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PROTOKÓŁ Nr 47.2020 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 16 kwietnia 2020r.

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu (zdalnie) uczestniczyło 5 członków Zarządu, zgodnie 
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Zdrowia i Oświaty,
3. Pan Robert Makówka -  Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu,
4. Pan Zbigniew Rzadkiewicz -  Zastępca Dyrektora ZDP w Sierpcu,
5. Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania 
z realizacji w latach 2018-2019 „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego 
na lata 2016-2019”.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kierunków kształcenia 
oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz 
Gminy Zawidz składnika majątku ruchomego w postaci zdemontowanej konstrukcji 
mostu z drogi powiatowej nr 3707W w m. Łukomie gm. Rościszewo.
6. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu z przebiegu 
zimowego utrzymania dróg powiatowych.
7. Zapoznanie się z infonnacją o sposobie korzystania w 2019r. z nieruchomości 
oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w sprawie określenia zasad zbywania,



wynajmowania, wydzierżawiania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów 
trwałych.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu (w systemie Skyp - zdalnie) dokonał Pan 
Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków 
Zarządu Powiatu (stan członków uczestniczących zdalnie w posiedzeniu -  5 ).

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić 
następujące punkty:
pkt 4a Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2019 r.
pkt 8a Zapoznanie się z wnioskiem dotyczącym zabezpieczenia środków w budżecie 
powiatu sierpeckiego na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu 
terapii zajęciowej na terenie Gminy Gozdowo w miejscowości Ostrowy.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 -  za,) przyjęli porządek posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Sierpcu ze zmianą, który przedstawia się następująco:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania 
z realizacji w latach 2018-2019 „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego 
na lata 2016-2019”.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kierunków kształcenia 
oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu.
4a. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2019 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz 
Gminy Zawidz składnika majątku ruchomego w postaci zdemontowanej konstrukcji 
mostu z drogi powiatowej nr 3707W w m. Łukomie gm. Rościszewo.
6. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu z przebiegu 
zimowego utrzymania dróg powiatowych.
7. Zapoznanie się z informacją o sposobie korzystania w 2019r. z nieruchomości 
oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym.



8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w sprawie określenia zasad zbywania, 
wynajmowania, wydzierżawiania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów 
trwałych.
8a Zapoznanie się z wnioskiem dotyczącym zabezpieczenia środków w budżecie 
powiatu sierpeckiego na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu 
terapii zajęciowej na terenie Gminy Gozdowo w miejscowości Ostrowy.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
W posiedzeniu uczestniczyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta powiedział, iż Pani Bogusław Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu 
w Sierpcu sprawozdania z realizacji w latach 2018-2019 „Programu opieki nad 
zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019” /wniosek stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że Powiat Sierpecki nie ma tytułu prawnego do 
żadnego obiektu zabytkowego, dlatego te działania są ograniczone i skupiają się na 
dwóch punktach: wyeksponowanie obiektów i walorów poprzez organizacje licznych 
konkursów przez Starostwo Powiatowe w Sierpcu. Dodała, że te konkursy 
przeprowadza się w różnej formie np.: fotograficzna, dzięki której powstają kalendarze 
na dany rok Powiatu Sierpeckiego. Ponadto poinformowała, że w 2018 dofinansowano 
remont dwóch zabytków: w parafii św. Antoniego w Łukomiu - wymianę poszycia 
dachowego. Dotacja przyznana Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu w kwocie 20.000zł 
oraz dla Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu kwota 20.000zł na remont 
pomieszczeń w łączniku kompleksu zabytkowego. Natomiast w roku 2019, również 
Uchwałą Rady Powiatu w Sierpcu przekazano kwotę 20.000zł na sfinansowanie prac 
konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku Opactwa Sióstr Benedyktynek. 
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 291.48.2020
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji 
w latach 2018-2019 „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 
2016-2019” /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zmiany uchwały dotyczącej 
ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 
im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego 
protokołu/.
Pani Naczelnik OZ poinformowała, iż w dniu 3 kwietnia 2020r. otrzymała pozytywną 
opinię Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy na uruchomienie nowego kierunku kształcenia 
w zawodzie : murarz-tynkarz. W związku z powyższym zasadne jest dokonanie zmiany 
w podjętej Uchwale Zarządu Powiatu z dnia 27 marca 2020r.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 291.48.2020
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia kierunków kształcenia oraz zawodów, 
w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu łuchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4a
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 
2019 r. /wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, że łączna dotacja na Powiatową Bibliotekę Publiczną wynosi 
172.000zł, z tego 115.OOOzł od Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz środki 
z budżetu Powiatu.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 291.48.2020
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2019 r. /uchwała stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pan Zbigniew Rzadkiewicz -  w zastępstwie za Dyrektora 
ZDP wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na



