
Z A R Z Ą D P O W I A T U
r

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU ROK 2020

Nr sprawy 26

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 66.2020 Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 19 października 2020r.

Rozpoczęto 19 października 2020 r.

Zakończono 19 października 2020 r.



PROTOKÓŁ Nr 66.2020
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 19 października 2020r.

Przewodniczył: 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. 12:30.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu.
2. Agnieszka Gorczyca - Dyrektor PCPR w Sierpcu.
3. Grzegorz Lisicki - Zastępca Dyrektora PZJB w Sierpcu.
4. Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.
5. Jerzy Suski - Mecenas.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży)
- granica województwa - droga (Gójsk - Szczutowo), gm. Szczutowo.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
powiat Sierpecki w roku szkolnym 2019/2020.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem l listopada
2020r. trzeciego oddziału Przedszkola Specjalnego w SOSW w Sierpcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. Sukcesywny zakup i dostawa artykułów
spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr l i Specjalnego Ośrodka Szkolno -
Wychowawczego w Sierpcu w 2021 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na usługę prowadzenia kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy
Społecznej w Szczutowie na okres od l lutego 2021r. do 31 stycznia 2022r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego
samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie trzech kwartałów 2020r.



9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia 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 - 3).

Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia Zarządu

Powiatu w dniu 19 października 2020r.

Ad. pkt. 3
Starosta Pan Mariusz Turalski poinformował, iż Dyrektor ZDP w Sierpcu

wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) - granica
województwa - droga (Gójsk - Szczutowo), gm. Szczutowo./wniosek stanowi
załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Sobiecki wyjaśnił , iż przebudowa tej drogi
znajduje się w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2020 z kwotą 158 000 zł
brutto, tzn. po 79 000 zł Powiat Sierpecki i Gmina Szczutowo.

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

UCHWAŁĘ NR 364.66.2020
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) - granica województwa
- droga (Gójsk - Szczutowo), gm. Szczutowo. /uchwała stanowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt. 4
Starosta Pan Mariusz Turalski poinformował, iż Naczelnik Wydziału Oświaty

i Zdrowia Pani Bogumiła Lewandowska wystąpiła z wnioskiem o podjęcie uchwały
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji
zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat Sierpecki
w roku szkolnym 2019/2020. /wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego
protokołu/.

Obecna na posiedzeniu Pani Bogusława Lewandowska wyjaśniła, iż Wydział
Oświaty i Zdrowia przygotował zestaw tabel do wypełnienia przez szkoły i placówki
prowadzone przez powiat sierpecki. Na podstawie wypełnionych tabel jest
przygotowywane sprawozdanie o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie
Sierpeckim. Jest to materiał obszerny, który zawiera informacje na temat m. in.:



inwestycji, pozyskiwanych środków zewnętrznych, wyników egzaminu maturalnego,
realizacji projektów unijnych. Dodała, że ostatni rok oraz nauczanie zdalne
zahamowało realizację niektórych konkursów czy olimpiad przedmiotowych. Tych
osiągnięć jest mniej w porównaniu do ubiegłych lat.
Członek Zarządu Pan Sławomir Krystek dołączył do posiedzenia.

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

UCHWAŁĘ NR 365.66.2020
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji o stanie realizacji
zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Sierpecki w roku szkolnym 2019/2020 /uchwała stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu!.

Ad. pkt. 5
Starosta Pan Mariusz Turalski poinformował, iż Naczelnik Wydziału Oświaty

i Zdrowia Pani Bogumiła Lewandowska wystąpiła z wnioskiem o wyrażenie zgody
na utworzenie trzeciego oddziału Przedszkola Specjalnego w SOSW w Sierpcu.
/wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Pani Bogumiła Lewandowska
wyjaśniła, iż specyfika SOSW w Sierpcu jest taka, że dzieci dochodzą do placówki
w ciągu roku szkolnego. Na chwilę obecną do Przedszkola Specjalnego uczęszcza
dwanaścioro dzieci, czyli dwoje ponad miarę. Stąd też prośba Dyrektor SOSW Pani
Leonory Brudnickiej, by utworzyć trzeci oddział Przedszkola. Pani Bogusława
Lewandowska uważa, że utworzenie dodatkowego oddziału w j akiś sposób
spowoduje zwiększenie liczebności w Szkole Podstawowej.

