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PROTOKÓŁ Nr 64.2020
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 9 października 2020r.

Przewodniczył: Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki
Protokołowała; Katarzyna Tomaszewska - podinspektor w Biurze Rady i Zarządu
Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Zarządu, zgodnie z listą
obecności, która stanom załącznik nr ł do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:30.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu.
2. Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
3. Agnieszka Gorczyca - Dyrektor PCPR w Sierpcu.
4. Artur Obrębski - Dyrektor ZDP w Sierpcu.
5. Agnieszka Abrefczyńska - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunikacji

i Transportu.
6. Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.
7. Zbigniew Czajkowski - Główny Specjalista w Wydziale Oświaty i Zdrowia.
8. Magdalena Piotrowska - Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku.
4. Zapoznanie się z informacją o podejmowanych działaniach w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo -
granica województwa - (Skępe).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu
Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi
jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego na rok 2021".
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.



8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych
ruchomych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas
określony wynoszący 4 lata hali sportowej w budynku szkoły na nieruchomości
oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
10. 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 2020-2035.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Przemyskiego na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania
skutków nawałnic.
13. Przyjęcie protokołów: Nr 60.2020 z dnia 9 września 2020 r.; Nr 61.2020 z dnia
10 września 2020 r.; Nr 62. 2020 z dnia 10 września 2020 r.; Nr 63.2020 z dnia
25 września 2020 r.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do mniejszego 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 - 5).

Ad. pkt. 2
Starosta Sierpecki zaproponował, żeby do porządku posiedzenia wprowadzić

następujące punkty:

pkt. 2a „Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat
i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu
strzeżonym";
pkt. 2b „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie zamówienia
publicznego dotyczącego wyłonienia jednostki usuwającej pojazdy z drogi oraz
przechowującej pojazdy na parkingu strzeżonym".

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia Zarządu
Powiatu w Sierpcu ze zmianą, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.



2a, Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat
i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu
strzeżonym.
2b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego dotyczącego wyłonienia jednostki usuwającej pojazdy z drogi oraz
przechowującej pojazdy na parkingu strzeżonym.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku.
4. Zapoznanie się z informacją o podejmowanych działaniach w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo -
granica województwa - (Skępe).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu
Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi
jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego na rok 2021".
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych
ruchomych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas
określony wynoszący 4 lata hali sportowej w budynku szkoły na nieruchomości
oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
10. 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 2020-2035.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Przemyskiego na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania
skutków nawałnic.
13. Przyjęcie protokołów: Nr 60.2020 z dnia 9 września 2020 r.; Nr 61.2020 z dnia
10 września 2020 r.; Nr 62. 2020 z dnia 10 września 2020 r.; Nr 63.2020 z dnia
25 września 2020 r.
14. Sprawy różne.
15. Zaniknięcie posiedzenia.



Członek Zarządu Pan Sławomir Krystek zwrócił się do Starostów z pytaniem:
jak wygląda obecna sytuacji w szpitalu i czy pojawiły się jakieś niedogodności
odnośnie Covid-19?

Głos w sprawie zabrał Wicestarosta Pan Jarosław Ocicki, który powiedział, że
w sierpeckim szpitalu zmarła osoba powyżej 70 roku życia na Covid-19. Wyjaśnił, że
personel szpitala przeszedł badania na obecność wirusa. Jeżeli wyniki okażą się
negatywne to jeszcze w dniu dzisiejszym Oddział Wewnętrzny wróci do normalnego
funkcjonowania. Wicestarosta oznajmił, że na północnym Mazowszu praktycznie
wszystkie interny są pozamykane, a więc kierują pacjentów do naszego szpitala.
Obecnie w sierpeckim szpitalu jest szesnastu pacjentów w bardzo ciężkim stanie,
m.in. przez to, że przez ostatnie miesiące PÓZ nie świadczyły należytej opieki
zdrowotnej. Jeżeli okaże się, że wyniki są pozytywne to trzeba będzie przeprowadzić
ewakuację Oddziału Wewnętrznego - dodał.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 2a
Starosta Pan Mariusz Turalski poinformował, iż Naczelnik Wydziału

Komunikacji i Transportu Pani Małgorzata Gruczyk wystąpiła z wnioskiem
0 podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie
pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym, który stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu, a także z wnioskiem o wyrażenie zgody na
udzielenie zamówienia publicznego, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu.