rzecz Gminy Zawidz składnika majątku ruchomego w postaci zdemontowanej 
konstrukcji mostu z drogi powiatowej nr 3 707W w m. Łukomie
gm. Rościszewo /wniosek stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.
Pan Skarbnik powiedział, że w roku 2014 została przeprowadzona inwestycja pn. 
Budowa mostu w m. Łukomie. Stary most wojskowy typu DMS został zdemontowany 
i złożony na placu u jednego z przedsiębiorców. Gmina Zawidz zwróciła się z prośbą 
o przekazanie zdemontowanego mostu na własne potrzeby. Uważa, że jeżeli ten most 
będzie spełniał swoje zadanie choćby w małym stopniu w gm. Zawidz, to należy go 
przekazać.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 291.48.2020
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Zawidz 
składnika majątku ruchomego w postaci zdemontowanej konstrukcji mostu z drogi 
powiatowej nr 3707W w m. Łukomie gm. Rościszewo /uchwała stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż Pan Zbigniew Rzadkiewicz -  w zastępstwie za Dyrektora 
ZDP przedstawił informację Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu z przebiegu 
zimowego utrzymania dróg powiatowych /informacja stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu/.
Pan Kamil Różański powiedział, że pojawiły się ubytki w drodze jadąc od m. Jeżewo 
przejeżdżając przez tory w stronę m. Skoczkowo i w stronę m. Zgagowo Wieś.
Pan Z. Rzadkiewicz powiedział, że właśnie trwa objazd dróg powiatowych przez 
pracowników. Dodał, iż przekaże pracownikom.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy objazd dróg będzie odbywał się po wszystkich 
gminach powiatu, a następnie zostanie dokonana weryfikacja i przestawiony plan 
systematycznej naprawy dróg po zimie.
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że obecnie objeżdżają drogi i uzupełniają większe 
ubytki masą asfaltową na zimno. Ponadto zostało ogłoszone zamówienie na zakup 
emulsji drogowej do remontera na powierzchniowe utrzymanie dróg. Tak jak co roku 
po zimie na terenie powiatu, uzupełnia się jezdnię masą na zimno, a następnie 
remonterem.
Pan Andrzej Cześnik zapytał, jak przebiega zabezpieczenie przed koronawirusem 
w firmie?



Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że jak w większości jednostek. Stosują maseczki, 
rękawiczki, płyny do dezynfekcji oraz jest skrócony wymiar czasu pracy od 8:00 do 
14:00.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że zabezpieczenie w/w tematów się wydłuży ponieważ jest 
skrócony czas pracy. Ponadto zapytał, czy na ul. Konstytucji 3 Maja są wymieniane 
wszystkie media, czy główne urządzenia?
Pan Z. Rzadkiewicz odpowiedział, że w ramach inwestycji buduje się nowy kanał 
deszczowy. Wystąpiono do MPGK o analizę urządzeń, jakie są umieszczone w drodze. 
MPGiK odpowiedział, że urządzenia są dobre jedynie miejscowo wykonują odcinek 
wodociągu, który mają wykonać w roku bieżącym.
Więcej pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Panu Z. Rzadkiewiczowi za przybycie.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przedstawił informację o sposobie 
korzystania w 2019r. z nieruchomości oddanych w trwały zarząd powiatowym 
jednostkom organizacyjnym /informacja stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu/.
Pytań nie było.