Skarbnik Pan Krzysztof Sobiecki powiedział, że na przedszkole w budżecie
przeznaczone jest 490 000 zł, więc w chwili obecnej na jeden oddział przeznaczone
jest 245 000 zł. W sytuacji gdy powstanie trzeci oddział - należy dodać do budżetu
kolejne 245 000 zł.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu pozytywnie rozpatrzyli
wniosek dotyczący wyrażenia zgody na utworzenie trzeciej grupy przedszkolnej
w SOSW w Sierpcu. Izałącznik nr 8 do niniejszego protokołu!.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Pani Bogusława Lewandowska
poinformowała, że Ks. dr Michał Kiersnowski zwrócił się z prośbą o zwiększenie
wskaźnika jeśli chodzi o dotację dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego Leonium.
Wyjaśniła, że do tej pory wskaźnik ten w trzech liceach prowadzonych przez powiat
sierpecki oparty był na wydatkach bieżących i wynosił 1,146 %. Ksiądz Dyrektor
Leonium zwrócił się z prośbą o zwiększenie tego wskaźnika do 1,25 % od września
do końca roku 2020. Dodała, że ze wstępnych wyliczeń wynika, że wzrost tej dotacji



wyniósłby ok 42 411,56 zł. Ze względu na sytuację finansową zarząd przychylił się
do wniosku ze zmianą okresu obowiązywania.

Członek Zarządu Pan Sławomir Kry stek zwrócił się z pytaniem:
czy można udzielić dotacji z mocą wsteczną?

Mecenas Pan Jerzy Suski powiedział, że tak. Uchwała byłaby podejmowana
aktualnie, natomiast sama dotacja udzielona zostałaby od l września.

Skarbnik Pan Krzysztof Sobiecki poddał pod rozwagę decyzję w tej sprawie,
m. in. z uwagi na fakt, że chwilę wcześniej Zarząd wyraził zgodę na utworzenie
trzeciego oddziału przedszkolnego w SOSW.

Zarząd Powiatu w Sierpcu zdecydował o przekazaniu w/w wniosku do
dalszego procedowania, tzn. zdecydował o przygotowaniu projektu uchwały dla rady
powiatu w celu podjęcia decyzji.

Członek Zarządu Pan Kamil Różański opuścił salę posiedzeń.

Ad. pkt 6
Starosta Pan Mariusz Turalski poinformował, iż Dyrektor Powiatowego

Zespołu Jednostek Budżetowych w Sierpcu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody
na udzielenie zamówienia publicznego /wniosek stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu/.

Skarbnik Pan Krzysztof Sobiecki wyjaśnił, że w chwili obecnej nie ma
zaplanowanego budżetu na 2021 rok. Placówki oświatowe oraz j ednostki
organizacyjne dopiero planują i mają złożyć do Skarbnika Powiatu. Co roku takie
przetargi się planuje, stąd też wpłynął taki projekt uchwały.

Obecny na posiedzeniu Zastępca PZJB w Sierpcu Pan Grzegorz Lisicki
wyjaśnił, że z racji epidemii koronawirusa wykonawcy nie chcą przystępować do
przetargów. Tegoroczny wykonawca argumentuje to tym, iż umowa z nim była
podpisana na jeden rok, od marca stołówka była zamknięta, a więc nic na tym nie
zarobił. Dodał, że stołówka jest potrzebna i musi funkcjonować tym bardziej, że przy
ZS nr l mieści się internat, gdzie stołówka funkcjonuje od śniadania do kolacji.
Wartość szacunkowa zamówienia opiewa na kwotę 300 798 zł brutto. Pan Grzegorz
Lisicki zaznaczył, że są prowadzone również dwa oddzielnie postępowania dla
wszystkich jednostek odnośnie środków czystości oraz artykułów piśmiennych.
Kwoty tych postępowań nie są na tyle duże, by przeprowadzać je w formie przetargu
nieograniczonego.

Z pytaniem zwrócił się Członek Zarządu Pan Andrzej Cześnik: jak odnieść tę
całą sytuacj ę do sprzedaży bezpośredniej, która zaczęła funkcj onować
w gospodarstwach rolnych, tzn. czy oni mogliby być wykonawcą?

Pan Grzegorz Lisicki odpowiedział, że niestety takie osoby nie mają
odpowiednich dokumentów, żeby zgodnie z ustawą je złożyć.

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



UCHWAŁĘ NR 366.66.2020
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pn. Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki
Zespołu Szkół Nr l i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu
w 2021 r. /uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Członek Zarządu Pan Kamil Różański powrócił na salę posiedzeń.