Obecna na posiedzeniu Zastępca Wydziału Komunikacji i Transportu Pani
Agnieszka Abrefczyńska wyjaśniła, iż konieczne jest wyrażenie zgody na udzielenie
zamówienia publicznego, ponieważ obowiązuje umowa z jednostką usuwającą
pojazdy i jednocześnie prowadzącą parking strzeżony do końca roku. Dodała, że
stanowi to zadanie własne powiatu. W przypadku podjęcia uchwały
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi
1 przechowywanie ich na parkingu strzeżonym Zastępca Naczelnika Wydziału
Komunikacji i Transportu wyjaśniła, iż starosta co roku jest zobowiązany do
ustalenia stawek za usuwanie i przechowywanie pojazdów, a minister ogłosił
maksymalne stawki.

Sekretarz Powiatu Pan Ryszard Dobiesz oznajmił, iż dołączył do projektu
uchwały uzasadnienie, z którego wynika to co jest zakazane i nakazane w podstawie
prawnej, tzn. że wpływy z opłat nie mogą być wyższe jak koszty.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli następujące uchwały:

UCHWAŁĘ NR 351.64.2020
w sprawie uniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi
i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym /uchwała stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu/



UCHWAŁĘ NR 352.64.2020
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego
wyłonienia jednostki usuwającej pojazdy z drogi oraz przechowującej pojazdy
na parkingu strzeżonym /uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu!

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 3
Starosta Sierpecki Pan Mariusz Turalski oznajmił, iż Dyrektor PCPR

w Sierpcu Pani Agnieszka Gorczyca wystąpiła z wnioskiem o wniesienie pod obrady
Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych
Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej l społecznej w 2020
roku. /wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Obecna na posiedzeniu Dyrektor PCPR Pani Agnieszka Gorczyca wyjaśniła, iż
Urząd Pracy w Sierpcu przekazał niewykorzystane środki w kwocie 80 000 zł, które
były zaplanowane dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na to, że zbliża się koniec
roku i realizowane zadania są zabezpieczone to padła propozycja, aby przeznaczyć te
środki na likwidację barier w komunikowaniu się. Dodała, że obradowała również
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, która pozytywnie
zaopiniowała działania PCPR.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 353.64.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej
Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku /uchwała stanowi załącznik nr 8
do niniejszego protokołu!.

Uwag f pytań nie było.

Ad. pkt. 4
Starosta Sierpecki Pan Mariusz Turalski powiedział, że Dyrektor PCPR

w Sierpcu Agnieszka Gorczyca przedłożyła informację o podejmowanych
działaniach
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, /informacja stanowi załącznik
nr 9 do niniejszego protokołu/.

Dyrektor PCPR Pani Agnieszka Gorczyca oznajmiła, że podejmowanie działań
w zakresie działań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc
w rodzinie stanowi zadanie własne powiatu. Wyjaśniła, że rok 2020 jest pierwszym
rokiem, w którym PCPR nie realizuje programu korekcyjno-edukacyjnego dla



sprawców przemocy. Wynika to z tego, że sprawcy przemocy zorientowali się o
braku sankcji niepodejmowania tych działań. Dyrektor Pani Agnieszka Gorczyca
dodała, że jeśli chodzi o dokument strategiczny to w tym roku kończy się powiatowy
program przeciwdziałania przemocy. Będzie opracowywany kolejny dokument, który
zostanie przedstawiony również Radzie Powiatu być może jeszcze w tym roku.

Dyrektor PCPR Pani Agnieszka Gorczyca powiedziała, że podejmowanie
działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie to tak naprawdę stanowi
zadanie gminy. Tam funkcjonują zespoły interdyscyplinarne, które są najbliżej
mieszkańców.

Starosta Pan Mariusz Turalski zapytał: kto monitoruje działanie gmin?
Dyrektor Pani Agnieszka Gorczyca odpowiedziała, że przewodniczącego

zespołu interdyscyplinarnego powołuje wójt danej gminy.
Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz oznajmił, iż przewodniczący takiego zespołu

przekłada sprawozdania radzie gminy, która następnie je ocenia.
Dyrektor Pani Agnieszka Gorczyca powiedziała, że powiat nie ma stosunku

nadrzędności wobec tych działań, PCPR jedynie współpracuje z nimi w tym zakresie.
Członek Zarządu Pan Sławomir Krystek zwrócił się z pytaniem do Dyrektor

PCPR: jak się Pani współpracuje z ośrodkami wsparcia poza terenem naszego
powiatu?

