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PROTOKÓŁ Nr 26.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 21 sierpnia 2019r.

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski - 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. 14:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
^  1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,

2. Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,
3. Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
4. Pan Dariusz Twardowski -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
5. 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 wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu deklaracji 
w sprawie wyrażenia woli utworzenia na terenie powiatu sierpeckiego dla osób 
z niepełnosprawnością „Centrum opiekuńczo-mieszkalne”.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów klas 
pierwszych z niższą liczbą uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

^  5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2019r.
6. 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 2019-2035.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019r.
8. Przyjęcie protokołu Nr 25.2019 z dnia 30 lipca 2019r.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.
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Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-  4) oraz zaproszonych gości.

/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4-za) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu 
Powiatu w dniu 21 sierpnia 2019r.

Ad. pkt 3
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia woli 
utworzenia na terenie powiatu sierpeckiego dla osób z niepełnosprawnością „Centrum 
opiekuńczo-mieszkalne” /wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca - Dyrektor PC PR obecnie 
przybywa na urlopie. Poprosił, Pana Sekretarza o zabranie głosu i udzielenia informacji 
w powyższym temacie.Pan Sekretarz poinformował, że został złożony wstępny wniosek 
do Wojewody na utworzenie Centrum opiekuńczo -  mieszkalnego. Oznajmił, iż plan jest 
taki, aby na utworzenie centrum zakupić budynek. We wniosku przewidywany koszt 
zakupu budynku jest na kwotę 1.435.000zł. Powierzchnia użytkowa tego obiektu objęta 
dofinansowaniem do 100% w zależności od wskaźnika dochodowego samorządu. 
Powierzchnia budynku nie może przekroczyć 350m2, w którym będzie się mieścić 
Centrum opiekuńczo -  mieszkalne. Natomiast jeżeli przekroczy, nie będzie objęte 
dotacją. Drugi koszt, który został wykazany we wniosku, jest to koszt tzw. adaptacyjny. 
Koszt adaptacji kupionych pomieszczeń na potrzeby Centrum opiekuńczo -  
mieszkalnego. Przewidywany koszt we wniosku jest 215.250 zł. Natomiast trzeci koszt 
przewidywany we wniosku w związku zafunkcjonowaniem Centrum tj. koszt 
wyposażenia, który został oszacowany na kwotę 230.000zł. Wszystkie wymienione 
elementy dotyczącą kupna, adaptacji i wyposażenia, Wojewoda dofinansowuje 
w wysokości 4.300 zł za m2 Pan Sekretarz poinformował, iż projekt regulaminu został 
przesłany członkom Zarządu. Zwrócił uwagę na § 5 Beneficjentami, którzy z tego 
Centrum opiekuńczo -  wychowawczego mieliby korzystać, to osoby dorosłe 
niepełnosprawne. W § 6 wymienione są usługi jakie świadczyłoby Centrum na rzecz 
dorosłych osób niepełnosprawnych. Byłyby to czynności: opiekuńcze i pielęgnacyjne, 
rehabilitacyjne, terapeutyczne oraz działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej 
przestrzeni i metod do nawiązywania relacji interpersonalnej. Ponadto usługi w postaci
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wsparcia specjalistycznego oraz zapewnienie warunków pobytu dziennego i czasowego 
zamieszkania.
W § 14 jest zapis iż, Centrum jest częścią struktur organizacyjnych PCPR w Sierpcu. 
Dodał, iż po rozmowach przeprowadzonych z Wicestarostą i Panią Dyrektor PCPR na 
początku miałoby to zafunkcjonować jako samodzielna jednostka organizacyjna 
Starostwa, natomiast w przyszłości byłaby to struktura PCPR. Zwrócił, uwagę również 
na § 16 dotyczący przyjęciem pacjenta. Odbywałoby się to po wykonaniu wywiadu 
środowiskowego i wydaniu decyzji o przyjęciu, a także o warunkach odpłatności 
przyjęcia do Centrum. Pan Sekretarz powiedział, że przedstawił podstawowe dane
0 placówce, która jeśliby zafiinkcjonowała, to we wniosku do Wojewody 
zaproponowano 1 września 202lr. Wyjaśnił, że od podpisania umowy z Wojewodą, 
będzie trzeba wykonać zakup budynku, jak również przetargi na adaptacje budynku
1 wyposażenie budynku.
Pan Sławomir Krystek uważa, że jakiś budynek został już wytypowany.
Pan Sekretarz powiedział, iż wniosek był wykonywany przy udziale Panów Starostów. 
Dodał, iż więcej informacji może udzielić Pan Wicestarosta, ale jest nie obecny.
Pan Starosta uważa, że budowa budynku byłby dużym koszt. Nadmienił, iż 
przeprowadzone zostaje rozpoznanie w tym temacie i na kolejnym posiedzeniu Zarządu 
udzielą więcej informacji.
Pan Sekretarz powiedział, że ta placówka umożliwiałaby dzienny pobyt dorosłym 
osobom niepełnosprawnym, ale również całodobowo na okresy określone w decyzji 
przy skierowaniu do placówki.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy długość projektu wynosi 5 lat?
Pan Sekretarz odpowiedział, że nie potrafi udzielić odpowiedzi.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy uczestnicy projektu są zagwarantowani?
Pan Sekretarz powiedział, że została była przeprowadzona analiza. Dodał, iż w Centrum 
opiekuńczo -  mieszkalnym nie może być więcej osób jak 20, ponieważ zabraniają 
przepisy.
Pan Kamil Różański zapytał o koszty funkcjonowania, pracowników i obsługi.
Pan Sekretarz odpowiedział, że są przeliczone.
Pan Starosta powiedział, że jest to bardzo dobry program przygotowany pod samorządy. 
Pan Kamil Różański zapytał, czy w dalszej perspektywie funkcjonowanie Centrum, te 
koszty nie spadną na samorządy?
Pan Sekretarz powiedział, że wysokość wsparcia w module drugim w zakresie usług 
dziennych, nie więcej dofinansowanie jak 20zł na godzinę pobytu jednego uczestnika, 
natomiast w zakresie całodobowego zamieszkania nie więcej niż 5.000zł na jednego 
uczestnika programu.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że wskazano moduł pierwszy jako utworzenie 
i wyposażenie Centrum. Zapytał, gdzie jest zapis o funkcjonowaniu placówki. Uważa, 
że funkcjonowanie Centrum jest w drugim module.



