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PROTOKÓŁ Nr 139.2022

Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 26 lipca 2022 r.

Przewodniczył: Pan Sławomir Olejniczak - Wicestarosta Sierpecki

Protokołowała: Anna Mazurowska - pomoc administracyjna w Biurze Rady
i Zarządu Powiatu

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Zarządu, zgodnie
z listą obecności, która stanowi załącznik nr l do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 08:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu,

2. Pan Zbigniew Garwacki - Skarbnik Powiatu,
3. Pani Agnieszka Gorczyca - Dyrektor PCPR w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu programu: „Samodzielność - Aktywność -
Mobilność!" Dostępne mieszkanie.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji programu „Samodzielność - Aktywność -
Mobilność!" Dostępne mieszkanie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu programu: „Samodzielność - Aktywność -
Mobilność!" Mieszkanie dla absolwenta.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji programu „Samodzielność -
Aktywność - Mobilność!" Mieszkanie dla absolwenta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu



Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą
Mazowieckim na dopłatę do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z
Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2022 r.
11. Przyjęcie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt l
Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Sławomir Olejniczak -
Wicestarosta Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu
Powiatu (stan członków - 4 obecnych, l - nieobecny) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2. Przyjęcie porządku obrad.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za, l - nieobecny) przyjęli porządek
posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 26 lipca 2022 r.

Ad. pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu programu: „Samodzielność -
Aktywność - Mobilność!" Dostępne mieszkanie /-wniosek stanowi załącznik nr 3a
do niniejszego protokołu/.
Pani Wicestarosta poprosił Panią Dyrektor, aby razem omówiła te dwa programy.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że PFRON wypuścił dwa programy. Sprawa jest
dość terminowa, ponieważ jest czas do 27 na złożenie oświadczenia, czy Powiat
przystępuje do realizacji projektów. Wniosek musi być podpisany do 3 sierpnia.
PCPR przygotował wnioski i oświadczenia, Starostowie już podpisali, ponieważ
terminy gonią. Dostępne mieszkanie daje możliwość, gdy osoba



z niepełnosprawnością zajmuje mieszkanie i to mieszkanie nie jest dostosowane dla
osób niepełnosprawnych, więc chce zamienić je zamienić, a zamiana powoduje
większy koszt, wówczas może się zgłosić do Powiatu, aby dofinansować jej tą
zamianę. Jeśli chodzi o Mieszkanie dla absolwenta, jak sama nazwa PFRON
wskazuje, program dotyczy osób niepełnosprawnych, absolwentów po szkole
podstawowej, średniej, wyższej, którzy są absolwentami, więc krótki czas od
ukończenia szkoły i dotyczy to osób z niepełnosprawnością, też ten najwyższy
stopień niepełnosprawności, znaczny. W tym zakresie został przygotowany wniosek.
Trzeba spełnić pewne wymogi. Program Mieszkanie dla absolwenta dotyczy
absolwenta, który na terenie swojego miejsca zamieszkania nie może znaleźć pracy
i musi wynająć to mieszkanie poza swoim miejscem zamieszkania, więc jest
możliwość dofinansowania przez 36 miesięcy. Pierwsze 12 miesięcy jest płatne w
100 %, kolejne miesiące od 12 do 24 - 70 %, a miesiące od 25 do 26 tj. 40 %, Pani
Dyrektor powiedziała, że bardzo ostrożnie podeszli do tych programów, dlatego, że
PCPR uczestniczył w naradzie z osobami z PFRON-u, które zajmują się tym
programem i na każdym etapie, jeśli będzie zainteresowanie na terenie Powiatu
Sierpeckiego, będą mogli te pieniądze domawiać. Na tę chwilę zaplanowali w ramach
wniosku Dostępne mieszkanie dla jednej osoby i Mieszkanie dla absolwenta - dla
jednej osoby. Program jest 5-Ietni i tych pieniędzy nie będą zwracać w skali rocznej,
więc te pieniądze jak wpłyną do Powiatu Sierpeckiego, będą leżały 5 lat. Prosili
0 rozwagę przy planowaniu. Powiat Sierpecki przystępuje do programów, ponieważ
szkoda byłoby, gdyby nie skorzystał, nie byłoby zgody ze strony władz powiatowych.
Pani Dyrektor powiedziała, iż uważa, że są otwarci na takie programy. Gdy wszystko
będzie już załatwione formalnie, będą promować te programy, na Facebooku
1 wszędzie, gdzie tylko się da będą zamieszczać informację i zobaczą jak
społeczeństwo odpowie. Pani Dyrektor powiedziała, że zwraca szczególną uwagę na
promocję, ponieważ w tym roku przystąpili do programów: Opieka wytchnieniowa
i Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i mimo iż zaplanowali na każdy
z programów po 5 osób, to na terenie Powiatu Sierpeckiego bardzo ciężko było
pozyskać ludzi, którzy chcieliby za darmo skorzystać z naszych usług. Cały czas
pracują nad podniesieniem świadomości społecznej, ponieważ w zakresie pomagania
i otwartości społeczeństwa na te usługi, gdzie trzeba wpuścić kogoś do domu, jest
trudna. Pani Dyrektor powiedziała, iż uważa, że tutaj też będzie ciężko, ponieważ
mimo iż te programy są bardzo atrakcyjne, to dotyczą osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, czyli są to osoby, które są bardzo zamknięte, siedzą w domach,
czasami też bez wsparcia ze strony rodziny, aby zmienili coś w swoim życiu, dlatego
Pani Dyrektor widzi pewne zagrożenia. Mieszkanie dla absolwenta rozróżnia dwa
przypadki: osoby na wózku inwalidzkim, gdzie jest większe dofinansowanie i osoby
mające problem w poruszaniu, nie będące na wózku inwalidzkim. PCPR zaplanował
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osobę na wózku inwalidzkim, która ma największe dofinansowanie. PFRON
i Ministerstwo wypuszczają coraz więcej programów, a ze strony PCPR podchodzą
do tego z dużą otwartością i chcą dać ludziom szansę na skorzystanie.
Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy dofinansowanie tego programu z zamianą to
jest w 100%?
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że każdy program musi mieć jakieś ograniczenia
i dodała, że przedstawiła taki ogólny zarys. PCPR przyjął maksymalne warunki. Pani
Dyrektor przedstawiła informacje na temat kwot dofinansowania /załącznik nr 3b do
niniejszego protokołu/.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że w wypowiedzi Pani Dyrektor pojawiła się
informacja, że pieniądze będą 5 lat na koncie Powiatu i zapytał dlaczego?
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że takie są założenia programu, że oni po prostu
nie chcą, aby je zwracać, ale mieć je w zanadrzu. Pani Dyrektor dodała, że nie ma
rozliczenia rocznego.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
l - nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 676.139.2022

