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w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU ROK 2018
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S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 143.2018 Z POSIEDZENIA 

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

w dniu 8 czerwca 2018 roku

m

Rozpoczęto 8 czerwca 2018 r. 

Zakończono 8 czerwca 2018 r.



PROTOKÓŁ Nr 143.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 8 czerwca 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. 13:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2) Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie modernizacji budynku DPS w Szczutowie 
i przebudowę poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na 
całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacji przepompowni ścieków 
wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

8. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Jan Laskowski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-5 ) .
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Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu w dniu 8 czerwca 2018r., który stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczełnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego 
w Sierpcu iwniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pan Wicestarosta zapytał, czy Pan Jarosław Czamomski złożył odwołanie?
Pani Naczelnik odpowiedziała, że złożył wniosek o udostępnienie uzasadnienia 
w sprawie odmowy dopuszczenia do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora 
Poradni Psychologiczno -  Pedagogicznej. Dodała, że kandydat może złożyć Q  
odwołanie, jeżeli nie został dopuszczony do części merytorycznej.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 753.143.2018
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 
im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu luchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Sierpcu Iwniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczełnik poinformowała, iż na konkurs wpłynęły dwie oferty. Po analizie 
formalnej dokumentacji złożonej w ofertach podjęto uchwałę o niedopuszczeniu 
kandydata Pana Jarosława Czamomskiego do części merytorycznej, ponieważ nie 
spełniał wymogów odpowiednich kwalifikacji. Nie posiadał studiów
podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki. Dodała, iż Pan Czamomski złożył 
wniosek o udostępnienie uzasadnienia uchwały w sprawie odmowy dopuszczenia do 
udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -  
Pedagogicznej.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli
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UCHWAŁĘ Nr 754.143.2018
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 6 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu Iwniosek 
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik poinformowała, iż w przeprowadzonym postępowaniu 
konkursowym złożono jedną ofertę na w/w stanowisko. W wyniku postępowania 
konkursowego Komisja wyłoniła jednogłośnie kandydata na stanowisko dyrektora 
OPP -  Panią Renatę Przybyłowską.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 755.143.2018
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ogniska Pracy 
Pozaszkolnej w Sierpcu łuchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
Na salę posiedzenia przybyła Pani Grażyna Topolewska -  Dyrektor DPS 
w Szczutowie.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Grażyna Topolewska -  Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Szczutowie wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji budynku DPS 
w Szczutowie i przebudowę poddasza w segmencie A na pomieszczenia 
przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacji przepompowni 
ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej iwniosek stanowi 
załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
Pan Skarbnik poinformował, iż pozyskane środki są w kwocie 110.000 zł w roku 
bieżącym oraz 200.000 zł w roku następnym. Dodał, że koszt inwestycji wraz 
z wkładem własnym jest przewidziany na kwotę 220.000 zł w roku bieżącym i na 
400.000 zł w roku następnym.
Pani Dyrektor DPS powiedziała, że w roku bieżącym będzie wykonywana 
przepompownia, która wymaga remontu oraz wymiana drzwi na obydwu 
kondygnacjach ze wskazaniem przeciwpożarowym, a także częściowo instalacje 
elektryczne i częściowo instalacje przeciwpożarowe. Dodała, iż prace zostały 
podzielone, aby zmieścić się w zaplanowanych kwotach inwestycji.
Pan Wicestarosta zapytał, czy podczas remontu jest z drugiej strony wejście?



Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że wejście będzie klatką przeciwpożarową. 
Stwierdziła, że nie będzie to kolidowało z pracami funkcjonowania Domu Pomocy. 
Pan Wicestarosta zapytał, kto będzie wykonawcą?
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że jest na etapie przygotowania specyfikacji 
i chciałaby również, aby ją ktoś sprawdził.
Pan Starosta powiedział, że został ogłoszony nabór na stanowisko, które by 
zajmowało się zamówieniami publicznymi.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, ile obecnie jest pensjonariuszy?
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że 74 osoby.
Pan Stanisław Pawłowski zapytał, ile będzie więcej pensjonariuszy po rozbudowie 
budynku?
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że będzie to zależało od ustaleń i propozycji. 
Dodała, że przygotowywanych będzie dziewięć pomieszczeń dla jedenastu osób. 
Dodała, że coraz więcej osób jest leżących i potrzebne są łóżka rehabilitacyjne.
Pan Wicestarosta zapytał, czy w tych starszych pomieszczeniach są zachowane 
normy, czy można byłoby je przedzielić?
Pani Dyrektor DPS odpowiedziała, że tak zostały zaprojektowane, aby były 
zachowane normy.
Pan Starosta uważa, że nie można podzielić pomieszczea ponieważ stracą standardy, 
które są zachowane. Stwierdził, że po wykonaniu inwestycji leżące osoby pozostaną 
na dole, natomiast bardziej sprawne będą zamieszkiwały na górze.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 756.143.2018
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
modernizacji budynku DPS w Szczutowie i przebudowę poddasza w segmencie 
A na pomieszczenia przeznaczone na całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz 
modernizacji przepompowni ścieków wraz z wymianą przyłącza kanalizacji 
ściekowej tłocznej /uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7
Pan Skarbnik przedstawił członkom Zarządu zmiany jakie zostaną przedstawione 
w projekcie uchwały budżetowej, które zostały opisane w uzasadnieniu do projektu 
uchwały zmieniającej budżet na rok 2018.
Pan Skarbnik poinformował, iż wynik budżetu Powiatu Sierpeckiego po zmianach 
wynosi 67.985.292 zł. Dodał, że takiego wyniku nie odnotowano do tej pory.
Pani Krystyna Siwiec zapytała, jaką kwotę otrzyma Powiat na remont sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1?
Pan Starosta odpowiedział, że maksymalnie było do 200.000 zł, w tym 50.000 zł 
wkładu własnego. Dodał, iż dofinansowanie na powyższą inwestycję Powiat 
otrzymał jako jeden z nielicznych.



