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PROTOKÓŁ Nr 8.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 16 stycznia 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.8:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
3. Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru,
4. Pan Artur Obrębski -  Dyrektor ZDP w Sierpcu,
5. Pan Jarosław Dołhun - Mecenas,
/lista gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2018r. 

wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki 
w roku 2018.

5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą średniego miesięcznego kosztu 
utrzymania wychowanków Powiatowego Domu Dziecka na 2019r.

6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.
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Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-  5).

Ad. pkt 2

Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
następujący punkt:
5a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2019 roku do 
pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne 
Powiatu Sierpeckiego.

Członkowie Zarządu Powiatu przyjęli zaproponowany porządek posiedzenia Zarządu 
Powiatu w Sierpcu w dniu 16 stycznia 2019r., który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2018r. 
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku
2018.
5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą średniego miesięcznego kosztu utrzymania 
wychowanków Powiatowego Domu Dziecka na 2019r.
5a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia 
publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2019 roku do 
pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne 
Powiatu Sierpeckiego.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie przeprowadzenia analizy 
poniesionych w 2018r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do
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wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki /wniosek stanowi 
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że zgodnie z art 30a Karty Nauczyciela w terminie 
do 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu 
terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli. Dodał, iż w roku bieżącym sprawozdanie się zmieniło, 
ponieważ zmieniły się okresy rozliczania średniorocznych wynagrodzeń. Oznajmiła, 
że do tej pory było od stycznia do sierpnia i od września do grudnia, obecnie jest od 
stycznia do końca marca. Kwota bazowa wynosiła 2752.92zł, a od kwietnia do 
grudnia 2900.20zł Dodała, iż związane to było z niewielkimi podwyżkami od 
kwietnia 2018r. Oznajmiła, że Powiat osiąga na wszystkich stopniach awansu 
średnioroczne wynagrodzenie, a więc dodatku uzupełniającego nie płaci.
Pan Wicestarosta powiedział, że rozmawiał odnośnie nauczycieli zawodowych. 
Stwierdził, że brak jest nauczycieli do praktycznej nauki zawodu za tak niską pensję. 
Nadmienił, iż w niektórych jednostkach podległych pod Starostwo pensję są bardzo 
niskie. Pan Wicestarosta dodał, iż w szpitalu laborantki, pracownicy PUP, Domu 
Pomocy Społecznej, ZDP zarabiają bardzo niskie pensje. Stwierdził, że jest duży 
problem z wynagrodzeniem pracowników w jednostkach. Dodał, że niektóre osoby 
z ponad dwudziestoletnim stażem mają pensję 2300, a nowo zatrudniony pracownik 
otrzyma 2250zł. Stwierdził, że pensje powinny być zróżnicowane.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 36.8.2019
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2018r. wydatków na 
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń 
oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 
stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Sierpecki /uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie przedłożenia sprawozdania 
z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 
Sierpecki w roku 2018.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

3



UCHWAŁĘ Nr 37.8.2019
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń 
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach 
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2018
/uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pani Nina Gąsiorowska -  Dyrektor Powiatowego 
Domu Dzieci w Szczutowie przedstawiła informacje dotyczącą średniego 
miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w Domu Dzieci /informacja stanowi 
załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pan Wicestarosta powiedział, że kilka lat wstecz była możliwość budowy domu 
dziecka dla nieograniczonej liczby dzieci. Obecnie po zmianie przepisów jest liczba 
ograniczona do 14. Dodał, iż koszty utrzymania rosną z roku na rok.
Pan Starosta podkreślił, iż życzyłby sobie wszystkich takich dyrektorów, chociaż 
jeszcze dobrze nie poznał Pani Dyrektor. Stwierdził, że jest osobą ciepłą i dzieci 
darzą ją wielkim uczuciem, a przede wszystkim jest dobry menadżerem. Stwierdził, 
że jest to jedna placówka, która nie chce środków finansowych. Dodał, że potrafi 
pozyskać środki z innych województw i dobrze nimi zarządzać.
Pytań nie było.