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sierpcu programu: „Samodzielność — Aktywność - Mobilność!"
Dostępne mieszkanie /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji programu „Samodzielność -
Aktywność - Mobilność!" Dostępne mieszkanie.
Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
l - nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 677.139.2022

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sierpcu do realizacji programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!"
Dostępne mieszkanie /uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu programu: „Samodzielność -
Aktywność - Mobilność!" Mieszkanie dla absolwenta.
Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
l -nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 678.139.2022

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Sierpcu programu: „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!"
Mieszkanie dla absolwenta /uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego
protokołu/.

Ad. pkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji programu „Samodzielność -
Aktywność - Mobilność!" Mieszkanie dla absolwenta.
Pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
l -nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 679.139.2022

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Sierpcu do realizacji programu „Samodzielność — Aktywność - Mobilność!"
Mieszkanie dla absolwenta /uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego
protokołu/.

Ad. pkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
projektu uchwały zmieniającej Uchwalę w sprawie podziału środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych
Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
w 2022 roku /wniosek stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PCPR wyjaśniła, że w związku z pismem z Powiatowego Urzędu
Pracy, który jak to jest od wielu lat rezerwuje środki i je oddaje, odbyło się szybkie
posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. PCPR chce
zagospodarować te środki na trzy zadania, chcą dofinansować do turnusów



rehabilitacyjnych, do sprzętu ortopedycznego i pomocniczego oraz likwidacji barier
technicznych. Mają problem z wydatkowaniem tych środków, będą
rozpowszechniać również na Facebooku, zachęcać społeczność do skorzystania
z likwidacji barier architektonicznych. Zwyczajowo są planowane jeszcze kolejne
przesunięcia środków w ciągu roku. Będą chcieli też przesuwać zwyczajowo na
likwidacji barier w komunikowaniu się, ale to już z tych środków, które będą
widzieli, że nie są w stanie wydatkować. W pierwszym półroczu nie została
podpisana żadna umowa na likwidację barier architektonicznych.
Pan Sławomir Krystek zapytał jaki jest wkład własny do likwidacji barier
architektonicznych?
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że jeśli osoba jest biedna, mogą dofinansować
do 95 %.
Trwała dalsza dyskusja.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
l - nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 680.139.2022

