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PROTOKÓŁ Nr 27.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 28 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 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. Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,
3. Pani Małgorzata Korpolińska -  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu,
4. Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
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 wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum 
Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego w Sieipcu do projektu „SMART 
SCHOOLS FOR BETTER TRANSEVERAL SKILLS” realizowanego w ramach 
programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego

^  w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin 
zajęć w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska 
wicedyrektora w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów klas 
pierwszych z niższą liczbą uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Nr 1 
i w Zespole Szkół Nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na
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stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-  5) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) przyjęli porządek posiedzenia Zarządu 
Powiatu w dniu 28 sierpnia 2019r.

Ad. pkt 3
Na sale posiedzenia przybyłą Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia.
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 
przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu do 
projektu „SMART SCHOOLS FOR BETTER TRANSEVERAL SKILLS” •  
realizowanego w ramach programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Liceum 
Ogólnokształcącego w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, iż chodzi o wyrażenie zgody przez Zarząd Powiatu na 
uczestniczenie Liceum Ogólnokształcącego w projekcie Erasmus + oraz udzielenie 
upoważnienia dla Pani Dyrektor do podpisywania umów oraz składania wyjaśnień. 
Oznajmiła, że szkoła jest partnerem, natomiast głównym koordynatorem jest Wielka 
Brytania. W projekcie bierze udział pięć krajów: Polska, Wielka Brytania, Turcja, 
Włochy i Rumunia. Dodała, że wartość projektu po stronie polskiej wyniesie 
27.411 euro, natomiast organ prowadzący musi zabezpieczyć 20% wartości przyznanego 
dofinansowania, czyli 5.482.20 euro, które zostanie zwrócone po zakończeniu projektu. 
Wspomniała, że w/w projekt będzie realizowany przez 2 lata i będzie polegał na 
wizytach w poszczególnych krajach i mobilnościach uczniów i nauczycieli.
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Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 143.27.2019
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra 
H. Sucharskiego w Sierpcu do projektu „SMART SCHOOLS FOR BETTER 
TRANSEVERAL SKILLS” realizowanego w ramach programu Erasmus+ oraz 
upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu /uchwała stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż w związku z wnioskiem Pana Piotra Tyndorfa -  
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1, Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na realizację 
dodatkowych godzin zajęć w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 
w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że jest to kontynuacja innowacji pedagogicznej. 
Dodała, że są to klasy policyjne i medyczne po szkole gimnazjalnej. Dodała, że tej 
innowacji nie ma w szkole podstawowej. Wyjaśniła, iż według rozporządzenia w 
sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, organ prowadzący 
szkołę, na wniosek dyrektora szkoły może dołożyć do 3 godzin tygodniowo dla 
każdego oddziału. Całkowity koszt przydzielenia dodatkowych godzin został 
przedstawiony we wniosku.
Pan Kamil Różański poprosił o opinię w tym temacie Pana Skarbnika.
Pan Skarbnik powiedział, iż takie decyzje są negatywne. Powiedział, że oświata jest 
niedofinansowana i dopiero w miesiącu październiku będzie można przekazać 
informację, ile z budżetu Powiatu dołoży się środków finansowych do oświaty. Uważa, 
że może być sytuacja, że będzie trzeba zmniejszyć ilość inwestycji z funduszu dróg 
samorządowych, ponieważ w roku 2019 nie zostanie zrealizowana inwestycja drogowa 
na ul. Konstytucji 3 Maja i droga Gójsk -  Podlesie. Powiedział, że na razie nie posiada 