Ad. pkt 8
W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył Pan Robert Makówka -  Dyrektor 
SPZZOZ w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pan Robert Makówka -  Dyrektor Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu przedstawił sprawozdanie 
w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddania 
w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych /sprawozdanie stanowi załącznik 
nr 13 do niniejszego protokołu/.
Głos zabrał Wicestarosta.
Pan Wicestarosta poinformował, iż w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na 
budowę parkingu. Jak również po telefonie do Dyrektora NFZ i rozmowie Starosty 
z Panem Filipem Nowakiem jest możliwość zakupu tomografu. Nadmienił, że 
w najbliższym czasie zostanie również ogłoszony przetarg na przystosowanie sali do 
tomografu komputerowego. Ponadto powiedział, że w obecnej sytuacji jaka panuje 
w kraju, nie można rozmawiać na temat pozyskania środków, ale są one do pozyskania. 
Wyjaśnił, iż na razie byłoby na zasadzie wstawienia tomografu do przystosowanej sali. 
Powiat będzie spłacał raty z tego tytułu. Po spłaceniu wszystkich rat tomograf przejdzie 
na własność Powiatu . Ponadto od maja będą otwarte POZ i dzienna i nocna obsługa. 
Dodał, iż u pana Kaczmarzyka szpital chce otworzyć przychodnie. Stwierdził, że nie jest



to duży koszt. Będą tam przyjmowali lekarze pediatrzy, którzy już pracują i którzy będą 
pracowali. Dodał, że lekarze chcą pracować w sierpeckim szpitalu.
Głos zabrał Pan Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu. Powiedział, że spłata tomografu miałaby 
iść w przyszłości do ceny zakupu tomografu. Dodał, że czeka na informację. Ponadto 
poinformował, że druga przychodnia POZ mieściłaby się przy ul. Matejki. Obecnie 
prace są opóźnione ze względu na stan epidemiologiczny. Nadmienił, że obecnie trwa 
remont w budynku administracji, która mieści się w budynku szpitala. Powiedział, że 
w tych pomieszczeniach będzie znajdowała się szatnia. Ponadto Poradnia uzależnień 
zostanie przeniesiona do budynku na ul. Słowackiego. Prowadzone są rozmowy 
dotyczące budynku na ul. Matejki w niedalekiej odległości od przychodni na 
ul. Słowackiego. Oznajmił, iż chce zagospodarować ten budynek z dwóch powodów. 
Nie chce aby rozwijała się konkurencja, a będzie można pozyskać dodatkowych 
pacjentów. W nowym POZ funkcjonowałby dodatkowy jeden lekarz pediatra. 
Dodatkowo do końca czerwca jest podpisana umowa z pogotowiem na nocną 
i świąteczną pomoc. Chciałby aby świadczone usługi funkcjonowały w zasobach 
przychodni. Oznajmił, iż do godz. 18:00 byłby POZ, a od 18:00 do 8:00 rano nocna i 
świąteczna pomoc. Dzięki temu przez 24 godziny w zasobach szpitala zabezpieczani 
byliby pacjenci. Dodał, że będzie przygotowywał wszystkie postępowania, aby od 
1 lipca br. mogła już funkcjonować nocna i świąteczna pomoc medyczna, natomiast od 
połowy maja uruchomi przychodnie. Na ul. Słowackiego mieściłyby się przychodnie 
specjalistyczne oraz przychodnia uzależnień. Ponadto przygotowuje się do remontu 
bloku operacyjnego, ponieważ należy poprawić standardy pracy lekarzy. 
Wykonywanych jest dużo zabiegów na bloku operacyjnym. Stwierdził, że ten rok dla 
szpitali będzie bardzo ciężki z powodu epidemii koronawirus. Obecnie sytuacja szpitala 
w Sierpcu jest dobra. Dodał, iż rok 2019 był najlepszym rokiem w historii szpitala. 
Ponadto poinformował, iż obecnie na 160 łóżek, średnia w szpitalu jest około 20 
pacjentów. Od tygodnia jest uruchomiona telemedycyna w związku z powyższym 
pacjenci są przyjmowani w poradniach przy wykorzystaniu telefonu. Uruchomiono 
również w części rehabilitację zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Dodał, że 
rehabilitacja powinna być zamknięta, ale jest możliwość aby funkcjonowała, jeżeli 
dotyczy pilnych przypadków. Takich przypadków na obecna chwilę jest osiem, którzy 
będą na oddziale rehabilitacji. Nadmienił, iż w rozmowach z dyrektorem NFZ jest 
informacja, że do sierpnia finansowanie ryczałtu nie powinno być zagrożone. Nie 
wiadomo jak będzie wyglądał ostatni kwartał tego roku, ponieważ nie wiadomo ile 
środków zostanie wydatkowane na walkę z koronawirusem.
Pan Skarbnik zapytał o finansowanie dzierżawy. Podkreślił, że finansowanie dzierżawy 
nie może odbywać się z dotacji, bo to nie jest to spłata rat czy zakup. Stwierdził, że 
szpital musi zabezpieczyć środki ze swojego budżetu.
Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, że finansowanie odbywałoby się za badania. Ile 
badań tyle spłaty.



Pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Panu Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu za przybycie.

Ad. pkt 8a
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem dotyczącym zabezpieczenia 
środków w budżecie powiatu sierpeckiego na dofinansowanie ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności 
warsztatu terapii zajęciowej na terenie Gminy Gozdowo w miejscowości Ostrowy 
wniosek stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.
W posiedzeniu uczestniczyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR w Sierpcu.
Pani Dyrektor PCPR poinformowała, że mijają tenniny. W dniu 24 lutego br. Gmina 
Gozdowo złożyła wniosek do Powiatu o dofinansowanie kosztów utworzenia 
i działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej. W dniu 28 lutego br został złożony ^  
wniosek do PFRON w ramach wyrównywania różnic między regionami na 
dofinansowanie kosztów utworzenia. W międzyczasie PFRON wystąpił z zapytaniem 
jakie są wątpliwości i zapytania. Pytania zostały przekierowane do gm. Gozdowo, która 
udzieliła informacji, jak również Starosta Sierpecki udzielił informacji. Wyjaśniła, że 
gm. Gozdowo złożyła wniosek w dniu 24 lutego br. i zgodnie z Kpa został on 
wydłużony, a gmina ma konkretne zadanie do wykonania, ponieważ musi wykonać 
prace budowlane i wykonać je w roku bieżącym. Jeżeli Gmina nie wykona, wówczas 
będzie problem z wnioskiem na działalność na rok następny. Ponadto Pani Dyrektor 
powiedziała, że składając wniosek w ramach wyrównywania różnic między regionami, 
który został podpisany przez Starostów, PFRON domniemywa, że takie zabezpieczenie 
jest w budżecie. Wobec powyższego prosi o zabezpieczenie środków w budżecie 
Powiatu w kwocie 255.327,12zł.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy jeśli dziś zostaną podjęte pozytywne decyzje, to 
kiedy może gmina uzyskać odpowiedź na pytanie, czy ten wniosek spełnia wszystkie ^  
wymogi związane z jego dalszym procedowaniem. Kiedy taka decyzja może być 
przekazana gminie? Ponadto Pani Dyrektor nadmieniła, że mogą być problemy 
z realizacją przedsięwzięcia, ponieważ jest sytuacja w kraju, taka a nie inna. Oznajmił, 
że na dzień dzisiejszy jest prowadzone postępowanie przetargowe na realizację tej 
inwestycji . Cały czas czeka się na deklaracje odnośnie przyznania środków, ponieważ 
to warunkuje zabezpieczenie środków na realizację tej inwestycji. Stwierdził, że czas 
płynie, natomiast gmina do dnia 30 listopada br. powinna tą inwestycję zrealizować.
Przy tak dużej i rozległej części budowlanej i wykończeniowej oraz wyposażeniowej, to 
jest rzecz trudna. Ponadto nie wiadomo jak z epidemią będzie się zmagał kraj.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że 24 kwietnia br. gmina powinna otrzymać 
informacje. Natomiast jeżeli chodzi o program wyrównywania różnic między 
regionami, to 8 kwietnia została wysłana pełna informacja i czeka na odpowiedź. 
Ponadto powiedziała, że po podjęcie przez Zarząd Powiatu i Radę Powiatu pozytywnej



