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PROTOKÓŁ Nr 57.2020
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 31 lipca 2020r.

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska - podinspektor 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. 9:00.

A W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu,
2. Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu,
3. Pani Agnieszka Gorczyca - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Sierpcu.
4. Pani Grażyna Topolewska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w

Szczutowie.
5. Pan Wojciech Rzeszotarski- Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami.
6. Pan Artur Obrębski - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do realizacji
projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie
epidemii COYID 19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych
w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID19" w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+ w Szczutowie".
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Domu Pomocy
Społecznej w Szczutowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli
w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.
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8. Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności nieruchomości
Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2020r.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Sierpeckiego na rok 2020.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt l
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Starosta Sierpecki Pan Mariusz
Turalski witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu
(stan członków uczestniczących w posiedzeniu - 4).

Ad. pkt. 2
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia Zarządu

Powiatu w dniu 31 lipca 2020r.

Ad. pkt. 3
W posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor PCPR w Sierpcu Pani Agnieszka

Gorczyca. Pani Dyrektor poinformowała o tym, że Starostowie w dniu 30 lipca 2020
r. zawarli umowę z Wojewodą Mazowieckim odnośnie otrzymania środków
finansowych z projektu unijnego, w związku ze złożonym wcześniej
zapotrzebowaniem na te środki. Dodała, że środki te nadzorowane są przez
Wojewodę. W związku z tym do dzieci z pieczy zastępczej i Domu Dziecka w
Szczutowie trafią komputery, maseczki ochronne i płyny do dezynfekcji. Ponadto,
Pani Dyrektor wyraziła konieczność wniesienia do budżetu tych środków
finansowych jeszcze na dzisiejszym posiedzeniu, ponieważ jak najszybciej należy
złożyć zapytanie ofertowe. Dodała, że termin na wyłonienie dostawcy został
wskazany w umowie i mija 31 sierpnia.

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

UCHWAŁĘ NR 333.57.2020
w sprawie przystąpienia Powiatu Sierpeckiego do realizacji projektu pn.

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID
19" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-
2020./wc/wa/a stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt. 4
Członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie

(4-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ NR 334.57.2020
w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Sierpcu do realizacji projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy
zastępczej w okresie epidemii COYID19" w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2Q14-2Q2QJuchwała stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu/

Ad. pkt. 5
W posiedzeniu uczestniczyła Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w

Szczutowie Pani Grażyna Topolewska.
Pani Dyrektor poinformowała, że ze struktur Domu Pomocy Społecznej w

Szczutowie zostanie wyłączony Dzienny Dom „Senior -f", który będzie stanowił
oddzielną jednostkę. W związku z tym projekt uchwały w sprawie utworzenia
Dziennego Domu „Senior+ w Szczutowie nadaje jednocześnie projekt statutu tej
jednostki.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że zgodnie z zaleceniami kontroli kompleksowej w
roku 2020 powiat sierpecki powinien podjąć działania polegające na wyodrębnieniu
Dziennego Domu „Senior+" ze struktur Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
Dodał, że wiąże się to z szeregiem ważnych czynności, takich jak: zatrudnienie
dyrektora, obsługa finansowa placówki, wydzielenie mediów, a także czy lokal
spełnia wymogi architektoniczne -budowlane samodzielnego lokalu.

Pan Starosta zwrócił się do Członków Zarządu Powiatu o zdjęcie z porządku
obrad pkt. 5 i pkt. 6. Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie opowiedzieli się za
zdjęciem pkt. 5 i pkt. 6 z porządku obrad.

Pani Grażyna Topolewska poinformowała, że w dniu 4 sierpnia 2020 r.
odbędzie się ostateczna wizyta Wydziału Kontroli Mazowieckiego Centrum Polityki
Społecznej i akceptacja części segmentu A na cele rehabilitacji społecznej.

Ad. pkt. 6
Pkt. 6 zdjęto z porządku obrad.

Ad. pkt. 7
Sekretarz Powiatu Pan Ryszard Dobiesz poinformował, że podjęcie uchwały w

sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach związanych z
prowadzeniem bieżącej działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w
Sierpcu ma związek z podjęciem uchwały o powierzeniu stanowiska Dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Anecie Ciemieckiej. Dodał, że podjęcie
tejże uchwały jest niezbędne do bieżącego prowadzenia placówki.

