

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
punkt 9a:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji 
przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej szkoły, 
w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, prowadzonej przez osoby 
prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za) przyjęli 
porządek posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 22 lutego 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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2017 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w Powiecie Sierpeckim.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu 
uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r.
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6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu 
Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu 
Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu na rzecz Powiatowego 
Domu Dzieci w Szczutowie.
8. Zapoznanie się z informacją dotyczącą średniego miesięcznego kosztu utrzymania 
w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w 2018 r.
9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania w roku 2017 boiska 
„Orlik” przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu.
9a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji 
przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej szkoły, 
w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, prowadzonej przez osoby 
prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
10. Zapoznanie się z informacją w sprawie zwiększenia nakładów na realizację 
zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.
11. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów najmu 
i dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości Krytej 
Pływalni.
12. Zapoznanie się z informacją ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg 
i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w 2017r.
13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Pełnomocnika 
ds. osób niepełnosprawnych w roku 2017.
14. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z Planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu za 
rok 2017.
15. Przyjęcie protokołu Nr 128.2018 z dnia 7 lutego 2018r.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia, w związku z wnioskiem Pani Elżbiety Gozdowskiej -  
Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Sierpcu za 2017 r. /wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:



UCHWAŁĘ Nr 688.130.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2017 r. /uchwała stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Joanna Pakieła -  Kierownik Referatu 
Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej wystąpiła z wnioskiem w sprawie 
w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie 
Sierpeckim iwniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/
Pan Starosta powiedział, że w Komisji Bezpieczeństwa był Przewodniczący Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Wicestarosta Powiatu. Uważa, że 
obecnie delegowani mogą być Pan Paweł Pakieła jako Przewodniczący Komisji i Pan 
Woj ciech Rychter j ako Wicestarosta.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 689.130.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
w Powiecie Sierpeckim łuchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Na salę posiedzenia przybyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego ^  
Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła z wnioskiem w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych 
Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w 2018 r. Iwniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta zwrócił uwagę Pani Dyrektor na podział środków. Zapytał, dlaczego 
tak dużo środków przeznacza się na bariery architektoniczne?
Pani Dyrektor odpowiedziała, że o te środki PFRON konkurują dwie jednostki: 
Powiatowy Urząd Pracy i PCPR. Wyjaśniła, iż Urząd Pracy w roku ubiegłym chciał 
80.000 zł, a w roku bieżącym tylko 40.000 zł. Dodała, że Rada Społeczna obradowała 
w swoim składzie, ponieważ na zaproszenie nikt nie przyszedł i pozostała kwota jaka 
została zgłoszona. Powiedziała, że pozostała kwota 506.019 zł. Dodała, że zostały 
przejrzane wnioski, które wpłynęły, jak również zwracano uwagę pod kątem 
aktywności zawodowej tych osób. Nadmieniła, że w roku ubiegłym było bardzo dużo
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środków na turnusy, które na rok 2018 zostały zmniejszone. Wyjaśniła, że na 
dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczny to jest zaległość 
z roku ubiegłego na kwotę 30.000 zł. W związku powyższym środki zostały dołożone 
aby zaległość wyrównać. Ponadto na bariery techniczne podobnie jak rok temu 
w kwocie 10.000 zł, bariery w komunikowaniu 20.000 zł i kwota 80.000 zł została 
przeznaczona na bariery architektoniczne. Pani Dyrektor stwierdziła, że taka jest 
propozycja i można dokonać zmian.
Pan Starosta uważa, że środki przeznacza się na zadania, które nie będą 
wykorzystane.
Pani Dyrektor PCPR stwierdziła, że jest możliwość przełożenia środków na inne 
zadania.
Pani Krystyna Siwiec uważa, że podział środków powinien zostać ustalony przez 
organ prowadzący i do Rady Społecznej wyjść z pewną propozycją.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał jak się przedstawia podział środków 
w porównaniu do roku ubiegłego?
Pani Dyrektor PCPR przedstawiła jaki był podział środków w roku poprzednim: 
przyznanie środków dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej -  40.000 zł, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy -  
40.000zł, turnusy rehabilitacyjne około 180.000 zł, dofinansowanie w sprzęt 
rehabilitacyjny i środki ortopedyczne i pomocnicze -  266.000 zł, bariery 
architektoniczne -  około 20.000 zł i bariery techniczne -  5.000 zł.
Pan Sławomir Olejniczak stwierdził, że dużą różnicę stanowią środki na turnusy 
rehabilitacyjne.
Pani Dyrektor PCPR wyjaśniła, że w roku ubiegłym PFRON wydał wytyczne, że 
nie mogą być wspierane osoby: emeryci i renciści. Dodała, że miał być wspierany 
tylko rynek zawodowy czyli osoby aktywne zawodowo. Wyjaśniła, że jeżeli osoba 
oświadczyła, że jest zainteresowana zatrudnieniem, to została uznana jako aktywna 
zawodowo. Natomiast w roku bieżącym będzie wymagana rejestracja w Urzędzie 
Pracy. Zauważyła, że można zarezerwować więcej środków na ten cel.
Pan Stanisław Pawłowski uważa, że należy podjąć dobrą decyzję. Stwierdził, iż 
uchwałę można podjąć na kolejnym posiedzeniu Zarządu.
Pan Starosta zaproponował, aby powyższy projekt uchwały przesunąć na kolejne 
posiedzenie Zarządu, po dokładny przeanalizowaniu.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu jednogłośnie (4-za) przesunął 
rozpatrzenie w/w projektu uchwały na kolejne posiedzenie.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody 
na przekazanie samochodu Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie na rzecz 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Pan Starosta dodał, iż powyższa sprawa była już omawiana na posiedzeniu Zarządu. 
Pytań nie było.
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Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 691.130.2018
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu Powiatowego Domu 
Dzieci w Szczutowie na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody 
na przekazanie samochodu Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu 
na rzecz Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie iwniosek stanowi załącznik nr 8 
do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 692.130.2018
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu Powiatowego Zespołu 
Jednostek Budżetowych w Sierpcu na rzecz Powiatowego Domu Dzieci 
w Szczutowie łuchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pani Grażyna Topolewska -  Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie przedstawiła informację dotyczącą średniego miesięcznego 
kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w 2018 r. Hnformacja 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że średnia miesięczna kwota kosztu utrzymania 
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na rok 2018 wynosi 3550 zł. Dodał, że 
w DPS obecnie przebywa 71 pensjonariuszy.
Pytań nie było.
Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami przyjęli powyższą 
informację.