Ad. pkt 5a
Na salę posiedzenia przybyła Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Magdalena Piotrowska -  Naczelnik Wydziału 
Organizacji i Nadzoru wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Dostawa paliw 
płynnych w 2019 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez 
jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego.
Pani Naczelnik ON powiedziała, że co roku występuję w trybie zapytania o cenę na 
dostawę paliw płynnych do pojazdów samochodowych. Przedstawiła proponowane 
ceny oraz szacunkową wartość zamówienia.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 38.8.2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2019 roku do pojazdów samochodowych 
wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu 
Sierpeckiego /uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 6
Na salę posiedzenia przybył Pan Artur Obrębski -  Dyrektor ZDP w Sierpcu.

1) Zapoznanie się z odpowiedzią na pismo w sprawie budowy ścieżki pieszo -  
rowerowej w pasie drogowym drogi powiatowej w m. Bożewo na odcinku Bożewo -  
skrzyżowanie z drogą powiatową kierunek na m. Obręb /pismo stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, iż udzielona odpowiedź, została przesłana do mieszkańców 
m. Bożewo.

2) Zapoznanie się z odpowiedzią na pismo w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych w m. Stopin /pismo stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poinformował, iż odpowiedź została przesłana wnioskodawcy.

3) Zajęcie stanowiska w sprawie pisma dotyczącego opracowania dokumentacji 
projektowej dla realizacji inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi 
powiatowej Bądkowo Kościelne -  Bądkowo Rochny -  Łukoszyn /pismo stanowi 
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, iż Pan Mariusz Bieniek -  Starosta Płocki zwrócił się 
z pismem o rozważenie możliwości nawiązania współpracy w realizacji inwestycji 
obejmujących rozbudowę drogi powiatowej Bądkowo -  Kościelne -  Bądkowo 
Rochny -  Łukoszyn. Wyjaśnił, iż w/w droga przebiega na terenie powiatu płockiego 
na długości 6,790 km oraz na terenie powiatu sierpeckiego na długości 0,240 km.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, iż wystąpiono z pismem o współpracę. Stwierdził, że 
jest to kwestia otwarta.
Pan Wicestarosta powiedział, że powiat sierpecki będzie partycypował w kosztach tej 
inwestycji.
Pan Sławomir Krystek zwrócił się do Dyrektora, aby udzielił odpowiedzi że Zarząd 
Powiatu wyraża zgodę na wykonanie projektu. Stwierdził, że będzie to łatwiej jak 
projekt inwestycji wykona jeden projektant.
Pan Wicestarosta uważa, że należy wyliczyć koszt oraz procentowo, jakie koszty 
poniesie powiat sierpecki.
Pan Sławomir Krystek uważa, że należy rozważyć standardy, jakimi będzie 
wykonana inwestycji na tej drodze. Stwierdził, że koszt tego małego odcinka może 
być bardzo drogi i wówczas można wykonać go mniejszymi standardami.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy ten odcinek drogi łączy się z lokalnymi drogami? 
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że dochodzi do drogi Mochowo -  Łukoszyn. 
Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z pismem nie sprzeciwili się z inicjatywą 
mającą na celu polepszeniu warunków drogowych dla społeczności lokalnej.

4) Zapoznanie się z odpowiedzią na interpelację złożoną przez Pana Przemysława 
Burzyńskiego - Radnego Powiatu w Sierpcu dotyczącej inwestycji drogowych
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zrealizowanych w latach 2010-2018 /kserokopia odpowiedzi stanowi załącznik nr 12 
do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta poinformował, że odpowiedź została przekazana radnemu.

5) Zapoznanie się z odpowiedzią Dyrektora SPZZOZ na trzy interpelacje złożone 
przez Pana Przemysława Burzyńskiego -  Radnego Powiatu Sierpeckiego 
dotyczących: kontroli w SPZZOZ w Sierpcu, planu kosztów na III kwartał 2018r. 
SPZZOZ w Sierpcu, kosztów poszczególnych oddziałów w stosunku do 
wynagrodzenia personelu w SPZZOZ w Sierpcu /kserokopia odpowiedzi stanowi 
załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.