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku /uchwała
stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
z Wojewodą Mazowieckim na dopłatę do usług w zakresie publicznego
transportu zbiorowego z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej.
Pan Wicestarosta wyjaśnił, że Pan Wojewoda dał ogłoszenie o naborze wniosków
na realizację transportu publicznego z Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zostały podjęte działania
w tym temacie, powadzono rozmowy również z przewoźnikami działającymi na
terenie. Złożony wniosek został pozytywnie zaopiniowany.
Pan Sekretarz powiedział, że we wniosku zostało wykazanych 7 linii
komunikacyjnych, łączny deficyt, po analizie, którą zrobili wspólnie
z przewoźnikami, wyniósł 439.127,74 zł. Deficyt powstaje dlatego, że to są
przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej. Gdyby to były linie
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rentowe, to już dawno jeździliby na nich prywatni przewoźnicy. Są to linie
nierentowne i to nie jest tak, że będą pełne autobusy. W związku z tym, w ramach
polityki państwa powstał Fundusz rozwoju przewozów autobusowych
o charakterze użyteczności publicznej, do którego został złożony wniosek
0 dofinansowanie. 28 lipca zostanie podpisana umowa na 90 % dofinansowanie,
jeśli zostanie wyrażona zgoda. Powiat dofinansowuje ten deficyt w kwocie co
najmniej 10%, tj. kwota 46.481,68 zł. To są maksymalne kwoty, tu w grę będzie
wchodził ustalony jednostkowy poziom dofinansowania. W każdym okresie
rozliczeniowym przewoźnik będzie składał sprawozdanie eksploatacyjne, ile
kilometrów przejechał i podstawą do zwrotu tych pieniędzy będzie ilość
kilometrów razy cena l wozokilometra, który Powiat zobowiązuje się
dofinansowywać w deficycie. Jest to cena 3,34 zł. Najogólniej mówiąc,
maksymalny poziom dofinansowania Wojewody 3zł, a Powiatu 0,34 zł. Po
otrzymaniu sprawozdania, zostanie ono sprawdzone pod względem merytorycznym
1 finansowym, a następnie jeśli zostanie zatwierdzone, to jest sygnał dla
przewoźnika, aby złożył fakturę VAT i na tym poziomie zostanie mu sfinansowany
deficyt. Jeśli się okaże na podstawie złożonego sprawozdania, że ilość biletów
sprzedanych, ilość zwróconych ulg ustawowych przez Marszałka jest większa, to
Powiat pomniejsza swój wkład i proporcjonalnie Wojewody, natomiast jeśli deficyt
na tych trasach okaże się wyższy, to koszt tego wyższego deficytu ponosi
przewoźnik. Podpisanie umowy musi być poprzedzone uchwałą Rady Powiatu
0 wyrażeniu zgody na zawarcie tej umowy.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że rozumie, iż te 7 linii zostało tak
skalkulowane, że ilość wozokilometrów da ogólną kwotę dofinansowania 3 zł
1 0,34 zł Powiatu w skali całych środków.
Pan Sekretarz potwierdził.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy nie będzie żadnych innych kosztów?
Pan Sekretarz powiedział, że absolutnie nie może być żadnych innych kosztów
i tak będzie to zapisane. W uzupełnieniu odpowiedzi, załącznikiem do wniosku
były kalkulacje cenowe, które przedstawili im przewoźnicy.
Pan Sławomir Krystek powiedział, iż rozumie, że teraz trwa proces wydawania
tych zezwoleń.
Pan Sekretarz powiedział, że przewoźnicy dzisiaj dostaną projekty umów oraz
informację, że mają na piśmie złożyć wniosek do Starostwa o wydanie
zaświadczenia, tu nie ma żadnych zezwoleń.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy operatorem będzie jedna firma?
Pan Sekretarz odpowiedział, że dwie. Na pierwsze cztery linie jest Pani
Smardzewska. Jest pełna podstawa prawna do tego żeby po rozeznaniu cen,
podpisać. Na pozostałe linie prowadzili rozmowy z Panem Janakiewiczem.