Ad. pkt 9
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska — Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania w roku 2017 
boiska „Orlik” przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu iinformacja stanowi załącznik 
nr 11 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poinformował, iż zgłosił się Klub Kasztelan Sierpc z prośbą 
o wypożyczenie boiska. Uważa, że jeżeli będą utrzymywać boisko poprzez czesanie



oraz zakup siatek na bramki, to wówczas należy przekazać Dyrektor Zespołu Szkół 
Nr 2, która ułoży harmonogram zajęć. Ponadto należy podpisać stosowne 
porozumienie z Urzędem Miasta a Starostwem, że będzie wykonywał czyszczenie 
i regeneracje boiska oraz zakup siatki na bramki, wówczas ustalone zostaną godziny. 
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że czyszczenie boiska oraz zakup granulatu opiewa 
na kwotę około 3.500 zł.
Pan Starosta uważa, że Miasto może również zainwestować w utrzymanie boiska. 
Stwierdził, że Powiat nie będzie dokładał środków do utrzymania klubu sportowego. 
Uważa, że należy przygotować stosowne porozumienie z Miastem.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 9a
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie ustalenia wysokości 
podstawowej kwoty dotacji przypadającej w roku 2018 na jednego ucznia publicznej 
i niepublicznej szkoły, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, 
prowadzonej przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub 
osoby fizyczne iwniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że projekt uchwały nie posiada opinii prawnej. Stwierdził, 
że jeżeli po opinii mecenasa będą zmiany, wówczas Zarząd dokona na kolejnym 
posiedzeniu zmiany uchwały.
Pan Skarbnik nadmienił, iż do końca miesiąca należy uiścić opłatę.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań 
oświatowych (art. 25 i 26) szkoły publiczne i niepubliczne powinny otrzymać 
z jednostki samorządu terytorialnego dotacje. Jeżeli chodzi o szkoły publiczne 
samorządowe, to kwota dotacji tj. iloczyn subwencji oświatowej otrzymywanej na 
ucznia danego typu razy wskaźnik zwiększający. Wskaźnik zwiększający oblicza się 
według wzoru zgodnie z art. 14 ust.l. Wyjaśniła, iż pod uwagę są brane wydatki 
bieżące na uczniów danego typu pomniejszone o wydatki na wyżywienie, utrzymanie 
internatu, projekty unijne, programy rządowe, podręczniki oraz doposażenie gabinetu 
dzielone przez liczbę uczniów wczesnego wspomagania rozwoju zajęć rewalidacyjno 
wychowawczych w danym typie szkoły.
Pani Krystyna Siwiec zapytała, jakie jest wyjście aby dla Powiatu było korzystnie? 
Pan Skarbnik odpowiedział, że na razie wskaźnik zwiększający jest tak niski, że jest 
w stanie go zaakceptować. Dodał, że wskaźnik urośnie, a jeżeli go nie zaakceptujemy, 
to Powiat może stanąć w sądzie. Uważa, że należy podjąć decyzję i przyjmujemy 
wskaźnik zwiększający równy jedności i tylko przekazujemy kwoty wynikające 
z rozliczeń subwencji, a nie te dane które przekazał sąsiedni Powiat (Rypin) do 
obliczenia wskaźnika.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że szkoła PUL otrzymuje stawkę dotacji taką jaka 
jest przewidziana w subwencji dla Powiatu na ucznia danego typu szkoły czyli 
Liceum Ogólnokształcącego. Oznajmiła, że do pierwszej aktualizacji ma być to 
stawka która obowiązywała w roku 2017 i jest to kwota 507,92 zł. Jeżeli chodzi
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0 Liceum Leonium publiczne, to wchodzi wskaźnik zwiększający, w które wchodzą 
wszystkie uśrednione wydatki. Dodała, że Powiat Rypiński podał kwotę subwencji na 
jednego ucznia w 2017 roku w wysokości 456,68 zł i jest niższa niż wykazana 
w metryce subwencji w Powiecie Sierpeckim na rok 2018, ponieważ w powiecie 
rypińskim posiadają niski wskaźnik korygujący.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 693.130.2018
w sprawie ustalenia wysokości podstawowej kwoty dotacji przypadającej w roku 
2018 na jednego ucznia publicznej i niepublicznej szkoły, w której realizowany 
jest obowiązek szkolny lub nauki, prowadzonej przez osoby prawne niebędące 
jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne iuchwala stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 10
Pan Starosta powiedział, iż powyższy punkt został już przyjęty na sesji, jako zmiany 
w budżecie na rok 2018 iinformacja stanowi załącznik nr 14 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 11
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, w związku z wnioskiem Pana Marka 
Iwińskiego -  Kierownika Krytej Pływalni w Sierpcu wystąpił z wnioskiem w sprawie 
wyrażenia zgody na zawieranie umów najmu i dzierżawy w drodze bezprzetargowej 
na czas nieokreślony nieruchomości Krytej Pływalni iwniosek stanowi załącznik 
nr 15 do niniejszego protokołu/.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami nie wyraził zgody na przedłożenie 
Radzie Powiatu projektu w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów najmu
1 dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony. .W związku 
z powyższym poprosił o przygotowanie projektów uchwał uwzględniając zawieranie 
przedmiotowych umów na czas określony zgodny z dotychczasową praktyką 
gospodarowania nieruchomościami powiatu.
Pytań nie było.