Pan Sekretarz podkreślił, iż moduł pierwszy jest to utworzenie Centrum, niezbędne 
wyposażenie i środki trwałe służące wykorzystaniu w tym sprzęt rehabilitacyjny, 
systemy zabezpieczające przed pożarem, monitoringi i ich instalacje.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy w przypadku złożenia wniosku w module pierwszy 
dopuszczono możliwość również złożenia w tym samym roku wniosku w module 
drugim?
Pan Sekretarz powiedział, że przed oddaniem Centrum zapewne wcześniej należy 
złożyć drugi wniosek na dotację związaną z bieżącym funkcjonowaniem i to jest 
odrębne postępowanie.
Pan Kamil Różański zapytał, czy te wskazane wyżej kwoty starczą na utrzymanie i czy 
Powiat nie będzie musiał dokładać?
Pan Sekretarz powiedział, że tego nikt nie wie.
Pan Skarbnik powiedział, że kwota 20 zł na godzinę i 5.000zł całodobowa opieka, to jest ®  
na jedną osobę i na wszystko, czyli całe koszty stałe podzielone przez ilość uczestników. 
Dodał, że jest to skromna kwota.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy kwota 50.000.000zł, która jest źródłem finansowania 
programu, to jest tylko na rok 2019 i będzie kontynuowana w kolejnych latach, czy jest 
to na cały przewidziany program?
Pan Sekretarz powiedział, że ustawowo został uchwalony solidarnościowy fundusz 
wsparcia osób niepełnosprawnych i najbiedniejszym rokiem jest rok 2019. Dodał, że jest 
to jedyne źródło finansowania programu.
Pan Kamil Różański zapytał, ile lat trzeba utrzymać Centrum po jego utworzeniu?
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że sam start utworzenia jest zabezpieczony i jakiś czas 
będzie trwać, ale później czy przejdzie pod strukturę PCPR?
Pan Sekretarz powiedział, że nie zapoznał się jeszcze ze wszystkimi dokumentami, 
natomiast okres trwałości inwestycji zostanie zawarty w warunkach umowy.
Pan Skarbnik poinformował, że 2019 mija okres w którym Powiat jest zobowiązany do ^  
prowadzenia projektu Senior+. Dodał, iż z projektu Senior + Powiat otrzymał duże 
wsparcie na zagospodarowanie i przerobienie poddasza Domu Pomocy Społecznej. 
Uważa, że podstawową informacją jest, ile ten projekt będzie trwał. Stwierdził, że jeżeli 
będzie trwał do 5 lat to pozostaje budynek za ogromne środki.
Pan Sławomir Krystek uważa, że najważniejsze informacje to czas projektu, przybliżony 
koszt utrzymania i kto będzie go ponosił?
Pan Sekretarz powiedział, że założeń programowych wynika, iż projekt ten musi trwać 
5 lat.
Pan Kamil Różański uważa, że w zatrudnieniu i funkcjonowaniu Centrum też są jakieś 
wymogi, które należy spełnić.
Pan Sekretarz uważa, że należy zapoznać się z projektem regulaminu. Uważa, że na 
początku byłaby to jednostka samodzielna, ale później można byłoby połączyć z PCPR 
i dążyć do zmiany kosztów osobowych.
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Pan Sławomir Krystek uważa, że przy wyborze obiektu należałoby zwrócić uwagę, aby 
był w takim stanie, który umożliwi przystosowanie do pobytu osób niepełnosprawnych. 
Pan Andrzej Cześnik stwierdził, że budynek powinien spełniać warunki pod osoby 
niepełnosprawne.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy wartość pierwszego modułu we wniosku została 
oszacowana?
Pan Kamil Różański odpowiedział, że na kwotę 1.435.000zł.
Pan Sekretarz dodał, że jest to koszt zakupu budynku.
Pan Starosta poinformował, iż więcej informacji zostanie przekazane na posiedzeniu 
Komisji Stałych Rady Powiatu w obecności Pani Dyrektor PCPR i Wicestarosty.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (4-za) podjęli:

•  UCHWAŁĘ Nr 139.26.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu deklaracji w sprawie 
wyrażenia woli utworzenia na terenie powiatu sierpeckiego dla osób 
z niepełnosprawnością „Centrum opiekuńczo-mieszkalne” /uchwała stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik OZ.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia w związku z wnioskiem Pani Ewy Jancewicz -  Dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie oddziałów klas pierwszych z niższą liczbą uczniów w roku szkolnym 
2019/2020 /wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ poinformowała, iż do Liceum Ogólnokształcącego zrekrutowano 

£  164 uczniów. Do klas po szkole podstawowej przyjęto 92 uczniów, natomiast po
gimnazjum 72. Dodała, że średnia na oddział po szkole podstawowej 23 osoby, 
natomiast po gimnazjum 24 osoby. Oznajmiła, że utworzono 7 oddziałów, gdzie średnia 
na oddział 23,43 ucznia. Poinformowała, iż jest już projekt rozporządzenia 
zmieniającego sposób podziału subwencji oświatowej. Chodzi o podwyżki dla 
nauczyciela od 1 września, gdzie nie przewidziano ich na etacie tworzenia 
rozporządzenia w sprawie podziału środków na 2019. Dodała, iż były przewidziane 
podwyżki ale tylko 5%.
Pan Skarbnik powiedział, iż przygotował analizę za rok 2018, ile kosztuje z budżetu 
Powiatu jeden oddział w danej szkole. Wyjaśnił, iż w Zespole Szkół Nr 2 jeden oddział 
kosztuje 174.000zł, w Zespole Szkół Nr 1 -  179.500zł, w Liceum Ogólnokształcącym -
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319.600zł. Uważa, że dodanie jednego oddziału w szkoły są to duże koszty z budżetu, 
a subwencja oświatowa nie wzrasta.
Pani Naczelnik OZ wspomniała, że w porównaniu z rokiem ubiegłym w szkołach będzie 
o dziewięć oddziałów więcej.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy nie byłoby możliwości połączyć klas o podobnym 
profilu?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że nie. Wyjaśniła, iż np. w klasie o profilu 
humanistyczno -  prawnym, przedmioty rozszerzone trzeba prowadzić już od klasy 
pierwszej. Dodała, iż każdy oddział o danym profilu ma inne rozszerzenia z przedmiotu. 
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jest duża rotacja uczniów w szkołach po rozpoczęciu 
roku szkolnego?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że w Liceum Ogólnokształcącym w ostatnim czasie 
przybyło uczniów, natomiast w szkołach zawodowych przybywa w roku szkolnym, 
ponieważ odchodzą uczniowie z technikum. Dodała, iż związane jest to z bardzo dużą 
liczbą przedmiotów i nadmiarem obowiązków. Ponadto podkreśliła, że wszyscy 
nauczyciele mają zapewnioną pracę, oprócz nauczyciela od języka niemieckiego. 
Dodała, iż ten nauczyciel również będzie miał zapewnioną pracę za porozumieniem 
dyrektorów szkół.
Więcej pytań nie było.
Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie (4-za) wyraził 
zgodę na utworzenie oddziałów klas pierwszych z niższą liczbą uczniów w roku 
szkolnym 2019/2020.
Pan Starosta podziękował Pani Naczelnik OZ za przybycie.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu przedstawił 
informację z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu ^  
Sierpeckiego za I półrocze 2019r. Pan Starosta poprosił Pana Skarbnika o zabranie 
głosu.
Pan Skarbnik powiedział, iż zgodnie z art 266 ustawy o finansach publicznych zarząd 
jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu jednostki 
samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do 31 sierpnia 
informację o przebiegu wykonania budżetu, informacje o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej oraz informację o wykonaniu przedsięwzięć, a także informacje 
wykonania budżetu Powiatowej Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu. Dodał, iż w/w informacje należy 
przedstawić Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Pan Skarbnik poinformował, jakie były dochody i wydatki za I półrocze. Powyższa 
informacja została zawarta w uzasadnieniu do uchwały, która stanowi załącznik do 
niniejszego protokołu.

