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PROTOKÓŁ Nr 151.2018 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 6 września 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.l2:30 (po obradach sesji Rady Powiatu).

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 posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu 

w Sierpcu projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu 
Sierpeckiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu 
współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami 
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których celę statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019”.

5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli 
w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy 
w Sierpcu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p. o. 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.

7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p. o. 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.



8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników 
lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Nr 1 
w Sierpcu.

9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą naboru uczniów do szkół 
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.

10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

porządek posiedzenia 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 
-4 ).

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
następujące punkt: 9a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia £  
zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi 
powiatowej nr 3734W Miłobędzyn -  Kwaśno.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu z zaproponowanymi zmianami.
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu 
współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami 
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują 
prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli £  
w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu. 
ó.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p. o. 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.
7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p. o. 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.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników 
lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.
9. Zapoznanie się z - informacją dotyczącą naboru uczniów do szkół 
ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.
9a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3734W 
Miłobędzyn -  Kwaśno.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Pan Starosta przystąpił do realizacji porządku posiedzenia.

Ad. pkt 3
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu 
wystąpiła z wnioskiem w sprawie projektu uchwały zmieniającej Statut Powiatu 
Sierpeckiego Iwniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że w związku z nieobecnością Pani Sekretarz, związaną 
z wyjazdem na szkolenie, w/w punkt zostanie przeniesiony na kolejne posiedzenie 
Zarządu Powiatu.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie wyrazili zgodę, na 
przeniesienie w/w punktu na kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu.

Ad. pkt 4
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 przedłożenia do 
konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami 
pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których 
cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 
2019” /wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że obowiązek konsultacji wynika z zapisów ustawy
0 działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały Nr 49/VII/2011 
Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 kwietnia 20lir. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
1 podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie. Termin konsultacji Pani Naczelnik zaproponowała na dzień 
24 września 2018r.

Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 800.151.2018
w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu 
Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi 
jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie



działalności pożytku publicznego na rok 2019” luchwała stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie upoważnienia do 
składania oświadczenia woli w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego 
Urzędu Pracy w Sierpcu.
Pan Starosta wyjaśnił, iż z dniem 31 sierpnia br. Pani Ewa Barchanowicz -  Dyrektor 
PUP odeszła na emeryturę. Wyjaśnił, iż w związku ze zbliżającymi się wyborami 
samorządowymi, Pani Dyrektor wyraziła zgodę na powierzenie jej obowiązków jako 
Dyrektora PUP do końca roku 2018. W związku z powyższym zachodzi konieczność 
upoważnienia p. Barchanowicz do składania oświadczeń związanych 
z prowadzeniem urzędu.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 801.151.2018
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach 
związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu luchwała 
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6 i 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Ewa Barchanowicz — p. o. Dyrektor 
Powiatowego Urzędu pracy wystąpiła z wnioskiem w sprawie upoważnienia 
p. o. 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 upoważnienia 
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 (POWER) 
2014-2020 !wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/

Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu, po zapoznaniu się z dokumentami, 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 802.151.2018
w sprawie upoważnienia p. o. 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
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PUP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 /uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

oraz

UCHWAŁĘ Nr 803.151.2018
w sprawie upoważnienia p. o. 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 łuchwała stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu/.

Ad, pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia, w związku z wnioskiem Pana Piotra Tyndorfa — 
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, wystąpiła z wnioskiem w sprawie 
wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie w formie 
elektronicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu iwniosek stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołuL
Pani Naczelnik OZ dodała, że prowadzenie dziennika będzie tylko w formie 
elektronicznej. W związku z powyższym musi być wyrażona zgoda organu 
prowadzącego, o ile szkoła spełnia wszystkie wymogi zawarte w rozporządzeniu. 
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 804.151.2018
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych wyłącznie 
w formie elektronicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu łuchwała stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Ad pkt 9
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Zdrowia przedłożyła informację dotyczącą naboru uczniów do 
szkół ponadgimnazjalnych ponadpodstawowych w roku szkolnym 
2018/2019 łinformacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, iż powyższa informacja została przekazana na sesji Rady 
Powiatu, po zapytaniu jednego z radnych.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 9a
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych wystąpił z wnioskiem w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia



zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi 
powiatowej nr 3734W Miłobędzy n-Kwaśno.
Pan Starosta powiedział, że szacunkowa wartość zamówienia wynosi 642.945,60 zł. 
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli

UCHWAŁĘ Nr 805.151.2018
zmieniającą uchwalę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3734W Miłobędzyn 
-  Kwaśno fuchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 10
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusław Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia, w związku z odpowiedzią na pismo do Państwowego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w sprawie odmowy £  
wydłużenia terminu doprowadzenia do właściwego stanu technicznego nawierzchni 
bieżni na terenie szkoły Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, wystąpiła 
z wnioskiem o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie iwniosek stanowi załącznik 
nr 14 do niniejszego protokołu.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że kontrola Wojewódzkiej Stacji Sanitarno -  
Epidemiologicznej w Warszawie wezwała do naprawy bieżni na terenie Liceum 
Ogólnokształcącego. Wstępna oszacowana kwota naprawy wynosi około 70.000 zł.
Pani Dyrektor LO poprosiła o odroczenie na okres 2 lat. Odpowiedz Sanepidu była 
negatywna i w związku z powyższym bieżnie należy doprowadzić do właściwego 
stanu technicznego w ciągu roku. Dodała, że jest rok na podjęcie właściwych decyzji.
Pan Starosta uważa, że ta sprawa powinna zostać załatwiona w nowej kadencji Rady
Powiatu
Pytań nie było.

Zarząd zapoznał się także z Informacją Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 4 )
w Sierpcu w sprawie powołania wicedyrektora szkoły - informacja stanowi załącznik 
nr 15 do niniejszego protokołu.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Jan Laskowski 

Wojciech Rychter 

Sławomir Olejniczak 

Stanisław Pawłowski 

Krystyna Siwiec
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r 2 P ^& en ia  ZarKdu Powiatu
LISTA OBECNOŚCI t ir S ,M 2 .  z dr Q M M

CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 
W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 6 września 2018r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Laskowski Jan Starosta <O'
2. Rychter Wojciech Wicestarosta

3. Olejniczak Sławomir Członek cf
4. Pawłowski Stanisław Członek r r d ó d K C r u y

5. Siwiec Krystyna Członek Ansę

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.



ZARZĄD-POWIATU 

W  SIERPCU

BRZ. 0022.29 .2018

Zał.N r do protokołu

z posiedzenia Żarze du Powiatu Sierpc, dnia 4 września 2018r.

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 6 września 2018r. (tj. czwartek) 
o godzinie około 11:30 (po obradach sesji Rady Powiatu) w Starostwie 
Powiatowym w Sierpcu, przy ul. Świętokrzyskiej 2a.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu 
Sierpeckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu 
współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami 
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe 
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2019”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli 
w sprawach związanych z prowadzeniem Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p. o. 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.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia p. o. 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników 
lekcyjnych wyłącznie w formie elektronicznej w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.
9. Zapoznanie się z informacją dotyczącą naboru uczniów do szkół 
ponagimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia. N

' © ta

^an Laskowski
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