Ad. pkt 12
Pan Starosta poinformował, iż Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru przedstawiła informację ze sposobu przyjmowania 
i załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu 
w 2017r. Iinformacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.

Ad. pkt 13
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Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rychter -  Pełnomocnik ds. osób 
Niepełnosprawnych przedstawił sprawozdanie z działalności Powiatowego 
Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w roku 2017 {sprawozdanie stanowi 
załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 14
Pan Starosta poinformował, iż przedstawiono sprawozdanie z Planu pracy Zarządu 
Powiatu w Sierpcu za rok 2017 {sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do 
niniejszego protokołu/.
Pani Sekretarz dodała, że w Sprawozdaniu zostały ujęte sprawy tylko z Planu pracy 
Zarządu. Stwierdziła, że poza planem było dużo więcej spraw, którymi zajmował się 
Zarząd Powiatu.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 15
Członkowie jednogłośnie (4-za) nie wnosząc uwag przyjęli Protokół Nr 128.2018 
z dnia 7 lutego 2018r.

Ad. pkt 16
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z:
1) Zbiorczym zestawieniem gospodarowania składnikami majątku ruchomego 
w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego za 
2017 r. izestawienie stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/;
2) Informacją w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny, należnych Powiatowi Sierpeckiemu lub jego jednostkom podległym 
oraz wskazania organu do tego uprawnionego, a także określenia warunków 
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadku w których ulga stanowić będzie 
pomoc publiczną informacja stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu;
3) Stanowiskiem w sprawie odprowadzenia wody opadowej z nieruchomości 
przyległych do drogi powiatowej w m. Żochowo.
Na salę posiedzenia przybył Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż stosownej odpowiedzi udzielił Dyrektor 
ZDP /odpowiedź stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.
Dyrektor ZDP powiedział, iż teren jest taki, że nie pozwala wykopać rowu. Z jednej 
i drugiej strony drogi są różne poziomy, a nieruchomość położona jest w dołku 
i nadmierna ilość wód opadowych spływa na nieruchomość.
Pan Starosta uważa, że o tej sprawie powinien również być poinformowany Wójt 
Gminy Sierpc.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że mieszkańcy chcą aby został przekopany rów od 
przepustu z drogi powiatowej przez przynajmniej trzy działki i dochodzić do wąwozu 
który łączy się z rzeką. Stwierdził, iż obecnie po zmianie przepisów Prawo wodne
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należy uzyskać pozwolenia wodno -  prawne, wykonać projekt, a to nie jest teren 
Powiatu.
W związku z tym, że jest to działanie nie na gruncie Powiatu Sierpeckiego takich 
działań podejmować nie wolno. Powiat może uczestniczyć w wykonaniu odwodnień 
w pobliżu drogi powiatowej.