Ad. pkt. 7
Starosta Pan Mariusz Turalski powiedział, że Dyrektor DPS w Szczutowie

Pani Grażyna Topolewska zwróciła się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na
udzielenie zamówienia publicznego na usługę prowadzenia kuchni dla mieszkańców
Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na bazie wynajmowanych pomieszczeń
kuchennych wraz z wyposażeniem przez okres 12 miesięcy tj. od l lutego 2021 roku
do 31 stycznia 2022 roku. /wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Obecna na posiedzeniu Pani Grażyna Topolewska powiedziała, że od roku
2013 praktykowana jest taka forma działania, w której to podmiot zewnętrzny
świadczy usługi prowadzenia kuchni dla mieszkańców DPS w Szczutowie.
Wyjaśniła, iż podmiot ten zajmuje się przygotowywaniem posiłków na bazie
pomieszczeń w placówce, a także dystrybucją tych posiłków całodobowo -
śniadania, obiady i kolacje.

Do Dyrektora DPS w Szczutowie zwrócił się Członek Zarządu Pan Andrzej
Cześnik pytając, czy kwota brutto we wniosku o wyrażenie zgody na udzielenie
zamówienia publicznego zmieniła się w stosunku do roku ubiegłego?

Pani Grażyna Topolewska odpowiedziała, że tak. Obecnie koszt całodobowego
wyżywienia mieszkańca wynosi 16,70 zł. W tym roku zakładamy kwotę 20 zł ze
względu na wskaźnik inflacji - dodała.

Członek Zarządu Pan Sławomir Krystek zapytał, czy ta kwota 20 zł wystarczy?
Pani Grażyna Topolewska odpowiedziała, że jest to szacunek. Wyjaśniła, że

w poprzednich latach było praktykowane działanie dwuletnie, a obecnie usługi te
ograniczone będą do jednego roku. Dodała, że podmioty zewnętrzne tak działają, aby
wykonać usługi jak najniższym kosztem.

Członek Zarządu Pan Sławomir Krystek zapytał, czy kwota wskazana we
wniosku tj. 591 300,00 zł wystarczy na wyłonienie wykonawcy tego
przedsięwzięcia?

Pani Grażyna Topolewska zakłada, że tak, ponieważ robiła rozeznanie i jest to
jak najbardziej realna kwota. Dodała, że termin realizacji zamówienia tzn. od l lutego
2021 roku do 31 stycznia 2022 roku wynika z tego, że sporządzenie dokumentacji
przetargowej wymaga dużego nakładu czasu.

Członek Zarządu Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy Dyrektor DPS ma jakieś
zastrzeżenia do obecnego wykonawcy usługi?

Pani Grażyna Topolewska odpowiedziała, że tak. Wyjaśniła, że ostatnio doszło
do spotkania z usługodawcą, któremu zasygnalizowano, aby nie było tak oszczędnie.



Wyjaśniła, że przeprowadziła kalkulację odnośnie tego? jaki koszt ponosiłaby
placówka gdyby sama przygotowywała posiłki. Dodała, że wyszłoby to o wiele
drożej, z tym, że mieszkańcy mieliby większy wpływ na menu.

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

UCHWAŁĘ NR 367.66.2020
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na usługę
prowadzenia kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
na okres od I lutego 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku /uchwała stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Następnie Członek Zarządu Pan Sławomir Krystek zwrócił się z pytaniem do
Pani Grażyny Topolewskiej: na j akim etapie j esteście Państwo odnośnie
przygotowania dokumentów do podziału jednostek organizacyjnych?

Pani Grażyna Topolewska wyj aśniła, że Woj ewoda Mazowiecki został
poinformowany o tym, że zaczął się proces wyodrębniania. Przygotowany projekt
uchwały w tej sprawie nie został przyjęty przez Zarząd. Dodała, że wykonała to co do
niej należało.

Ad. pkt. 8
Starosta Pan Mariusz Turalski poinformował, iż Dyrektor PCPR w Sierpcu

Pani Agnieszka Gorczyca przedłożyła sprawozdanie rzeczowo-finansowe samorządu
powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie trzech kwartałów 2020r. /załącznik
nr 13 do niniejszego protokołu/.
Członek Zarządu Pan Kamil Różański opuścił sałę posiedzeń.