żadnych danych, ile Powiat będzie dopłacał do oświaty. Ponadto poinformował, 
iż wskaźniki do obliczenia subwencji nie wzrastają, pomimo że była podwyżka płac 
o ponad 9%. Stwierdził, że jeżeli nie zostaną wskaźniki zwiększone, będzie to bardzo 
ciężki rok dla budżetu Powiatu.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że powyższa uchwał jest potrzebna, aby zamknąć 
arkusz organizacyjny.
Pan Starosta zapytał, jak liczne są klasy policyjna i medyczna?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że klasa medyczna 29, natomiast policyjna 
34 uczniów.
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Pan Starosta stwierdził, iż na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na zawód 
pielęgniarki i policjantów.
Pan Kamil Różański zwrócił uwagę, że ukończenie szkoły średniej o tych kierunkach 
nic nie wnosi do punktacji w wyższych szkołach.
Pan Starosta uważa, że można dalej kontynuować naukę w tym kierunku.
Pan Sławomir Krystek poprosił o wyjaśnienie od Pani Naczelnik. Powiedział, iż Zarząd 
Powiatu wyraża zgodę na jedną godzinę tygodniowo dla klasy medycznej i dwie 
godziny tygodniowo dla klasy policyjnej, natomiast z wniosku wynika, iż dyrektor 
wnosi o trzy godziny dla klasy medycznej.
Pani Naczelnik OZ odpowiedział, że zapis jest, iż w cyklu edukacyjnym czyli na trzy 
lata (po jednej godzinie przez trzy lata).
Pan Kamil Różański stwierdził, że jest to dodatkowa godzina w ramach godzin 
uzupełniających. Uważa, że godziny programowe są niedoszacowane kosztowo 
i Powiatu musi dołożyć z budżetu i jeszcze dokładane są kolejne godziny, to budżet 
zostaje obciążony kolejnymi kosztami.
Pani Naczelnik OZ wspomniała, że żadna ze szkół nie ma godzin SKS -  u płatnych, ani 
kółek zajęciowych.
Pan Starosta stwierdził, że wolałby SKS w szkołach.
Pan Naczelnik OZ powiedziała, że do tego przedmiotu jest przygotowana podstawa 
programowa. Kuratorium oświaty wyraziło zgodę i będzie wpisany w ramowym planie 
nauczania. Dodała, że jest to ostatni rok po gimnazjum, dlatego następne są to godziny 
dyrektorskie przydzielone w ramach ramowych planach nauczania. Dyrektor będzie 
decydował na co będą przeznaczone. Wyjaśniła, iż w ramach godzin o profilu 
policyjnym wchodzą elementy prawa i samoobrony. Dodała, iż te klasy aktywnie 
uczestniczą w różnych uroczystościach. Oznajmiła również, że po szkole podstawowej 
nie ma klasy policyjnej i może okazać się, że już nie będzie naboru do klasy policyjnej. 
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 144.27.2019
w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin zajęć w klasach 
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu Iuchwała 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 wyrażenia zgody na utworzenie 
stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
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Pani Naczelnik OZ powiedziała, iż Pan Piotr Tyndorf -  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 
wystąpił z wnioskiem o utworzenie drugiego stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół 
Nr 1. Wyjaśniła, iż pierwszego wicedyrektora tworzy się obligatoryjnie, jeżeli liczba 
oddziałów w szkole wynosi przynajmniej 12. Oznajmiła, iż obecnie w roku szkolnym 
będzie 31 oddziałów, a średnia na oddział wynosi 27,87 ucznia w klasie. Liczba uczniów 
w całej szkole wynosi 864 osoby.
Pan Kamil Różański zapytał, ile wynosi dodatek funkcyjny dla wicedyrektora?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że do 30% zasadniczego wynagrodzenia.
Pan Wicestarosta nadmienił, iż obecnie Zarząd Powiatu tylko wyraża zgodę na 
możliwość powołania wicedyrektora.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 

jednogłośnie (5-za) podjęli:

#  UCHWAŁĘ Nr 145.27.2019
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska wicedyrektora w Zespole 
Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie oddziałów klas pierwszych z niższą liczbą uczniów w roku szkolnym 
2019/2020 w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół Nr 2 /wniosek stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że w Zespole Szkół Nr 1 są to dwie klasy branżowe po 
gimnazjum i po szkole podstawowej z liczbą uczniów 22 osoby. Dodała, iż po 
pierwszym półroczu liczba uczniów w klasach zwiększa się, ponieważ uczniowie 
zmieniają kierunek nauczania. W Zespole Szkół Nr 2 z niższą liczbą uczniów będą 

^  4 klasy: technikum po szkole podstawowej o profilu technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
z liczbą uczniów 21, technikum po szkole podstawowej - technik rachunkowości 
z liczbą uczniów 21, klasa liceum ogólnokształcącego po gimnazjum -  psychologiczno 
-  pedagogiczna z liczbą uczniów 22 i branżowa szkoła I stopnia po gimnazjum oddział 
wielozawodowy z liczbą uczniów 22.
Pani Naczelnik nadmieniła, że średnia uczniów na oddział w Zespole Szkół nr 2 wynosi 
26,25 osoby w klasach pierwszych.
Pytań nie było.
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Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) wyrazili zgodę na utworzenie oddziałów klas pierwszych z niższą 
liczbą uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Nr 1 i w Zespole Szkół 
Nr 2

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powołania Komisji Konkursowej 
do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 10 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz powiedział, że od 1 maja br. na stanowisku dyrektora szpitala jest 
pełniący obowiązki dyrektor. W związku z powyższym należy wszcząć procedurę 
konkursową. Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym procedurę konkursową 
wszczyna się powołaniem Komisji Konkursowej, która na posiedzeniu uchwali 
Regulamin i treść ogłoszenia, a następnie przekaże do Zarządu Powiatu, który podejmie 
uchwałę o ogłoszeniu konkursu na stanowisku Dyrektora SPZZOZ. Wyznaczy termin co 
najmniej dziesięciodniowy na zgłoszenie ofert. Po tym terminie Komisja Konkursowa 
dokona oceny formalnej złożonych ofert i przejdzie do oceny merytorycznej zgodnie 
z uchwalonym regulaminem, wyłoni kandydata do zatrudnienia na stanowisku 
dyrektora. Po wyłonieniu kandydat zostanie przedstawiony Zarządowi Powiatu, który 
podejmie uchwałę o zatrudnieniu. Poinformował, iż Rada Powiatu powołuje od 3 do 6 
przedstawicieli do Komisji Konkursowej, którzy posiadają wyższe wykształcenie. 
Ponadto w skład komisji musi wchodzić jeden lekarz, przedstawiciel Rady Społecznej. 
Pani Naczelnik OZ wspomniała, aby Komisja Konkursowa mogła wyłonić dyrektora, 
to musi się zgłosić przynajmniej dwóch kandydatów. Jeżeli zgłosi się jeden kandydat, 
wówczas ogłasza się w ciągu 30 dni kolejny konkurs na stanowisko dyrektora.
Pan Sekretarz powiedział, że jeżeli zgłosi się dwóch kandydatów, a jedna z ofert nie 
będzie spełniała wymogów formalnych, to jest równoznaczne ze złożeniem jednej oferty 
i w terminie 30 dni ogłasza się drugi konkurs. Dodał, iż o tym mówi regulamin 
wzorcowy, którego zapisy muszą zostać przeniesione do regulaminu, który uchwali 
powołana Komisja Konkursowa.
Pani Naczelnik OZ oznajmiła, że przedstawicielem Rady Społecznej jest Pan Marek 
Lejman.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 146.27.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na 
obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu 
Sierpeckiego.
Pan Sekretarz powiedział, że przedmiotowy temat był omawiany na posiedzeniu 
Zarządu. Wspomniał, iż Powiat ma ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia 
propozycję ulgi w formie rozłożenia na raty płatności należnej w łącznej kwocie 
1.132.583,59zł. W związku z powyższym potrzebne jest podpisanie porozumienia 
zatwierdzającego tę ulgę, a jednocześnie potrzebne jest poręczenie przez Radę Powiatu 
terminowej spłaty należności rozłożonej na 60 rat. Wyjaśnił, iż Rada Powiatu dokonała 
już poręczenia kredytu konsolidacyjnego i dalsze poręczenie przez Radę Powiatu 
prowadziłoby do naruszenia przepisów prawa ustawy o finansach publicznych. 
W związku z powyższym wskazano zabezpieczenie spłaty poprzez obciążenie 
hipoteczne trzech nieruchomości położonych w m. Studzieniec gm. Sierpc.
Pan Starosta powiedział, że innej możliwości nie ma. Dodał, iż 6.500zł to miesięczne 
odsetki, które Powiat płaci. Stwierdził, że niezwłocznie należy dokonać tego 
zabezpieczenia.
Pan Sekretarz powiedział, że ta forma zabezpieczenia jest obojętna z punktu widzenia 
dalszej działalności Powiatu, czyli nie wpływa na ograniczenie inwestycji. Dodał, iż 
poręczenie w pozostałych przypadkach dotyczących poręczenia w postaci gwarancji 
bankowej czy ubezpieczeniowej staje się kosztem.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 147.27.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego /uchwała stanowi załącznik nr 12 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Członkowie Zarządu Powiaty w sprawach różnych zapoznali się z:
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1. Pismem Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Klinice Gastroenterologii 
Onkologicznej w Centrum Onkologii w Warszawie z propozycją współpracy przy 
ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka /pismo stanowi załącznik nr 13 do 
niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że ten program jest bezpłatny i jest realizowany 
szczególnie w szkołach. Koszty to tylko powielanie materiałów. Program będzie 
realizowany na zajęciach z psychologiem i pedagogiem na godzinach wychowawczych. 
Pani Naczelnik OZ zaproponowała, że jako Wydział Oświaty i Zdrowia może podjąć 
się tego działania. Jako koordynatora do realizacji programu zaproponowała Panią 
Joannę Mazurowską - pracownika Wydziału Oświaty i Zdrowia.
Pan Sekretarz powiedział, że jeżeli Zarząd Powiatu wyrazi zgodę, to wówczas 
do 16 września udzieli się odpowiedzi i zadeklaruje współpracę z tym kołem.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że będzie to realizowane w ramach godzin 
wychowawczych łącznie z psychologiem i pedagogiem poprzez uświadamianie 
uczniów, w jaki sposób wykrywać czerniaka i w jakim momencie zgłosić się do lekarza. 
Po zapoznaniu się z dokumentami Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 
(5-za) wyrazili zgodę na realizację w/w programu oraz powołali koordynatora do tego

2. Pismem w sprawie propozycji ustanowienia gwarancji w postaci hipoteki na

nr 14 do niniejszego protokołu/.

3. Zawiadomieniem o zamiarze zakończenia postępowania w sprawie dotyczącej zwrotu 
środków w ramach projektu pn. „E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu /pismo 
stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

Więcej pytań nie było.
Na tym posiedzenie zakończono.

programu.

nieruchomości będącej własnością Powiatu Sieipeckiego /pismo stanowi załącznik

Protokołowała

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej

Zarząd

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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2a'1- Nr   rfo protokołu

2 Posiedzenia Zarzćdu Powiatu 

Hr , -i. ^  O!? oryę
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU Jdl *

W SIERPCU

LISTA OBECNOŚCI

na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2019r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Turalski Mariusz Starosta If.żZ—
2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek

4. Krystek Sławomir Członek /S
5. Różański Kamil Członek

t
Zarząd Powiatu został zwołany w ttybie 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego 

co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Uchwały 
Nr II.II.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.0022.21.2019

Zal. Nr. J / .........do protokołu

z posiedzenia Zarzi .1u Powiatu 

Nr 1 dl

Sierpc, dnia 27.08.2019 r.

Działając na podstawie § 76 ust 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 27 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Liceum 
Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu do projektu „SMART

w SCHOOLS FOR BETTER TRANSEVERAL SKILLS” realizowanego w ramach 
programu Erasmus+ oraz upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 
w Sierpcu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin 
zajęć w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie stanowiska 
wicedyrektora w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów klas 
pierwszych z niższą liczbą uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół Nr 1 
i w Zespole Szkół Nr 2.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu.

* 8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości gruntowych 
stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.