6



Pan Sławomir Krystek powiedział, iż w punkcie 11 należności jest kwota 7.199zł,która 
jest przeznaczona na koordynatora projektu. Zapytał, czy ten projekt jest obecnie 
realizowany?
Pan Skarbnik odpowiedział, że nie. Wyjaśnił, iż był to projekt realizowany w roku 2016 
i obecnie jest sprawa na ukończeniu w sądzie w Warszawie gdzie zostanie ogłoszony 
wyrok.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy są ostateczne rozstrzygnięcia związane 
z naliczeniem kary za projekt związany z informatyzacją.
Pan Starosta odpowiedział, że zostało przesłane pismo odwołujące od decyzji, gdzie 
przyznano kary ponad 30.000zł.
Pan Sekretarz wyjaśnił, iż pozostał zwrot kary plus odsetki, czyli w sumie około 
34.000zł. Dodał, iż od tej decyzji też poszło odwołanie do Zarządu Województwa 
Mazowieckiego.
Pan Kamil Różański zapytał, o sprawozdanie z wykonania budżetu szpitala?
Pan Skarbnik odpowiedział, iż powyższe sprawozdanie załącza się. Dodał, iż do tej 
informacji załącza się informacje z wykonania budżetu bibliotece oraz informacje 
z wykonania planu finansowego szpitala. Oznajmił, iż wynik finansowy szpitala wynosi 
minus 490.000zł za półrocze.
Pan Andrzej Cześnik zapytał o zabezpieczenie środków finansowych na karę 
z Narodowego Funduszu Zdrowia, która jest do zapłaty.
Pan Sekretarz powiedział, że Powiat otrzymał ulgę w postaci rozłożenia należności kary 
na raty. Oznajmił, iż porozumienie w sprawie ulgi będzie podpisane pod warunkiem, że 
Powiat da zabezpieczenie. Powiedział, iż była propozycja zabezpieczenia gwarancją 
bankową lub gwarancją ubezpieczeniową. Dodał, iż w każdym z tych przypadków 
należałoby podjąć uchwałę w sprawie poręczenia gwarancji, które stałoby się kosztem. 
Pan Sekretarz przypomniał, że Powiat ma poręczony kredyt konsolidacyjny. W związku 
z powyższym wystąpiono z propozycją zabezpieczenia nieruchomością zabudowaną na 
ul. Słowackiego z zespołem poradni. Odpowiedź była negatywna z uwagi na to, że 
egzekucja tych wierzytelności rozciągnęłaby się w czasie. Po długich rozmowach 
zaproponowano na obecną chwilę zabezpieczenie w postaci obciążenia hipoteki trzech 
działek w m. Studzieniec, które w roku 2017 zostały oszacowane na kwotę 1.300.000zł. 
Dodał, że są to nieruchomości niezabudowane, tzw. grunty rolne. Oznajmił, że jeżeli 
będzie zgoda, to należałoby podjąć uchwałę przez Radę Powiatu odnośnie wyrażenia 
zgody na ten rodzaj zabezpieczenia.
Pan Kamil Różański zapytał, czy Pan Starosta ma wiedzę o tym, że ktoś złożył 
zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa?
Pan Starosta odpowiedział, że nie ma.
Pan Kamil Różański zapytał, czy Zarząd Powiatu decyduje się złożyć zawiadomienie? 
Pan Starosta powiedział, że czeka na informację od Mazowieckiego Dyrektora 
Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie tej informacji.



Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 140.26.2019
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2019r. /uchwała stanowi 
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6 i 7
Pan Skarbnik przedstawił zmiany jakie zachodzą w projekcie uchwały dotyczącej 
zmiany w budżecie na rok 2019 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2019-2035. Zaproponowane zmiany zostały przedstawione w uzasadnieniu do uchwały 
WPF na lata 2019-2034 i uchwały budżetowej na 2019r., które stanowią załącznik do 
niniejszego protokołu/.