Pani Agnieszka Gorczyca powiedziała, że w sprawozdaniu pojawił się nowy
podmiot - Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ponadto, przygotowała projekt uchwały
Rady Powiatu w sprawie niewykorzystanych środków przez PUP (80 000 zł)z
powodu braku zainteresowania osób niepełnosprawnych jednorazowymi środkami na
podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo podjęcie działalności w formie
spółdzielni socjalnej. Dodała, że środki finansowe, które są zabezpieczone na
wykonanie zadań są wystarczające. W związku z tym planowane jest, aby te 80 000
zł przeznaczyć na likwidację barier w komunikowaniu się. Przedłożone sprawozdanie
podlega zatwierdzeniu przez PFRON.

Pan Sławomir Krystek zwrócił się do Pani Agnieszki Gorczycy w celu
wyjaśnienia rozbieżności zawartej w tabeli I. odnośnie liczby i kwoty złożonych
wniosków względem środków wydatkowanych ogółem.

Pani Agnieszka Gorczyca wyjaśniła, że w sprawie przepisów dofinansowania
w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze PCPR jest ostatnim ogniwem, które



je realizuje. Na początku osoba idzie do lekarza, który wystawia zlecenie na zakup
sprzętu ortopedycznego i pomocniczego. Następnie udaje się do NFZ, który
dofinansowuje pewne środki. Potem jak jest osobą niepełnosprawną to zgłasza się do
PCPR. Dodała, że sprawozdanie w poszczególnych tabelach zawiera tylko środki
PFRON i naliczane z NFZ. Nadwyżka, która pojawiła się w tabeli jest konsekwencją
naliczenia środków z NFZ.

Członek Zarządu Pan Sławomir Krystek powiedział, że liczba złożonych
wniosków w sprawozdaniu (tabela K.) diametralnie różni się od liczby zawartych
umów. Zwrócił się z pytaniem: od czego to zależy?

Pani Agnieszka Gorczyca powiedziała, że w sytuacji gdy wpływają wnioski
o dofinansowanie to następnie bada się ich zasadność, np. rodzaj niepełnosprawności.
Główną przyczyną mniejszej liczby zawartych umów jest brak pieniędzy. Dodała, że
trwa obecnie rozliczanie zawartych umów. Na tym etapie już widać, że niektórzy
naruszają warunki umowy.

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

UCHWAŁĘ NR 368.66.2020
w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu
powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie trzech kwartałów 2020 r.
/uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu!.

Ad. pkt. 9
Dyrektor PCPR w Sierpcu Pani Agnieszka Gorczyca poinformowała, iż do

Starosty Sierpeckiego wpłynęło pismo z Wydziału Polityki Społecznej
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, /pismo stanowi załącznik
nr 15 do niniejszego protokołu!.

Pani Agnieszka Gorczyca powiedziała, że pierwsze pismo, jakie wystosował
Wojewoda Mazowiecki dotyczyło pytania: czy prowadzimy domy dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. PCPR w Sierpcu odpowiedziało na to pytanie
krótko, tzn. z uwagi na ograniczone zasoby lokalowe i finansowe zadanie to
realizujemy poprzez współpracę z ośrodkami pomocy społecznej.
W związku z tym Wojewoda Mazowiecki nie uznał realizacji tego zadania przez
powiat i zobowiązuje do prowadzenia takich placówek na terenie powiatu
sierpeckiego. Pani Agnieszka Gorczyca wyjaśniła, że prowadzenie takich ośrodków
stanowi zadania własne powiatu, a więc powiat nie otrzyma na ten cel żadnych
środków. Wojewoda w piśmie poucza także, że powiat może zlecić to zadanie
organizacji pozarządowej lub podpisać porozumienia z innymi powiatami czy
placówkami. Dodała, że były już podejmowane próby podpisania takich porozumień
z innymi powiatami. Żaden powiat ani placówka nie odpowiedziała na pisma w tej
sprawie. W związku z tym Wojewoda napisał pismo nadzorcze, w którym zwraca się
o podjęcie stosownych działań mających na celu prowadzenie tego typu placówek.



Pani Agnieszka Gorczyca powiedziała, że ma problem z odpowiedzią na pismo
Wojewody Mazowieckiego. Dodała, że kilka lat temu była przeprowadzona kontrola
w Starostwie i zostały wystosowane podobne zalecenia.

Członek Zarządu Pan Sławomir Krystek powiedział, że należałoby w tej
sprawie podjąć próby bezpośredniego kontaktu, np. ze Starostami z sąsiednich
powiatów, a następnie podpisać porozumienie.
Pani Agnieszka Gorczyca zwróciła się z pytaniem do Mecenasa Pana Jerzego
Suskiego odnośnie tego, czy takie porozumienie musi zostać zaakceptowanie przez
Radę Powiatu?