7



Pan Sławomir Krystek zapytał, czy na pewno podpiszą te umowy?
Pan Sekretarz powiedział, że tak i dodał, iż są bardzo z tego zadowoleni.
Pan Sławomir Krystek zapytał kto będzie ustalał koszt biletu?
Pan Sekretarz odpowiedział, że cennik jest załącznikiem do umowy, którą
zatwierdza organizator przewozu. Do umowy będzie sześć załączników, w tym
rozkład jazdy na poszczególnych liniach, cennik opłat jednorazowych
i miesięcznych, informacja o ulgach, sprawozdanie eksploatacyjne, wykaz
autobusów S klauzula RODO.
Pan Sławomir Krystek poprosił jeszcze o potwierdzenie, że program obowiązuje
do 31 grudnia, ale jest możliwość złożenia w kolejnym naborze wniosku na
następne dofinansowanie na przyszły rok.
Pan Sekretarz potwierdził i dodał, że generalnie to jest pilotaż i nie wyklucza, że
te trzy kursy to może jest za dużo, ale to muszą spróbować i zobaczyć jak to
wyjdzie w praktyce.
Pan Wicestarosta dodał, że faktycznie jeśli będą na jakimś odcinku zerowe
zainteresowania, to może faktycznie dana linia jest bezprzedmiotowa.
Pan Sławomir Krystek zauważył, że przestawienie się ludzi na transport zbiorowy
wymaga też pewnego czasu . Nie wszyscy od razu się przerzucą na te autobusy
i też trzeba będzie jakby zagwarantować w tym okresie, że to będzie system, który
będzie działał ciągle, a nie, że po 2-3 miesiącach go zdejmą. Po uruchomieniu
warto byłoby zrobić kampanię pokazującą, że te kursy będą jeszcze jeździć
w okresie po 31 grudnia.
Trwała dalsza dyskusja.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
l - nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 681.139.2022

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Wojewodą Mazowieckim na
dopłatę do usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z Funduszu
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
/uchwala stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.



Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady
Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035
/załącznik do niniejszego protokołu stanowią objaśnienia i załączniki do uchwały
Nr 682.J39.2022/. Następnie Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały w sprawie
wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r. /załącznik
do niniejszego protokołu stanowią uzasadnienie i załączniki do uchwały
Nr683.139.2022/.

Pan Sławomir Krystek zapytał, jak to jest, że dochody pozostawia się bez zmian,
a zwiększa się wydatki, to z czego zostaną pokryte?
Pan Skarbnik powiedział, że środków, które są z poprzednich lat.

Pan Sławomir Krystek powiedział, że rozumie, iż trzeba się wczytać .

Pan Skarbnik powiedział, że dokładnie pkt 3 podpunkt c, czyli przychody
pochodzące z wolnych środków w kwocie 5.103.943,00 zł.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy nadal czerpią z tego te możliwości
deficytowe?
Pan Skarbnik powiedział, że na razie tak, ostrożnie, ale tak jak w ubiegłym roku.
Pan Sławomir Krystek zapytał na co ta kwota musi jeszcze starczyć?
Pan Skarbnik powiedział, że głównie na oświatę.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy wystarczy jeśli chodzi o promocję?
Pan Skarbnik powiedział, że są tutaj pewne obawy. Ale było pismo, by poszukać
sponsorów i zorganizować zewnętrznie środki na organizację drużyny. Pan Skarbnik
zauważył też, iż nie mają wpływu na podwyżki cen.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy po jutrzejszej sesji przystąpią do ogłaszania
naboru wniosków na straże?
Pan Wicestarosta powiedział, że dadzą ogłoszenie, poinformują, że jest taka
możliwość.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że chodzi o to, żeby to było jak najszybciej
uruchomione, wnioski spływały i mogli je rozstrzygnąć.
Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy realizacja wniosku jest 3 miesiące, czy tylko
do końca października?
Pan Sławomir Krystek powiedział, że dokładnie nie pamięta, ale rozliczenie jest
jakoś przed końcem roku budżetowego.
Pan Sekretarz zapytał o pieniądze na projekt tj. 170.000,00 zł? Czy ten wniosek
jest tutaj uwzględniony?



Pan Skarbnik odpowiedział, że nie i dodał, że zrobią to w sierpniu na spokojnie.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
l - nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 682.139.2022

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 11 do
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie uchwalenia
budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 r.
Pan Skarbnik przedstawił projekt uchwały podczas omawiania punktu 9 porządku
posiedzenia.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za,
l - nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 683.139.2022