Dyrektor Pani Agnieszka Gorczyca powiedziała, że PCPR nie ma podpisanego
żadnego porozumienia z powiatami i w tym jest problem. Żaden ośrodek ani
placówka nie chce podpisać takiego porozumienia. Dodała, że do zadań własnych
powiatu należy prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej. Powiat musiałby
przeznaczyć na to dodatkowe pieniądze, tzn. zabezpieczyć budynek, a także
zapewnić zespół specjalistów. Powiat takiego ośrodka nie ma, a PCPR udziela
jedynie wsparcia poprzez porady psychologiczne i prawne. Wyjaśniła, że jeżeli zgłosi
się do nich się osoba potrzebująca pomocy to muszą zareagować.

Członek Zarządu Pan Andrzej Cześnik zapytał: ja wygląda obecna sytuacja
w Domu Dziecka w Szczutowie?

Wicestarosta Pan Jarosław Ocicki odpowiedział, że jakiś czas temu pojawiły
się pewne problemy wychowawcze wobec dwóch wychowanków, ale zostały podjęte
konkretne działania i na chwilę obecną wszystko jest w porządku.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 5
Starosta Pan Mariusz Turalski powiedział, że Dyrektor Pan Artur Obrębski

wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na udzielnie zamówienia publicznego na
wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa
- (Skępe). /wniosek stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/

Starosta Pan Mariusz Turalski powiedział, że wraz z Wicestarosta podjęli
rozmowy z Dyrektor ds. Inwestycji Panią Katarzyną Harmatą, która zapewniła,
iż analogicznie do roku ubiegłego powiat otrzyma pieniądze na inwestycje.

Wicestarosta Pan Jarosław Ocicki powiedział, że z rezerwy powiat otrzyma



środki na przebudowę drogi w miejscowości Ligowo o długości l km. Został złożony
również wniosek na 2021 rok na dokończenie tej drogi do granicy województwa.

Skarbnik Pan Krzysztof Sobiecki powiedział, że w Budżecie Powiatu nie ma
zawartej dotacji, o której mówił Pan Starosta. Wyjaśnił, że aktualnie przetarg będzie
ogłoszony na kwotę 180 000 zł. Najprawdopodobniej informacja z Urzędu
Wojewódzkiego dotrze do nas w przyszłym tygodniu, a więc wtedy dokumenty
budżetowe zostaną przerobione i będzie ustalona pełna kwota inwestycji. Na dzień
dzisiejszy ogłaszany jest przetarg tylko na kwotę 180 000 zł.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 354.64.2020
w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo - granica województwa -
(Skępe). /uchwała stanowi załącznik nr U do niniejszego protokołu/,

Starosta Pan Mariusz Turalski zaproponował, aby przejść po pkt. 2 spraw
różnych. W związku z tym Członkowie Zarządu zapoznali się z pismami Dyrektora
ZDP w Sierpcu w sprawie wykonania:

a) barier energochłonnych wraz z umocnieniem skarpy rowu oraz studni
melioracyjnej w obrębie przepustu poprzecznego, zlokalizowanego w pasie
drogowym drogi powiatowej nr 3 715 W w miejscowości Ligowo, gm.
Mochowo /pismo stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/;

b) doświetlenia oraz balustrady segmentowej w obrębie przejścia dla pieszych,
zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3727W w miejscowości
Ligowo, gm. Mochowo /pismo stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Obecny na posiedzeniu Dyrektor Pan Artur Obrębski powiedział, że ustawienie
barier energochłonnych w obrębie przepustu zostało już zlecone. Natomiast
umocnienie skarpy rowu oraz studni melioracyjnej ZDP w Sierpcu wykonał we
własnym zakresie. Podjęto również decyzje o wykonaniu doświetlenia w obrębie
przejścia dla pieszych, zwłaszcza że znajduje się ono w pobliżu szkoły.