Mecenas Pan Jerzy Suski odpowiedział, że Rada Powiatu podejmuje uchwałę
w sprawie zawarcia porozumienia z inną jednostką w określonej sprawie, natomiast
ustalenie samej treści porozumienia należy do Zarządu.

Pani Agnieszka Gorczyca zwróciła się do Członków Zarządu z prośbą o pomoc
w znalezieniu placówki, która podpisałaby porozumienie w sprawie domu samotnej
matki.

Starosta Sierpecki Pan Mariusz Turalski poinformował, że wpłynęło do niego
pismo Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu dotyczące pisma pokontrolnego z Narodowego
Funduszu Zdrowia, które następnie odczytał./pismo stanom załącznik nr 16 do
mniejszego protokołu/.

Członek Zarządu Pan Sławomir Krystek zapytał kiedy mija termin płatności
i czy prośba o przesunięcie terminu zapłaty lub zmniejszenie kary wstrzymuje
proceder konieczności zapłacenia tej kwoty?

Mecenas Pan Jerzy Suski powiedział, że nie chce się wypowiadać w tej
sprawie, ponieważ nie wie z jakiego tytułu została nałożona kara. Dodał, że pismo
Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu rozumie w taki sposób, iż nie składał on zastrzeżeń do
protokołu kontroli. Najprawdopodobniej Dyrektor szpitala zgadza się z wynikami
kontroli i nie kwestionuje ich. Nie chce się wypowiadać w tej kwestii, ponieważ
pismo NFZ skierowane jest do szpitala, a Dyrektor SPZZOZ jedynie informuje
Zarząd o zaistniałej sytuacji. Pan Jerzy Suski oznajmił, że to raczej nie jest kara
nałożona na szpital, lecz zwrot nienależnie pobranych świadczeń z umowy.

Starosta Pan Mariusz Turalski powiedział, że podczas rozmowy telefonicznej
z Dyrektorem Panem Robertem Makówką wynika, że termin płatności nałożonej kary
mija 24 listopada. Dodał, że pozostaje w kontakcie z NFZ, z którym już negocjuje
rozłożenie na kary kwoty nienależnie pobranych środków.

Członek Zarządu Pan Sławomir Krystek zwrócił się z pytaniem do Starosty
Pana Mariusza Turalskiego: czy Kierownik Krytej Pływalni w Sierpcu zgłaszał
ewentualnie jakieś możliwości kolejnych strat związanych z zamknięciem basenu?

Starosta Pan Mariusz Turalski odpowiedział, że rozmowy z Kierownikiem cały
czas trwają. Pojawiła się taka propozycja, aby kluby sportowe i szkoły mogły
korzystać z basenu, ale ostatecznej decyzji na chwilę obecną nie ma. Dodał, że cały
czas czekają również na decyzję Ministerstwa Sportu.



Starosta Pan Mariusz Turalski poinformował również Członków Zarządu, iż
projekt na budowę boiska wielofunkcyjnego przy LO w Sierpcu przeszedł do
drugiego etapu.
Uwag i pytań nie było,

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Katarzyna Tomaszewska lr/
STAROSTA

/yL/\
Andrzej SlMnił Cześnik
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Nazwisko i imię

Mariusz Turalski

Ocicki Jarosław

Cześnik Andrzej

Krystek Sławomir

Różański Kamil

Funkcja

Starosta

Wicestarosta

Członek
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TV

.j - r - doprotokotu Sierpc, dnia 16.10.2020 r.
z posiedzenia Zars ju Powiatu

BRZ.0022.26.2020 Nr(ŁMQ z dr, /5Jfli.i

Działając na podstawie § 76 ust l Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. z 2020 r. póz. 920), zapraszam na 66 posiedzenie Zarządu Powiatu, które
odbędzie się w dniu 19 października 2020 r. o godz. 12:00 (po obradach sesji Rady
Powiatu) w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3719W (Czumsk Duży) - granica
województwa - droga (Gójsk - Szczutowo), gm. Szczutowo.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez
powiat Sierpecki w roku szkolnym 2019/2020.
5. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie z dniem l listopada
2020r. trzeciego oddziału Przedszkola Specjalnego w SOS W w Sierpcu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie zadania pn. Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do
stołówki Zespołu Szkół Nr l i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Sierpcu w 202 Ir.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego
na usługę prowadzenia kuchni dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej
w Szczutowie na okres od l lutego 2021r. do 31 stycznia 2022r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo - finansowego
samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie trzech kwartałów 2020r.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.