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2022 r. /uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 11. Przyjęcie wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Pan Wicestarosta przedstawił projekt wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej
/załącznik nr 13 do mniejszego protokołu/. Pan Wicestarosta dodał, że w załączeniu
do wniosku dołączone zostało zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego
o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku /załącznik nr 14 do mniejszego protokołu/.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za, l -
nieobecny) podjęli wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej /wniosek stanowi
załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 12. Sprawy różne.
Ad. pkt l sprawy różne - Zajęcie stanowiska w sprawie możliwości
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2022 w zakresie
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aktualizacji zabezpieczenia finansowego na wykonanie inwestycji w związku
z zawarciem Aneksu nr 2 z dnia 27.06.2022 r. do Umowy o pomocy finansowej
nr 073.4.2022 z dnia 04.03.2022 r. zawartej pomiędzy Powiatem Sierpeckim
a Gminą Szczutowo /wniosek stanowi załącznik nr 16 do mniejszego protokołu/,
Ad. pkt 2 sprawy różne - Zajęcie stanowiska w sprawie możliwości
wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego na rok 2022 w zakresie
aktualizacji zabezpieczenia finansowego na wykonanie inwestycji w związku
z zawarciem Aneksu nr 2 z dnia 24.06.2022 r. do Umowy o pomocy finansowej
nr 073.6.2022 z dnia 04.03.2022 r. zawartej pomiędzy Powiatem Sierpeckim
a Gminą Zawidz /wniosek stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.
Punkty l i 2 w sprawach różnych zostały przedyskutowane razem.
Wobec powyższego Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wprowadzenie zmian
w budżecie Powiatu Sierpeckiego w zakresie aktualizacji zabezpieczenia
finansowego na wykonanie w/w inwestycji.

Ad. pkt 3 sprawy różne - Zapoznanie się z zawiadomieniem o przekazaniu do
Wojewody Mazowieckiego według właściwości Uchwały Nr 282.XLIX.2022
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022 r. ws. rozpatrzenia Raportu
o stanie Powiatu Sierpeckiego i udzieleniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu
Sierpeckiego.
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z zawiadomieniem o przekazaniu do
Wojewody Mazowieckiego według właściwości Uchwały Nr 282.XLIX.2022 Rady
Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2022 r. ws. rozpatrzenia Raportu o stanie
Powiatu Sierpeckiego i udzieleniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Sierpeckiego
/załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz powiedział, że to omyłkowo zostało przesłane do RIO, a to jest tylko
zawiadomienie, że oni przesyłają według właściwości tą uchwałę do Wojewody.
Uchwała również była przesłana do Wojewody.
Więcej pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 4 sprawy różne - Zapoznanie się z pismem Związku Pracodawców
Mazowieckie Porozumienie Szpitali Powiatowych w sprawie możliwości objęcia
wzrostem wynagrodzeń kierowników podmiotów leczniczych niebędących
przedsiębiorcami /załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.
W wyniku dyskusji Zarząd Powiatu postanowił wystąpić do Pana Mecenasa o opinie
prawną w sprawie możliwości objęcia wzrostem wynagrodzeń Dyrektora SPZZOZ
w związku z obowiązującymi regulacjami.
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Pan Wicestarosta powiedział, że 2 sierpnia będzie rozstrzygnięcie przetargu na most
w miejscowości Bożewo. Pewien zakres został zmniejszony, zasady były uzgodnione
z Ministerstwem w Warszawie. Może te ceny nie będą tak wygórowane i uda się
zrealizować inwestycję. 11 sierpnia będzie rozstrzygnięcie dotyczące budynku
budynku po LOK-u, na przebudowę, rozbudowę, modernizację. Pan Dyrektor ZDP
pracuje nad drogami z Polskiego Ładu, dotyczy gmin: Sierpc i Miasto Sierpc. Tam
będzie potrzebne opracowanie programu PFU. Wstępnie, po rozmowach brana jest
pod uwagę ul. Traugutta, ale najpierw Pan Dyrektor chce zrobić kamerowanie tego
kolektora przy skrzyżowaniu z Konstytucją i później dalej, aby mieć taką ocenę jak
duża będzie to inwestycja, jakie pochłonie koszty. Wstępnie na gminie Sierpc
wstępnie droga Goleszyn-Dziembakowo-Borkowo, PFU jest potrzebne. Na
pozostałych gminach to co zostało poustalane, są dokumentacje. W szkole Nr 2
odbywa się naprawa centralnego ogrzewania. Remont odbywa się również w Krytej
Pływalni. Rozpoczęły się również prace na szpitalu Oddziału Rehabilitacji. Zbliżają
się ku końcowi prace w OPP związane z klimatyzacją. Czeka jeszcze inwestycja przy
SOS-W, o której będą na bieżąco informować.

Ad. pkt 13. Zaniknięcie posiedzenia.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd

*Anna Mazurowska Andrzej Cześnik

^Sławomir Olejniczakv^.

Sławomir Krystek ./.

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński
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Zał. Nr .A ............. do protokołu

z posiedzenia Zaiządu Powiatu

LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2022 r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Ppdpis

1. Cześnik Andrzej Starosta

2. Olejniczak Sławomir Wicestarosta

3. Krystek Sławomir Członek

4. Chyliński Marek Członek

5. Twardowski Dariusz Członek