4) Stanowiskiem w sprawie wykonania nowej nawierzchni asfaltowej drogi 
powiatowej na odcinku Goleszyn -  Białoskóry na terenie gm. Sierpc.
Pan Starosta powiedział, że stosownej odpowiedzi udzielił Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych /odpowiedz stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.
Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z dokumentacją

5) Pismem dotyczącym stanowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w sprawie przebiegu drogi ekspresowej SIO na terenie Powiatu Płońskiego łpismo 
stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.

Pan Starosta poprosił Pana Dyrektora ZDP o udzielenie informacji na temat 
rozstrzygniętych przetargów na inwestycje drogowe.
Dyrektor ZDP odpowiedział, że na inwestycję drogowe Mochowo -  Ligowo wyszło 
drożej niż zaplanowano (702.846 zł), a przetarg poszedł za 989.787 zł w porównaniu 
z poprzednim przetargiem jest mniej o około 50.000 zł. Natomiast w drugim 
przetargu na drogę Gójsk -  Żochowo wyszło więcej o około 30.000 zł niż 
w pierwszym przetargu.

Ponadto Pan Sławomir Olejniczak wspomniał o przepuście w m. Ligówko.
Dyrektor ZDP powiedział, że był i oglądał. Uważa, że można już coś zacząć robić, 
ponieważ woda opadła.

Ponadto Pan Skarbnik poinformował, iż otrzymał pismo z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej na temat subwencji oświatowej. Zacytował zdanie z pisma „zgodnie 
z art 167 ust. 2 Konstytucji RP dochodami jednostek samorządu terytorialnego są 
dochody własne subwencji ogólnej, w tym część oświatowa tej subwencji oraz 
dotacje z budżetu państwa. Warto podkreślić, że żaden z powyższych przepisów nie 
zapewnia, że subwencja z budżetu państwa ma pokryć w całości wydatki oświatowe 
jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi ona jedno ze źródeł finansowania tych 
zadań obok innych dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Wedle 
obowiązujących przepisów jedynym punktem odniesienia w zakresie bilansowania 
środków na zadania własne, w tym zadania oświatowe mogą być łączne dochody 
samorządu terytorialnego a nie tylko część oświatowa subwencji, która jest jednym 
źródłem dochodów”.



Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała 

Danuta Sekulska

Zarząd
Jan Laskowski

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec

*
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Zał. U t J l ........ .. do protokołu

,  z pos isdzeni j Zara iu Powiatu

LISTA OBECNOŚCI Hrj jO .  t o n  z dr ][A
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2018 roku

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta ^

2. Rychter Wojciech Wicestarosta / l u e c ć e ć t i t j

3. Olejniczak Sławomir Członek °ir .
4. Pawłowski Stanisław Członek

5. Siwiec Krystyna Członek §ą
\



ZARZĄOPOWIATU

w SIERPCU
BRZ.0022.8.2018

Zał.Nr .M . ........ do protokołu

z posiedzenie Zara du Powiatu Sierpc, dnia 19.02.2018 r.

Działając na podstawie § 100 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. IJrz. Woj. 
Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się dnia 22 luty 2018 roku około godz. 10:00 (po obradach sesji Rady Powiatu) 
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 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2017 r. Tekst nr 1

4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku w Powiecie Sierpeckim. Tekst nr 2

5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały 
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. Tekst nr 3

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu
Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu. Tekst nr 4

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie samochodu
Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu na rzecz Powiatowego 
Domu Dzieci w Szczutowie. Tekst nr 5

8. Zapoznanie się z informacją dotyczącą średniego miesięcznego kosztu utrzymania 
w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie w 2018 r. Tekst nr 6

9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania w roku 2017 boiska „Orlik” 
przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Tekst nr 7

10. Zapoznanie się z informacją w sprawie zwiększenia nakładów na realizację zadania 
pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu. Tekst nr 8

11. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie umów najmu 
i dzierżawy w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony nieruchomości Krytej 
Pływalni. Tekst nr 9

12. Zapoznanie się z informacją ze sposobu przyjmowania i załatwiania skarg 
i wniosków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu w 2017r. Tekst nr 10

13. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Pełnomocnika 
ds. osób niepełnosprawnych w roku 2017. Tekst nr 11

14. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z Planu pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu za rok 
2017. Tekst nr 12

15. Przyjęcie protokołu Nr 128.2018 z dnia 7 lutego 2018r.
16.Sprawy różne.
17.Zamknięcie posiedzenia.