Starosta Pan Mariusz Turalski opuścił sałę posiedzeń.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 6
Wicestarosta Pan Jarosław Ocicki poinformował, iż Naczelnik Wydziału

Zdrowia i Oświaty Pani Bogusława Lewandowska wystąpiła z wnioskiem w sprawie
wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie
uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami
pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe



obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2021". /wniosek
stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu!.

Obecny na posiedzeniu Pan Zbigniew Czajkowski wyjaśnił, iż w momencie
kiedy projekt Programu był przekładany Zarządowi w celu skierowania do
konsultacji, na posiedzeniu Zarządu została zwiększona kwota do 120 000 zł na
realizację zadań z zakresu zadań publicznych na rok 2021 - w rozdziale kultura
fizyczna i sport zwiększono środki o kwotę 5 000 zł. Program, o którym mowa, został
skonsultowany z organizacjami pozarządowymi, których przedstawiciele nie wnieśli
żadnych zastrzeżeń do projektu. Dodał, że protokół ze spotkania został zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie powiatu. W związku z tym Program
współpracy został skierowany do uchwalenia przez Radę Powiatu, co wynika
z ustawy.

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

UCHWAŁĘ NR 355.64.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami,
których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
na rok 2021" /uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 7
Wicestarosta Pan Jarosław Ocicki poinformował, iż Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia Pani Bogusława Lewandowska wystąpiła z wnioskiem w sprawie
wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Sierpcu, /wniosek stanowi załącznik nr 16 do niniejszego
protokołu/.

Obecna na posiedzeniu Pani Bogusława Lewandowska wyjaśniła, iż
w związku z tym, że w PPP w Sierpcu nie ma zastępcy dyrektora, zgodnie z prawem
oświatowym należy wytypować nauczyciela zastępującego dyrektora w razie
uzasadnionej nieobecności. Upoważnienie do zastępowania dyrektora PPP w Sierpcu
udzielane jest na jeden rok szkolny, czyli do 31 sierpnia 2021 r.

Członek Zarządu Pan Kamil Różański powiedział, że jakiś czas temu
przeprowadzany był audyt w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu,
na podstawie którego stwierdzono podobno jakieś nieprawidłowości. Do tej pory
wyniku audytu nie zostały Zarządowi przedstawione - dodał. Zwrócił się z pytaniem,
czy coś w tej sprawie wiadomo?

Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz powiedział, że w związku z przeprowadzonym
audytem pojawiły się pewne zalecenia, ale na chwilę obecną szczegółowej wiedzy na
ten temat nie ma. Wyjaśnił, że do dnia 15 października powinien otrzymać od
audytora sprawozdanie z przeprowadzonego audytu. W sprawozdaniu tym powinny
znaleźć się nie tylko zalecenia, ale i ich wykonanie, tzw. kontrola sprawdzająca.



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

UCHWAŁĘ NR 356.64.2020
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu /uchwała stanom załącznik nr 17 do
niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 8
Wicestarosta Pan Jarosław Ocicki powiedział, że Naczelnik Wydziału Oświaty

i Zdrowia Bogusława Lewandowska wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie aktywów trwałych ruchomych przez Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, /wniosek stanom załącznik nr 18 do
niniejszego protokołu/,

Członek Zarządu Pan Sławomir Krystek zadał następujące pytanie: wartość
szacunkowa auta określona we wniosku oparta została na podstawie
przeprowadzonego rozeznania rynku, czy stanowi ona wartość księgową samochodu?

Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz wyjaśnił, iż wartość samochodu została
oszacowana na kwotę 7 000 zł, na podstawie podobnych ogłoszeń w serwisach
zajmujących się sprzedażą aut.

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

UCHWAŁĘ NR 357.64.2020
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych ruchomych przez
Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 19 do mniejszego protokołu/.

Wicestarosta Pan Jarosław Ocicki zaproponował, aby przejść do pkt. l spraw
różnych: zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do X edycji
Konkursu „Samorządowy Lider Edukacji", /załącznik nr 20 do mniejszego
protokołu/.