umożliwi przekazanie informacji gminie. Dodała, że Powiat wiążą terminy względem 
gminy. Dodała, że podpisując wniosek do PFRON w domyśle było, że środki są 
zabezpieczone, ewentualnie że będą zabezpieczone.
Pan Wicestarosta powiedział, iż sytuacja z epidemią koronawirusa zmieniła dużo spraw. 
Dodał, iż w powyższym przypadku należy zabezpieczyć środki na sesji Rady Powiatu. 
Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy w obecnej sytuacji gminie Gozdowo zależy na 
powstanie WTZ?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że gmina starała się o powstanie WTZ na ich terenie.
Pan Andrzej Cześnik stwierdził, że wówczas była inna rzeczywistość i teraz też inna 
sytuacja w kraju, zamykane są szkoły czy inne placówki, żeby chronić się przed 
wirusem.
Pan Wicestarosta powiedział, że budynek nie zostanie otwarty teraz, ponieważ należy 
dostosować do wymogów.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że na dzień dzisiejszy z informacji które posiada, 
gmina nadal podtrzymuje stanowisko wyrażające chęć do przystosowania tego obiektu 
do rozpoczęcia działań w roku następnym, jeśli chodzi o działalność WTZ. Jest 
uruchomiona procedura przetargowa, gdzie jest rozpoczęte postępowanie. Wykonawcy 
zwracają się z zapytaniami dotyczącymi specyfikacji i dokumentacji technicznej. Został 
przedłużony termin na wyłonienie wykonawcy o kilkanaście dni, ponieważ pojawiły się 
pytania. Termin rozpoczęcia robót jest wyznaczony na dzień 1 czerwca br. do 
30 listopada. Uważa, że w tej trudnej sytuacji, jest to trudne do wykonania. Podkreślił, 
że nic się nie zmieniło jeśli chodzi o podejście i stanowisko do realizacji tego 
przedsięwzięcia w roku 2020. Dodał, iż na posiedzeniu Zarządu, członkowie mają zająć 
stanowisko dotyczące zabezpieczenia środków w budżecie powiatu sierpeckiego na 
dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej na 
terenie Gminy Gozdowo w miejscowości Ostrowy.
Pan Skarbnik powiedział, iż z wypowiedzi Pana Sławomira Krystka wynika, że gmina 
chce inwestować w powstanie WTZ. Jeżeli gmina nie otrzyma dotacji z PFRON, to nie 
ma mowy, aby to Powiat dźwignął. Uważa, że należy wiedzieć czy PFRON przekaże 
dotacje. Jeżeli PFRON nie przekaże środków, to Powiat nie przekaże całej kwoty na 
dostosowanie tej inwestycji. Stwierdził, że należy wiedzieć czy PFRON przekaże środki 
i w jakiej kwocie i czy przedsięwzięcie ruszy. Uważa, że w postępowaniu przetargowym 
jest zaznaczone, że jest to postępowanie warunkowe. Jeżeli środki będą to postępowanie 
kończy się sukcesem, natomiast jeżeli środków nie będzie, nie zostanie podpisana 
umowa.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że potwierdza wypowiedź Pana Skarbnika i cały czas 
gmina czeka na ostateczną decyzję. Podkreślił, że program powstania WTZ jest 
finansowany z trzech źródeł: PFRON, Powiat i Gmina. Zapytał, czy w stu procentach