Pan Skarbnik dodał, że Powiat Sierpecki od Marszałka Województwa otrzymał 
dofinansowanie w kwocie ponad 1.200.000 zł.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się 
z dokumentami (4-za; 0-przeciw; 1-wstrzymujący) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 757.143.2018
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2018 rok /uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 8
W związku z koniecznością dostosowania zmian w budżecie Powiatu Sierpeckiego 
na rok 2018 oraz złożonym wnioskiem przez grupę radnych w sprawie odwołania 
Starosty Sierpeckiego - członkowie Zarządu Powiatu w Sierpcu jednogłośnie 
(5-za) przyjęli wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajne w dniu 11 czerwca 2018r.
0 godz. 8:30 /wniosek stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Członkowie Zarządu zapoznali się m. in. ze:
1) stanowiskiem w sprawie złożonego wniosku przez Komisję Infrastruktury
1 Bezpieczeństwa Publicznego dotyczącym zabezpieczenia środków finansowych na 
wykonanie dokumentacji projektowej związanej z realizacją poprawy bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniu w m. Ligowo !stanowisko stanowi załącznik nr 13 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Starosta poinformował, iż środki na w/w inwestycję zostały zabezpieczone 
w budżecie Powiatu Sierpeckiego. Powyższa uchwała będzie przedmiotem obrad 
najbliższej sesji Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 11 czerwca 2018r.

2) pismem Przewodniczącego Rady Gminy Mochowo w sprawie zajęcia stanowiska 
przez Radę Powiatu w Sierpcu w sprawie budowy Ronda w m. Ligowo 
gm. Mochowo ipismo stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.

Ponadto Pan Wicestarosta poinformował, iż spotkał się z przedstawicielami „Nowy 
Szpital”. Dodał, iż starał się zasięgnąć informacji i nic nowego się nie dowiedział. 
Powiedział, że firma zainteresowana jest aby pomóc w funkcjonowaniu szpitala. 
Nadmienił, iż ta chciałaby się spotkać z Zarządem Powiatu.
Pani Krystyna Siwiec zapytała, czy jest to instytucja charytatywna, że chce pomóc? 
Pan Wicestarosta odpowiedział, że nie jest to instytucja charytatywna. Jest to spółka, 
która działa na zasadach Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodał, że było kilka 
telefonów w tej sprawie. Oznajmił, że w roku ubiegłym Pan Wicestarosta i Pani 
Dyrektor SPZZOZ uczestniczyli w spotkaniach.
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Pani Krystyna Siwiec uważa, że za chwilę się kończy kadencja. Stwierdziła, że 
sprawę należy odłożyć na kolejną kadencję.

Ponadto Pan Wicestarosta poruszył sprawę podpisywania umów z lekarzami 
w grudniu 2018r. Dodał, iż otrzymał od Pana Dyrektora dane dotyczące podpisanych 
umów. Oznajmił, iż najwięcej umów podpisał Pan Dyrektor Wiśniewski (49) 
wspólnie z Panią Błażewską, natomiast Pani Dyrektor podpisała siedem umów. 
Ponadto Dyrektor ds. medycznych podpisał 21 umów. Nadmienił, iż za czasu Pani 
Dyrektor Bany w II półroczu 2017r. nie zostali pozyskani lekarze, natomiast odeszło 
10 lekarzy. Część lekarzy była na umowę o pracę, którzy złożyli wypowiedzenie. 
Pozyskanych dwóch lekarzy w 2017r. to Pan Andrzej Sobczak -  Oddział chirurgiczny 
(pozyskany przez Pana Doktora Szymona Głowackiego) oraz Pan Paweł Baranowski 
-  kardiolog, którego pozyskał Pan Dyrektor Wiśniewski. Pan Wicestarosta 
powiedział, że koszty pracy za I kwartał zmalały do 71,54%. Ponadto odbył się 
przetarg na usługi żywieniowe, gdzie oszczędności jest około 120.000 zł na okres 2

Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy Pani doktor Kozdęba pracuje?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że Pani Kozdęba pracuje. Dodał, że będąc 
kierownikiem oddziału, nie pracowała przez cały tydzień. Pracowała tylko trzy dni 
w tygodniu. Pani Doktor Grabowska jest mieszkanką Sierpca i pracuje cały tydzień. 
Więcej pytań nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała Zarząd

lat. »

Danuta Sekulska

Jan Laskowski 

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec
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CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU  
W  SIERPCU

............... protokołu

LISTA OBECNOŚCI

na posiedzeniu w  dniu 8 czerwca 2018r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta CO
2. Rychter Wojciech Wicestarosta

3. Olejniczak Sławomir Członek c f
4. Pawłowski Stanisław Członek

5. Siwiec Krystyna Członek fap.

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 100 ust. 2 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z § 3 ust. 3 
pkt 2 Uchwały Nr 11.11.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 
2014 roku w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży 
przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego.



ZARZĄDPOWIATU 

w SIERPCU Sierpc, dnia 06.06.2018 r.

BRZ.0022.21.2018

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie Zarządu 
Powiatu, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2018 r. o godz.l3:00 w Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu. Tekst nr 1

Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu.Tekst nr 3
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie modernizacji budynku DPS w Szczutowie 
i przebudowę poddasza w segmencie A na pomieszczenia przeznaczone na 
całodobowy pobyt pensjonariuszy oraz modernizacji przepompowni ścieków 
wraz z wymianą przyłącza kanalizacji ściekowej tłocznej. Tekst nr 4

7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok. Tekst nr 5

8. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.Tekst nr 2 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora