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



UCHWAŁĘ NR 335.57.2020
w sprawie upoważnienia do składania oświadczenia woli w sprawach
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej w Sierpcu./uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt. 8
Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Pan Wojciech

Rzeszotarski poinformował, że w ramach komunalizacji zostały wydane przez
Wojewodę decyzje na pewne drogi powiatu sierpeckiego. Na podstawie tych decyzji
powiat sierpecki został ujawniony w ewidencji gruntów i budynków. W związku z
tym zostało ujawnione w księdze wieczystej prawo własności powiatu do 14 działek
- 3 na terenie Miasta Sierpca oraz 11 na terenie Gminy Sierpc, /załącznik nr 61

Ad. pkt. 9
Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Sobiecki poinformował o dwóch ważnych

• zmianach w budżecie powiatu. Pierwsza ze zmian to podpisanie umowy na 125 970
zł na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w
okresie pandemii COYID-19". Dodał, że środki te w 80% pochodzą z budżetu Unii
Europejskiej, a w 20% z budżetu krajowego i są przeznaczone na zakup komputerów,
drukarek, maseczek i sprzętu dezynfekcyjnego dla dzieci z Domu Dziecka w
Szczuto wie i z rodzin zastępczych. Drugą zmianą jest wprowadzenie do budżetu
2000 zł, które otrzymał powiat na obronę narodową. Pan Skarbnik dodał, że środki te
powinny zostać przeznaczone na zakup usług w związku z przeprowadzanymi jak co
roku powiatowymi ćwiczeniami.
Pan Skarbnik dodał również, że konieczne jest aby projekt, o którym mówiła

Dyrektor PCPR Pani Agnieszka Gorczyca został rozliczony do końca września
bieżącego roku.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z
dokumentami jednogłośnie (3-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 336.57.2020
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na
rok 2Q2Q./uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt. 10
Członkowie Zarządu powiatu zapoznali się z:
1. Pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przekazania według
właściwości Uchwały w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie Powiatu Sierpeckiego i
udzieleniu wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Sierpeckiego do Wojewody
Mazowieckiego, /pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/

Pan Sekretarz poinformował, że błędnie przesłano do RIO Raport o stanie
powiatu. Dodał, że RIO przekazało do Wojewody Mazowieckiego według
właściwości tę uchwałę, która podlega nadzorowi Wojewody.



2. Pismem Przewodniczącego Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie udzielenia
odpowiedzi na pytania skierowane przez Redaktor Naczelną Kuriera Sierpeckiego do
Dyrektora szpitala./pismo stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/

Pan Wicestarosta powiedział, iż większość informacji dotyczących szpitala
znajduje się w sprawozdaniach placówki, które są jawne. Dodał, że są również pewne
dane, których szpital nie może udostępnić Kurierowi. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu
Pan Robert Makówka musi skontaktować się z prawnikiem, który określi jakie
informacje można wskazać w odpowiedzi na pismo, a jakie nie.

3. Odpowiedzią na wnioski w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek
pływających na jeziorze urszulewskim.//?/smo stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu/

Sekretarz Powiatu Pan Ryszard Dobiesz poinformował, że w imieniu
mieszkańców Pan Tomasz Szulborski oraz Pan Jerzy Knapik wystąpili o
wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających wyposażonych w silniki o

•

napędzie spalinowym na jeziorze urszulewskim. Z drugim wnioskiem w tej sprawie
do Rady Powiatu wystąpił Prezes Gospodarstwa Rybackiego Pan Mirosław
Ossowicki. Sekretarz Powiatu Pan Ryszard Dobiesz nadmienił, że wnioski te były
przedmiotem dyskusji poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu. W wyniku tej
dyskusji ustalono, że Zarząd Powiatu nie skorzysta z inicjatywy uchwałodawczej
dotyczącej wprowadzenia ograniczenia i Pan Sekretarz przygotuje odpowiedź na
wnioski. W uzasadnieniu zaznaczył, że powiat sierpecki posiada Plan Operacyjny, a
jedną z sześciu gałęzi jest turystyka, na którą negatywnie mogłoby odbić się
wprowadzenie tego zakazu. Uargumentowano to tym, że ludzie młodzi, którzy
preferują aktywny tryb życia rezygnowaliby z tej formy wypoczynku. Sekretarz
Powiatu Pan Ryszard Dobiesz poinformował, że Pan Tomasz Szulborski napisał
skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na odpowiedź Zarządu Powiatu z dnia
20 lipca 2020 r. W dniu 30 lipca 2020 r. na posiedzeniu tej Komisji Pan Sekretarz
przedstawił członkom treść skargi i zasugerował, że z punktu widzenia przedmiotu

•

skargi nie jest ona precyzyjna. Z jej treści nie da się ustalić czy skarga dotyczy
naruszenia prawa przez Zarząd Powiatu, że nie przygotował projektu czy nie zgadza
się z przepisami i merytoryczną częścią odpowiedzi Zarządu. Takie też pytanie
zostało skierowane do nadawcy skargi. Dodał, że na posiedzeniu Komisji podjęto
dyskusję w sprawie wprowadzenia ograniczeń dotyczących, np. dni, godzin używania
jednostek pływających.

4. Informacją Dyrektora ZDP w sprawie wpływów środków finansowych z opłat za
przystanki autobusowe./p/swo stanowi załącznik nr U do niniejszego protokołu/

Do obecnego na posiedzeniu Dyrektora Zarządu. Dróg Powiatowych w Sierpcu
Pana Artura Obrębskiego zwrócił się z pytaniem Sekretarz Powiatu: czy koszt obsługi
nie przewyższa wpływów środków finansowych z opłat za przystanki autobusowe?
Dyrektor ZDP w Sierpcu Pan Artur Obrębski odpowiedział, że wprawdzie koszt ten
nie przewyższa wpływów, ale niewiele z tego zostaje, bo są to kwoty bardzo małe.
Roczny dochód za 2019 r. wyniósł 640 zł, gdzie nie było jeszcze epidemii



koronawirusa. Dodał, że powiaty ościenne dawno już z tych opłat zrezygnowały.
Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Sobiecki zauważył, że zwolnienie z opłat za
przystanki wpłynęłoby z korzyścią dla firm autobusowych. W związku z tym
Wicestarosta Pan Jarosław Ocicki skierował prośbę do Członków Zarządu Powiatu o
zajęcie stanowiska w tej sprawie. Członek Zarządu Powiatu Pan Andrzej Cześnik
wyszedł w inicjatywą zawieszenia tych opłat na pewien czas. Sekretarz Powiatu Pan
Ryszard Dobiesz powiedział, że zasady korzystania z przystanków określone są w
uchwale, a uchwała ma rangę aktu prawa miejscowego. Na tej podstawie Dyrektor
realizujący uchwałę wydaje decyzje. W ramach tych zasad jest przewidziana opłata
za każde zatrzymanie na przystanku, która nie może przekroczyć kwoty 5 gr.
Uchwała Rady Powiatu w Sierpcu nie przewiduje instytucji zawieszenia. Dodał, że
jeśli Zarząd Powiatu wyrazi aprobatę dla zawieszenia pobierania opłat za przystanki
autobusowe to konieczne jest przygotowanie projektu uchwały wprowadzającego
zmiany polegające na likwidacji pobierania tejże opłaty. Zarząd Powiatu w Sierpcu w
Sierpcu wyraził aprobatę dla zawieszenia pobierania opłat za przystanki autobusowe.

• Członek Zarządu Pan Kamil Różański zwrócił się w imieniu Radnych Gminy
Zawidz do Dyrektora ZDP w Sierpcu o ścięcie trawy przy drogach powiatowych
(jadąc od strony Jeżewa w kierunku Skoczkowa). Dyrektor ZDP powiedział, że trawa
obcinana jest na bieżąco. W gminie Zawidz trawa jest już obcięta w Koziebrodach,
Koseminie, Jaworowie, Milewku, Milewie, a także na drodze Szumanie-Bielsk.
Dodał, że pozostały teraz miejscowości Jeżewo, Skoczkowo i Majki. Pan Kamil
Różański zwrócił również uwagę na problem wyrastających chwastów w pobliżu
chodników. Pan Artur Obrębski oznajmił, iż miejsca w pobliżu chodników obcina się
ręcznie za pomocą kosy żyłkowej, a także stosuje się opryski, choć stanowi to często
problem dla rolników. Pan Artur Obrębski zaznaczył również, że objazd dróg
powiatowych trwa około 2 miesięcy (ok.800 km).

5. Pani Dyrektor poinformowała, że na tę chwilę rodziny zastępczej zawodowej na
terenie powiatu sierpeckiego nie ma. Pan Starosta powiedział, że występuje duża

• dysproporcja pomiędzy podziałem środków finansowych dla rodziny zastępczej, a
Domem Dziecka. Pani Dyrektor Agnieszka Gorczyca oznajmiła, że dotychczasowa
rodzina zastępcza dostawała wynagrodzenie w kwocie 2000 zł brutto, a Dom Dziecka
dostaje nawet 6000 zł brutto. Pan Starosta zaznaczył, że dziecko z rodziny zastępczej
wychodzi w wieku 18 lat do życia społecznego w innej formie psychofizycznej niż
dziecko z domu dziecka, dlatego kwestia przydziału środków finansowych w tej
kwestii jest niezwykle ważna, /załącznik nr 121

Pan Wicestarosta zaznaczył, że kwestia dotycząca podwyższenia świadczeń
finansowych dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu sierpeckiego
została szczegółowo omówiona na posiedzeniu Komisji.
Pani Agnieszka Gorczyca wyjaśniła nieobecnemu na posiedzeniu Komisji Panu
Kamilowi Różańskiemu, że w pieczy zastępczej jest tak, że są rodziny spokrewnione,
niezawodowe i zawodowe. Na każde dziecko są przeznaczane pieniądze. Na dziecko
w rodzinie spokrewnionej przyznaje się ustawowo nie mniej niż 694 zł oraz na
dziecko w rodzinie niezawodowej nie mniej niż 1054 zł. W tym przypadku rodzina
nie dostaje wynagrodzenia, ponieważ dostaje pieniądze na dziecko. Dodała, że



rodzina zawodowa- jak sama nazwa wskazuje- wykonuje zawód i dostaje za to
wynagrodzenie. Powiat sierpecki na tę chwilę takiej rodziny nie ma, a rodzina, której
w marcu wygasła umowa dostawała 2000 zł brutto wynagrodzenia. Zatrudnienie
rodziny zawodowej nie wynika z kodeksu pracy, lecz z ustawy o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej.

Pan Kamil Różański podsumował dyskusję wskazując, że po podwyższeniu
świadczeń finansowych rodzinie zastępczej spokrewnionej na każde umieszczone
dziecko przysługiwałoby świadczenie nie niższe niż 1000 zł miesięcznie, rodzinie
zastępczej zawodowej i rodzinie zastępczej niezawodowej na każde umieszczone
dziecko świadczenie nie niższe niż 1500 zł miesięcznie, rodzinie zastępczej
zawodowej wynagrodzenie nie niższe niż 3000 zł miesięcznie oraz rodzinie
zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego wynagrodzenie nie
niższe niż 4 500 zł miesięcznie. Po dokonanych zmianach kwoty te określałyby
najniższy pułap przyznawanych środków w danej rodzinie.

Pan Andrzej Cześnik skierował pytanie do Pana Skarbnika o to, czy w
• budżecie są zapewnione pieniądze na wynagrodzenie dla ewentualnej rodziny

zastępczej.
Pan Skarbnik odpowiedział, że jak na razie nie ma rodziny zastępczej w

powiecie, z zatem w budżecie takie środki nie były planowane. Dodał, że na bieżąco
budżet będzie zmieniany w sytuacji, gdy taka rodzina się pojawi. Wyjaśnił, że kwota
zatrudnienia rodziny zastępczej nie jest nie wiadomo jak wysoka, która
spowodowałaby zachwianie budżetu powiatu.

Więcej pytań nie było.
Członkowie zarządu wyrazili aprobatę dla podwyższenia świadczeń

finansowych dla rodzin zastępczych funkcj onuj ących na terenie powiatu
sierpeckiego.

6. Zajęcie stanowiska w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek
Samorządów Polskich, /załącznik nr 13/

Starosta Pan Mariusz Turalski wyraził zainteresowanie przystąpieniem do
Związku Samorządów Polskich. Dodał, że koszt przystąpienia do tego
stowarzyszenia wynosiłby 10 gr za każdego mieszkańca powiatu rocznie, czyli ok.
6000 zł rocznie. Dla porównania Skarbnik Pan Krzysztof Sobiecki przytoczył kwotę,
jaką rocznie powiat płaci za udział w Związku Powiatów Polski, tj. 8 800 zł. Zarząd
zdecydował o przygotowaniu projektu przystąpienia na następne posiedzenie Zarządu
Powiatu.

7. Zajęcie stanowiska w sprawie skargi na orzeczenie referendarza sądowego w
przedmiocie wpisu hipotek umownych łącznych, /załącznik nr 14/

Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Pan Wojciech
Rzeszotarski poinformował, że w dniu 30 lipca 2020 r. wpłynęło zawiadomienie z
sądu w związku decyzją Wojewody Mazowieckiego, która nadała własność powiatu
sierpeckiego na drogi położone w Krajewicach Dużych -jedna działka 28/1, druga



działka 40/3. W związku z tym wystąpiono z wnioskiem o ujawnienie tej własności w
księdze wieczystej. Pan referendarz opierając się na przepisach ustawy o księgach
wieczystych i hipotece przeniósł do powiatowej księgi oprócz własności dróg także
hipotekę w wysokości 375 000 zł, która dotyczy kredytu zaciągniętego w banku
przez właścicieli prywatnych. Pan Wojciech Rzeszotarski nadmienił o ile przepisy
ustawy o księgach wieczystych i hipotece dają podstawę to takiego rozstrzygnięcia,
to w orzecznictwie jest przyjęte, że drogi nie podlegają obrotowi publiczno-
prawnemu. W związku z tym na drogach nie można ustanawiać hipotek czy też
innych obciążeń. Dodał, że w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia
należy złożyć skargę, aby ten kredyt na drogach powiatu się nie znalazł.

Następnie głos zabrał Sekretarz Powiatu, który zaznaczył, że drogi nie mogą
być obciążane jakimikolwiek długami, ponieważ mają one charakter publiczny.
Więcej pytań nie było.
Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.
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