Pani Bogusława Lewandowska wyjaśniła, iż występując z wnioskiem
o wyrażenie zgody na przystąpienie do konkursu miała na względzie przede
wszystkim
promocję powiatu i długotrwałe działania w zakresie edukacji. Powiat sierpecki na tle
innych szkół w województwie mazowieckim osiąga dosyć wysokie wyniki na
egzaminach zewnętrznych. Poprzez przystąpienie do X edycji Konkursu być może
udałoby się wypromować powiat i osiągnąć certyfikat oraz tytuł Samorządowego
Lidera Edukacji. Dodała, że przystąpienie do Konkursu wiąże się z przygotowaniem
pewnej dokumentacji, a także opracowaniem ankiety dotyczącej osiągnięć powiatu.
Wyjaśniła, że samorządy, które otrzymają wspomniany certyfikat, zgodnie



z regulaminem, muszą wpłacić pewną kwotę. W przypadku powiatów ziemskich jest
to kwota 4 700 zł.

W związku z powyższym Członkowie Zarządu jednogłośnie wyrazili zgodę na
przystąpienie powiatu sierpeckiego do X edycji Konkursu „Samorządowy Lider
Edukacji".

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 9
Wicestarosta Pan Jarosław Ocicki poinformował, iż Naczelnik Wydziału

Geodezji i Nieruchomości wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na
oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 4 lata hali sportowej w budynku
szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego
w Sierpcu. /wniosek stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.

Członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie
(4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 358.64.2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony
wynoszący 4 lata hali sportowej w budynku szkoły na nieruchomości oddanej
w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu /uchwała stanowi
załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.

Starosta Pan Mariusz Turałski powrócił na salę posiedzeń.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 10
Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Sobiecki przedstawił zmiany jakie zachodzą

w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035, które
są zawarte w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Następnie Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Sobiecki przedstawił zmiany jakie
zachodzą w Budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok, które są zawarte
w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Starosta Pan Mariusz Turalski zgłosił wniosek formalny o wycofanie
z projektu uchwały budżetowej zapisu odnośnie montażu paneli fotowoltaicznych na
Krytej Pływalni w Sierpcu, który został pozytywnie zaopiniowany przez Członków
Zarządu.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 359.64.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej



Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 luckwała stanom załącznik nr 23 do
mniejszego protokołu/.

UCHWAŁĘ NR 360.64.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwalę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2020 r. luchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt 11
Pkt. 11 został omówiony w pkt. 10.

Ad. pkt. 12
Starosta Pan Mariusz Turalski poinformował, iż Skarbnik Powiatu Pan

Krzysztof Sobiecki przedłożył projekt uchwały w sprawie wniesienia pod obrady
Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów
usuwania skutków nawałnic.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 361.64.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na
realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania skutków nawałnic
/uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 13
Członkowie Zarządu Powiatu przyjęli następujące protokoły:

- Nr 60.2020 z dnia 9 września 2020 r.;
- Nr 61.2020 z dnia 10 września 2020 r.;
- Nr 62.2020 z dnia 10 września 2020 r.;
- Nr 63.2020 z dnia 25 września 2020 r.

Ad. pkt. 14
3. Zajęcie stanowiska w sprawie dofinansowania wymiany części ogrodzenia
Powiatowego Domu Dzieci w Szczutowie od strony Domu Pomocy Społecznej.

Sekretarz Powiatu Pan Ryszard Dobiesz powiedział, że Dyrektor PDD
w Szczutowie Pani Nina Gąsiorowska wystąpiła z wnioskiem w sprawie



dofinansowania wymiany części ogrodzenia Powiatowego Domu Dzieci
w Szczutowie od strony Domu Pomocy Społecznej. /wniosek stanowi załącznik nr 26
do niniejszego protokołu/.

Członkowie Zarządu zadecydowali, iż wniosek złożony przez Dyrektor PDD
w Szczutowie jest zasadny, lecz zostanie rozpatrzony w roku następnym -
w zależności od możliwości inwestycyjnych powiatu.

4. Zajęcie stanowiska w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego
na rzecz wykluczonych cyfrowo, w związku z kończącym się projektem.