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

UCHWAŁĘ Nr 141.26.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 7 do 
niniejszego protokołu/.

oraz

UCHWAŁĘ Nr 142.26.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019r. łuchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

Ponadto Pan Kamil Różański zapytał, jak kwota była przyznawana na promocje 
w latach ubiegłych?
Pan Skarbnik odpowiedział, że od 120.000zł do 130.000zł. W roku bieżącym było 
150.000zł zaplanowane i wzrośnie do 200.000zł.
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Pan Sławomir Krystek zapytał, czy samochód do Starostwa musi być zakupiony w roku 
bieżącym?
Pan Starosta odpowiedział, że samochód był zaplanowany w roku 2018 do budżetu 
na rok 2019r. Dodał, że z samochodu korzystają również naczelnicy wydziałów, 
pracownicy, nie tylko Starosta. Obecnie wymaga dużo napraw.
Pan Skarbnik powiedział, iż poprzedni samochód został wyceniony na około 116.000 zł. 
Jeżeli doda się miesięczne spłaty i sumuje to wychodzi 116.000 zł, natomiast końcowa 
wartość wykupu jeszcze trzeba dodać 60.000zł. Uważa, że przy obecnej sytuacji, jeżeli 
są przeznaczone środki, to nie należy tracić środków na dodatkowe opłaty i na wynajmy. 
Uważa, że lepszy sposobem jest wzięcie samochodu za gotówkę ze względu na koszty. 
Pan Starosta dodał, że środki były zabezpieczone w poprzednim budżecie.
Pan Sławomir Krystek uważa, że to nie będzie samochód za kwotę 165.000zł.
Pan Skarbnik stwierdził, iż na zakup samochodu odbędzie się przetarg i zostanie 
określona specyfikacja, a cena będzie umieszczona w specyfikacji.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 8
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za) bez uwag przyjęli Protokołu 
Nr 25.2019 z dnia 30 lipca 2019r.

Ad. pkt 9
Członkowie Zarządu Powiatu w sprawach różnych zapoznali się m. in. z:

1) Intencyjnym Listem Współpracy w sprawie budowy ścieżki rowerowej na terenie 
trzech gmin -  Rogowo, Skrwilno, Szczutowo /list stanowi załącznik nr 9 do niniejszego 
protokołu/.

2) Pismem Pani H. Przeciszewskiej w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej /pismo 
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

3) Decyzją w sprawie dokonania aktualizacji operatu ewidencyjnego obrębu miasto 
Sierpc /decyzja stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

^ jPl-SI? e « °' Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu przesłanego do Mazowieckiego 
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zabezpieczenia

pfotTkTłu/. kary d° NFZ ,PiSm° StanOWi załcłcznik nr U  do niniejszego

5) Opinią prawną uchwał Anty-LGBT /opinia stanowi załącznik 
protokołu/. nr 13 do niniejszego
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6) Odpowiedzią na pytania przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu do 
Redaktora Naczelnego Kuriera Sieipeckiego /'pismo stanowi załącznik nr 14 +67do 
niniejszego protokołu/.

Więcej pytań nie było.
Na tym posiedzenie zakończono.

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil

Protokołowała

Danuta Sekulska
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Zaf' Nr ........do protokołu

1 P°*l®d»ni» Żaru ,ju powiatu

Nf ,  d l.

LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2019r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Turalski Mariusz Starosta U
2. Ocicki Jarosław Wicestarosta p u & O m O o A A /

3. Cześnik Andrzej Członek
/r

4. Krystek Sławomir Członek /?y?r*

5. Różański Kamil Członek
(\f\
I)

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 76 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.0022.20.2019

Zał. Nr .... .. do protokołu

z posiedzenia Żarz* du Powiatu
Sierpc, dnia 20.08.2019 r.

Nr4£..M. t d,

Działając na podstawie § 76 ust 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 26 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2019r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu deklaracji 
w sprawie wyrażenia woli utworzenia na terenie powiatu sierpeckiego dla osób 
z niepełnosprawnością „Centrum opiekuńczo-mieszkalne”.
4. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów klas 
pierwszych z niższą liczbą uczniów w roku szkolnym 2019/2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2019r.
6. 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 2019-2035.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019r.
8. Przyjęcie protokołu Nr 25.2019 z dnia 30 lipca 2019r.
9. Sprawy różne.
in Zamknięcie posiedzenia.

Mariusz Turalski


