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PROTOKÓŁ Nr 87.2021
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 20 kwietnia 2021 r.

Przewodniczył: Andrzej Cześnik - 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 stanowi załącznik nr ł do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 11:00 (online).

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
2. Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu.
3. Agnieszka Gorczyca - Dyrektor PCPR w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków
w jednostce „Dzienny Dom Senior +".
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu!,

Ad,pkt. l Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu (online) dokonał Starosta Sierpecki Pan

Andrzej Cześnik witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu
(stan członków uczestniczących w posiedzeniu - 5).

Ad. pkt 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.
Członkowie zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia.

Ad. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania informacji o ostatecznych
kwotach wydatków w jednostce „Dzienny Dom Senior +".

Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Sobiecki przedstawił członkom zarządu
informację o ostatecznych kwotach wydatków jednostce „Dzienny Dom Senior+",
która znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

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



UCHWAŁĘ NR 450.85.2021
w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków jednostce
„Dzienny Dom Senior +" /uchwała stanowi załącznik nr 3 do mniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 4 Sprawy różne.
Pan Dariusz Twardowski zapytał obecnej na posiedzeniu Dyrektor PCPR

w Sierpcu Pani Agnieszki Gorczycy w jaki sposób funkcjonuje placówka i w jakich
godzinach, ponieważ dotarły do niego informacje, iż petenci przed godziną 15:30 nie
mogą się załatwić swoich spraw.

Pani Agnieszka Gorczyca wyjaśniła, iż jest zaskoczona tą informacją,
ponieważ PCPR pracuje w godzinach 7.30-15.30. Dodała, że nie było nigdy takiej
sytuacji, żeby nikogo w urzędzie nie było. Może się zdarzyć, że nie ma danego
pracownika, ale za taką osobę pracuje ktoś w zastępstwie. PCPR jest małą jednostką,
w której są jednoosobowe stanowiska. Interesanci nie są wpuszczani na teren
placówki, lecz są obsługiwani poprzez dojście do lady. Nie ukrywa, że w placówce
pracuje trzech stażystów, którzy również wspierają działalność PCPR. Nie wie skąd
się pojawił problem, ponieważ zawsze ktoś w PCPR się znajduje i nie było takiej
sytuacji, żeby urząd był zamknięty w godzinach, o których wcześniej wspomniała.
Każdy pracownik jest tak przeszkolony, że potrafi przyjąć każdy wniosek i pobieżnie
załatwić każdą sprawę informacyjnie, natomiast rozstrzygnąć to już nie.

Pan Dariusz Twardowski zapytał, jak wyglądają sprawy w zakresie kontaktu
telefonicznego?

Pani Agnieszka Gorczyca odpowiedziała, że telefony są odbierane od godz.
7:30 do godz. 15:30. Nie ukrywa, że PCPR posiada tylko jeden numer, w związku
z czym niemożność dodzwonienia się może wynikać z obciążonej linii telefonicznej.

Więcej ifwag i pytań nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Katarzyna Tomaszewska

Zarząd

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński



LISTA OBECNOŚCI *-•••••-
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2021*f;nr -*>pn**oni
2 posiedzenia Zam du Powiatu

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Andrzej Cześnik Starosta

2. Sławomir Olejniczak Wicestarosta

3. Sławomir Krystek Członek

4. Marek Chyliński Członek

5. Dariusz Twardowski Członek



ZARZĄD POWIATU
W SIERPCU

BRZ.0022.12.2021

L
śo prcuKofu Sierpc, dnia 16.04.202Ir.

z posiedzenia Zarżą du Powiatu

i dr

Działając na podstawie § 76 ust l Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz, Woj.
Maź. z 2019r. póz. 499), zapraszam na 87 posiedzenie Zarządu Powiatu, które
odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2021r. r. po obradach Sesji Rady Powiatu -
online.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach
wydatków jednostce „Dzienny Dom Senior+".
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.