Obecna na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Pani
Magdalena Piotrowska wyjaśniła, iż powiat sierpecki w 2013 roku przystąpił do
projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - internet dla mieszkańców
powiatu sierpeckiego". W ramach tego projektu 35 mieszkańców z naszego terenu,
a także 11 jednostek prowadzonych przez powiat otrzymało nieodpłatnie zestawy
komputerowe i urządzenia wielofunkcyjne wraz z dostępem do internetu. Projekt ten
trwał do roku 2015, od którego zaczął trwać okres jego trwałości. W związku z tym
trwałość tego projektu zakończyła się z dniem 30 września 2020 roku. Sprzęt, który
trafił do mieszkańców i jednostek jest własnością powiatu sierpeckiego. Wartość
księgowa tego sprzętu, wraz z upływem okresu trwałości, jest bliska O zł, ponieważ
sprzęt ten jest zamortyzowany. Wobec powyższego należy podjąć decyzję: czy sprzęt
ten ma pozostać we władaniu mieszkańców i jednostek, czy mają oni go jednak
zwrócić. Pani Magdalena Piotrowska oznajmiła, że w okresie trwałości projektu
powiat w 50% współfinansował zakup internetu wykluczonemu cyfrowo. Są jednak
osoby, które w swojej części za niego nie płaciły i pojawiły się zaległości.

Członkowie Zarządu podjęli decyzję o pozostawieniu mieszkańcom
i jednostkom sprzętu przekazanego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu - internet dla mieszkańców powiatu sierpeckiego" na
podstawie umowy o nieodpłatnym przekazaniu tego sprzętu, a także umorzeniu
powstałych zaległości wraz z odsetkami.

5. Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem Przewodniczącego Komisji
Społecznej Pana Zbigniewa Kopczyńskiego skierowanego do Starosty Sierpeckiego. /
pismo stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu/.

6. Członkowie Zarządu zapoznali się z pismem dotyczącym dofinansowania
z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2021. /pismo stanowi załącznik nr 28 do
niniejszego protokołu/.

7. Członkowie zapoznali się z uchwałą Rady Miasta Płocka w sprawie przyjęcia
apelu od Wojewody Mazowieckiego w sprawie niekorzystnego projektu zmiany
„Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa
Mazowieckiego", /pismo stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu/.



8. Członkowie Zarządu zapoznali się ze stanowiskiem w sprawie zachowania
integralności Województwa Mazowieckiego:
a) Rady Gminy Nieporet; /załącznik nr 30/
b) Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckimi/załącznik nr 31 /
c) Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim;/załqcznik nr 32/
d) Rady Miasta Józef owa:/załącznik nr 33 /
e) Rady Powiatu w Radomiu:/załqcznfk nr 34/
f) Rady Miasta i Gminy ChorzGle^/załącznik nr 35/

9. Członkowie Zarządu zapoznali się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie /pismo stanowi załącznik nr 36 do niniejszego
protokołu/.

Uwag i pytań nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

~ 4 [̂ T ,Katarzyna Tomaszewska
Andrzej SłdJbfri- bześnik



2ał-Nr-^ do protokołu

2 posiedzeń!? Zaro-du PowiatuLISTA OBECNOŚCI ^^^ ̂
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU z dr-"Ł—«

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 9 października 2020 r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Mariusz Turalski Starosta

2, Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek

4. Krystek Sławomir Członek

5. Różański Kamil Członek



ZARZĄD- POWIATU
W SIERPCU 9

' . " Zsi. Nr J~ ........ do protokołu Sierpc, dnia 06.10.2020 r.
z posiec&spJs 2arzi iu Powiatu

BRZ.0022.25.2020

Działając na podstawie § 76 ust. l Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. Z 2019 r. póz. 499), zapraszam na 64 posiedzenie Zarządu Powiatu,
które odbędzie się w dniu 9 października 2020 r. o godz. 10:30 w Starostwie
Powiatowym 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
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020 roku.
4. Zapoznanie się z informacją o podejmowanych działaniach w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielnie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3727W Ligowo -
granica województwa - (Skępe).
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu
Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi
jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego na rok 2021".
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów trwałych
ruchomych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Sierpcu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas
określony wynoszący 4 lata hali sportowej w budynku szkoły na nieruchomości
oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
10. 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 2020-2035.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2020 r.



12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Przemyskiego na realizację zadania związanego z pokryciem kosztów usuwania
skutków nawałnic.
13. Przyjęcie protokołów: Nr 60.2020 z dnia 9 września 2020 r.; Nr 61.2020 z dnia 10
września 2020 r.; Nr 62. 2020 z dnia 10 września 2020 r.; Nr 63.2020 z dnia 25
września 2020 r.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie posiedzenia.