Pan Wicestarosta powiedział, że uzyskał informację od Dyrektora SPZZOZ, że aby 
udzielić dokładnej odpowiedzi musiałby mieć około 3 tygodni czasu, aby osoba 
pracowała nad pozyskaniem informacji.
Pan Skarbnik nadmienił, iż niektóre dokumenty przechowuje się w archiwum przez 
okres 5 lat, więc trudno jest pozyskać wiarygodną informacje z lat wcześniejszych. 
Pan Starosta poinformował, iż odpowiedź na interpelacje została przesłana.

Ponadto Pan Wicestarosta poinformował, iż zwrócił się Pan Jerzy Brant -  działacz 
Solidarność w sprawie nieodpłatnego korzystania z parkingu, który znajduje się przy 
basenie. Pan Wicestarosta odczytał wniosek, który złożył Pan Brand. Stwierdził, że 
ten wniosek był składany w poprzedniej kadencji i był odrzucony, lub nie był brany 
pod uwagę.
Pan Andrzej Cześnik dodał, że Pan Jerzy Brant był przewodniczącym Solidarności 
i za to został represjonowany. Uważa, że należy się jakiś ukłon w stronę tej osoby, 
ponieważ to że działał w opozycji spowodowało, że nie mógł na tym terenie 
otrzymać pracy. Obecnie przebywa na emeryturze. Uważa, że kwota 60zł dla osoby 
otrzymującej niska emeryturę jest duża. Stwierdził, iż ta prośba jest zasadna.
Pan Sławomir Krystek zapytał Pana Mecenasa, czy można zastosować jednostkowe 
zwolnienie z nieodpłatnego korzystania z parkingu?
Pan Jarosław Dołhun -  Adwokat powiedział, że zastanawia się, czy Zarząd Powiatu 
jest władnym tej decyzji.
Pan Wicestarosta powiedział, że rozmawiał z Kierownikiem Krytej Pływalni, który 
twierdzi, że podejmowana decyzja jest decyzją Zarządu Powiatu. Stwierdził, że 
poprzedni Zarząd nie podjął żadnej decyzji i sprawa leżała. Uważa, że Zarząd 
Powiatu wyraża zgodę, a decyzję podpisuje kierownik.
Pan Skarbnik wyjaśnił, że jest to należność cywilno- prawna wynikająca z podpisanej 
umowy. Dodał, iż tę sprawę reguluje ustawa, jak również uchwała. Poprosił, aby nie 
podejmować pochopnej decyzji. Poprosił Pana Mecenasa o rozpatrzenie tej sprawy. 
Dodał, że należności cywilno -  prawne mogą być umarzane, odraczane i rozkładane 
na raty w określonych przypadkach.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że jest jak najbardziej za, tylko należy 
wypracować takie standardy, które będą nie sprzeczne z zapisami prawa.
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Pan Adwokat powiedział, że ustawa wskazuje, że takim osobom można dać jako 
udogodnienia komunikacyjne, ale żeby to zrobić należy zmienić Uchwałę Nr 
27.35.2013 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania 
z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego, poprzez dodanie „rozstrzygnięcia w zakresie 
możliwości nieodpłatnego oddania jednego miejsca parkingowego”.
Pan Wicestarosta poprosił Pana Adwokata o przygotowanie stosownego projektu 
uchwały.

Ponadto Pan Skarbnik poinformował, iż do Zarządu Powiatu wpłynęło pismo od 
Pana Łukasza Skarżyńskiego w sprawie rozłożenia zaległości na raty. Pan Skarbnik 
odczytał pismo, jak również decyzję wydaną przez Starostę Sierpeckiego /pismo oraz 
decyzja stanowią załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.
Pan Skarbnik nadmienił, iż takie przypadki był, i zawsze przychylał się do tego, aby 
przedstawić Zarządowi Powiatu w sposób pozytywny, aby Zarząd wyraził zgodę na 
rozłożenie na raty. W przedstawionym przypadku nie została wykazana żadna 
inicjatywa i żadnego zainteresowania w tej sprawie. Dopiero kiedy sprawa trafiła do 
komornika, Pan Skarżyński raczył napisać pismo. Pan Skarbnik powiedział, że jest 
przeciwny rozłożenia tej należności na raty.
Pan Wicestarosta uważa, że sprawa trafiła do Komornika i niech zostanie dalej 
rozstrzygnięta. Uważa, że po wpłaceniu 50% można byłoby pozostałą kwotę rozłożyć 
na raty.
Pan Skarbnik poświadczył iż były takie przypadki. Stwierdził, że nikt z tych osób 
które rozłożyły na raty, nie spłacił wszystkiego.

Członkowie Zarządu po zapoznaniu się z przedstawioną sprawą jednogłośnie (5-za) 
nie wyrazili zgody na rozłożenie na raty.

Ponadto Pan Starosta zapytał o rondo w m. Ligowo.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że umówi się z Panem Dyrektorem oraz Panią 
Małgorzatą Korpolińską na wyznaczony dzień, aby pojechać i zobaczyć to wszystko. 
Uważa, że decyzja jest już jednoznacznie podjęta, że odstępuje się od tego działania. 
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że umowa jest podpisana. W związku z powyższym 
należy zorganizować konsultacje społeczną dla mieszkańców.
Pan Wicestarosta uważa, że ze spotkania należy wykonać krótką notatkę.
Pan Dyrektor ZDP nadmienił, iż stanowisko gminy jest negatywne.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że do tej sprawy należy podejść rozważnie, ponieważ 
w proponowanym miejscu budowy ronda jest przeprowadzona cała infrastruktura.
Pan Skarbnik powiedział, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych uchwały 
podjętej nie da się zmienić. Uważa, że obecnie jedynym sposobem jest nie wykonać 
wydatków.
Pan Wicestarosta wspomniał, iż za projekt na razie nie będzie żadnych kosztów. 
Uważa, że należy przeprowadzić konsultacje społeczne w m. Ligowo w danym 
miejscu i podanym do wiadomości dniu.
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Ponadto Pan Artur Obrębski -  Dyrektor ZDP powrócił do sprawy, która nie została 
zakończona na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu. Powiedział, że wykonawca 
wykonał poprawki i przedstawił badania z laboratorium drogi Bonisław -  
Kędzierzyn, nie wnoszące zastrzeżeń co do jakości wykonanej drogi.
Pan Wicestarosta zapytał, czy została odebrana droga?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że nie.
Pan Sławomir Krystek zapytał, co na to Komisja odbiorcza?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że inspektor nie ma podstaw, aby tej drogi nie 
odebrać, ponieważ czekał na badania laboratoryjne.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że należy podejść rozważnie do odbioru tej drogi.
Pan Skarbnik wyjaśnił, iż ta droga została zakontraktowana za kwotę 3.000.000zł. 
Warunkiem otrzymania dotacji był wkład własny w wysokości 1.200.000zł. Kwotę 
1.800.000zł Powiat otrzymał z dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego, 
z tego kwotę 900.000 zł na 2018 i 9000.000 zł pod warunkiem, że zostanie wykonany 
zakres inwestycji, który zostanie odebrany do określonego terminu.
Pan Wicestarosta powiedział, że 75% zostało zapłacone. Dodał, że już w grudniu Pan 
Dyrektor powiedział, że trzeba płacić za 2019r.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że to nie są jego słowa, ponieważ tak nie powiedział. 
Pan Sławomir Krystek powiedział, że należy podjąć odpowiednią decyzję. Uważa, że 
podstawowym czynnikiem jest Komisja, która odbierze i wykona odpowiednie 
czynności, które doprowadzą do skutecznego odbioru lub nie odbioru tej drogi. 
Stwierdził, iż wymieniona droga jest poprawiona.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że na omawianą drogę jest 5 lat gwarancji. W związku 
z powyższym zobowiązał się wykonawca, że w okresie gwarancji będzie naprawiał. 
Wyjaśnił, iż Powiat obecnie rozlicza I transzę. Jeżeli zostanie rozliczona wówczas 
może wystąpić o drugą. Dodał, że nie powiedział, że należy zapłacić w grudniu. 
Stwierdził, że nawet umowa nie przewidywała tego, dopiero ewentualnie w styczniu 
mógł wystawić wykonawca fakturę.
Pan Zastępca Naczelnika uważa, że jest komisja i w skład komisji wchodzi inspektor 
nadzoru inwestorskiego, ten który ma strzec interesu inwestora i to on ponosi 
odpowiedzialność.
Pan Sławomir Krystek uważa, że komisja powinna przedstawić protokół odbioru.

Ponadto Pan Sławomir Krystek zapytał, czy można otrzymać informację dotyczącą 
komunikacji zbiorowej na terenie Powiatu Sierpeckiego. Stwierdził, iż firma która 
obsługuje wyznaczone trasy nie posiada własnej strony internetowej. Ponadto 
zapytał, czy szkoły będą podejmować jakieś działania związane z promocją własnych 
szkół? Dodał, iż z przeglądanych stron internetowych szkół tylko Liceum 
Ogólnokształcące wystawiło już ofertę nauczania. Zapytał, czy będą prowadzone 
przez szkoły działania promocyjne?
Pan Wicestarosta powiedział, że transport komunikacji z Urzędu Marszałkowskiego 
przychodzi w marcu lub maju, który ma zostać przekazany. Oznajmił, iż była
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rozmowa z dyrektorami szkół, aby transport dostosować pod uczniów, jak również 
trasy przejazdu, aby pozyskać jak najwięcej uczniów do szkół.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy nie byłoby zasadnym wystosowanie do 
samorządów pism, z informacją o określenie miejscowości skąd ewentualnie byłyby 
dzieci do zabrania i jak miałby przebiegać trasy.
Pan Wicestarosta powiedział, iż dyrektorzy szkół zostali zobligowani do tego, 
ponieważ mają większą wiedzę. Dodał, iż taka informacja będzie od dyrektorów 
szkół, ale również będą wystosowane pisma do wójtów poszczególnych gmin.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że promocja szkół nie odbywa się tylko na stronie 
internetowej, ale szkoły wychodzą do innych szkół.
Pan Wicestarosta dodał, że promocje odbywały się nawet w trzydziestu szkołach, 
gdzie dyrektorzy jeżdżą sami osobiście. Uważa, że jest doradca zawodowy, który 
powinien się włączyć do naboru dzieci i ich rekrutacji.
Pan Starosta powiedział, że rozmawiał z każdym z dyrektorów. Przedstawił 
członkom Zarządu prognozy naboru na rok 2019/2020 poszczególnych szkół: Liceum 
Ogólnokształcące z dwóch klas na sześć klas, Zespół Szkół Nr 2 z sześciu na osiem 
lub dziewięć, Zespół Szkół Nr 1 z siedmiu na dziewięć lub dziesięć. Dodał, że jest to 
prognozowany nabór do klas pierwszych. Pan Starosta powiedział, że Liceum 
Ogólnokształcące próbowało promować szkołę w 22 szkołach, natomiast tylko w 13 
szkołach będą mogli ją promować. Dodał, iż w Liceum Ogólnokształcącym odbędą 
się targi edukacji. Ponadto powiedział, że jako Starosta chciałby pomóc osobiście 
w promocji i rozwoju szkoły.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, jak spowodować aby do szkół zrekrutowano więcej 
młodzieży. Uważa, że należy uruchomić dobry transport.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że jest zrobiony plan dla Powiatu Sierpeckiego. 
Dodał, że jeżeli chciałoby się wjechać na teren innego powiatu, to należy uzyskać 
porozumienie między powiatowe.
Pan Wicestarosta uważa, że to nie będzie proste, ponieważ każdy samorząd będzie 
starał się zapewnić swoim szkołom maksymalną ilość uczniów, którą należy 
pozyskać. Uważa, że należy rozmawiać z samorządami, aby udogodnić dojazd.
Pan Sławomir Krystek stwierdził, że jest mało czasu i połączenia czy wyznaczenie 
trasy przejazdu powinno być już realizowane.
Pan Wicestarosta stwierdził, że obecnie samorząd nic nie może zrobić, ponieważ 
podlega pod Urząd Marszałkowski. Kiedy transport publiczny przejdzie pod 
samorząd, wówczas można ustalić i wyznaczyć trasy.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jest pewne, że transport z miesiącem marca 
będzie przekazany do Powiatu?
Pan Wicestarosta stwierdził, że jest niepewne. Dodał, że był miesiąc wyznaczony na 
marzec a nie wiadomo, czy nie będzie kwiecień.
Pan Sławomir Krystek stwierdził, że jest to mało czasu na zorganizowanie 
postępowania.
Pan Wicestarosta uważa, że jeżeli transport będzie należał pod Powiat, to lepiej 
będzie wiadomo gdzie najbardziej będą potrzebne trasy.



Ponadto Pan Artur Obrębski poinformował, iż jeżeli chcemy pozyskać środki 
zewnętrzne na inwestycje drogowe to nie przechodzą drogi, które nie spełniają 
wymogów technicznych.
Pan Wicestarosta poprosił, aby Dyrektor ZDP wykonał wykaz dróg, które spełniają 
wymogi i na które można pozyskać środki zewnętrzne.'
Pan Sławomir Krystek zapytał, ile dróg powiatowych ze wstępnych ustaleń spełniają 
wymogi do złożenia wniosku.
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że z propozycji Wójtów na obecną chwilę nie ma 
żadnej.
Pan Sławomir Krystek zapytał o drogę Rempin -  Mochowo.
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że droga Rempin -  Mochowo nie ma szerokości 
sześciu metrów i jest droga lokalną.
Pan Dyrektor ZDP wspomniał o działce, która znajduje się na ulicy Żeromskiego, 
gdzie znajduje się zamknięta droga, która jest wyłączona z ruch. Dodał, iż ta działka 
jest przeznaczona do sprzedaży tylko Powiat nie można jej sprzedać, ponieważ jest to £  
działka drogowa (dr).
Pan Wicestarosta uważa, było to niepotrzebnie robione ponieważ była to droga, która 
należało utwardzić. Stwierdził, iż należy powrócić do rozmowy na powyższy temat 
na kolejnym posiedzeniu Zarządu.

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIAT 

W SIERPCU

posiedzenie 2arz« ju Powiatu

- H, JS.O(.jnrt+

na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2019r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Turalski Mariusz Starosta A - t f 7
2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek

4. Krystek Sławomir Członek

5.

•

Różański Kamil Członek 0 c (J h
r \

o

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 100 ust. 2 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego co, nie stanowi podstawy do potrącenia diety zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 
Uchwały Nr 11.11.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku 
w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących 
radnym Powiatu Sierpeckiego.



ZARZĄD' POWIATU 
W SIERPCU

M, -h .....do protokołu

BRZ.0022.2.2019

Działając na podstawie § 100 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488 z późn. zm.), zapraszam na posiedzenie 
Zarządu Powiatu, które odbędzie się dnia 16 stycznia 2019r. r. o godz. 8:00 
w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2018r. 

wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na 
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich 
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego 
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki 
w roku 2018.

5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą średniego miesięcznego kosztu 
utrzymania wychowanków Powiatowego Domu Dziecka na 2019r.

6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

A R O S T A

'ariiisz Turalski