kwota wnioskowana we wniosku zostanie przekazana przez PFRON. Dodał, iż terminy 
mijają i należy podjąć decyzję.
Pan Skarbnik zapytał Pana Sekretarza, czy w związku z wydaniem rozporządzeń 
związanych z koronawirusem, czy terminy KPA się zmieniły? Zapytał, czy obowiązuje 
termin wniosku, który wpłynął do urzędu 24 lutego br.? Uważa, że należy poczekać na 
wszystkie informacje, a następnie zwołać obrady sesji.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że wniosek który jest rozpatrywany jest procedowany 
według procedur określonych w rozporządzeniach. Stwierdziła, że proceduje się 
konkretne wnioski na konkretne kwoty i konkretne kosztorysy. To nie można sobie coś 
dodać czy ująć. Został złożony przez gminę konkretny wniosek, nad którym pracował 
sztab ludzi powołanych przez Starostę. Oznajmiła, że wniosek został złożony
0 maksymalną kwotę. Powiat Sierpecki jest powiatem, który nie posiada WTZ.
Pan Skarbnik uważa, że te środki już prawie są, tylko chodzi o to, czy to nie będzie za ^  
mało, ponieważ inwestor może chcieć więcej.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że jeżeli Starostowie podpiszą umowę z gminą, to 
będzie zawierała konkretne wytyczne i wszystkie dane z wniosku. Dodała, że jest to 
umowa wiążąca cywilnoprawna.
Pan Skarbnik powiedział, że przekazanie dotacji odbywa się na podstawie umowy.
Pani Dyrektor nadmieniła, że umowę zawiera się wcześniej, ustala się warunki 
a następnie jest dotacja. Natomiast inwestycje należą do gminy.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że podstawową częścią tej umowy będzie wskazanie 
w niej tej wartości, którą gmina wpisała we wniosku, czyli nic poza kwotę 255.327,12zł 
z budżetu powiatu i nie jest możliwe jej zwiększenie.
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że na jej stan wiedzy tak, ponieważ została zawarta 
taka umowa.
Pan Sławomir Krystek uważa, że reszta powinna być z programu wyrównywania różnic
1 ewentualnie to co by brakowało. Pan Sławomir Krystek wyklucza taką możliwość, ^  
ponieważ dokumentacja projektowa została obniżona o wartość kosztorysową. Uważa,
że obaw jakichkolwiek nie powinno być, jeśli jest wola Zarządu o podjęcie tej decyzji. 
Ponadto pan Sławomir Krystek zapytał Pana Skarbnika czym skutkuje ta uchwała, jeśli 
ona nie zostanie w dalszej części zrealizowana, jeśli zaszłyby okoliczności np. PFRON 
obniży środki, a ewentualnie nie będzie możliwości sfinansowania różnicy przez gminę.
Pan Skarbnik powiedział, że budżet jest dynamiczny. Jeżeli uchwała nie weszłaby 
w życie to będzie uchwała zmieniająca, która zmieni uchwałę, a środki z powrotem 
wrócą do budżetu.
Pan Wicestarosta sądzi, że ta uchwała powinna zostać podjęta. Powiedział, że nie 
zdarzyło się tak, aby wszyscy się wycofali. Uważa, że nie jest to wiążące, że Zarząd 
przekaże środki. Stwierdził, że musi być to uchwałą Rady Powiatu przekazane.
Pan Starosta uważa, że rozmowa w tej sprawie już była. Stwierdził, że co będzie to czas 
pokaże.



Pan Skarbnik powiedział, że dziś należy dojść do porozumienia, że należy podjąć 
decyzję o zwołaniu sesji. Pan Skarbnik zapytał, co by było jeżeli obrady sesji odbyłby 
się w dniu 21 maja br, na której przedstawiona zostałaby uchwała o dotacji dla 
gm. Gozdowo.
Pan Sławomir Krystek zapytał o możliwość szybszego terminu zwołania obrad sesji 
Rady Powiatu. Zapytał, czy termin 21 maja jest już ustalony?
Pan Skarbnik powiedział, że o takim terminie wcześniej była rozmowa ze Starostami. 
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że należy zapytać, czy dla gminy jest to 
wystarczający termin na podpisanie umowy.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że terminy obrad sesji są dla gminy odległe, jeśli 
chodzi o możliwość zabezpieczenia środków. Zawnioskował o przyjęcie decyzji 
z prośbą o procedowanie przez Radę Powiatu w podanej kwocie. Stwierdził, że jest to 
kluczowy program, który jest ważny ze względu na to, że procedura przetargowa została 
uruchomiana, zainteresowanie wykonawców jest duże i każdy z nich chce coś więcej 
wiedzieć. Nie wie, ile jeszcze razy można przedłużyć otwarcie ofert, następnie 
wykonawca jest związany z ofertą 30 dni i można przedłużyć do 60 dni. Nie wie, czy w 
tym okresie zdąży się wyrobić i że będzie spełniony warunek gwarancji 
zabezpieczonych środków w 100% na zabezpieczenie tej inwestycji. Uważa, że każde 
odkładanie z punktu widzenia gminy jest kłopotliwe. Stwierdził, iż jest zapis terminu 
rozpoczęcia robót na dzień 1 czerwca br.
Pan Skarbnik powiedział, że członkowie Zarządu już wcześniej zdecydowali o podjęciu 
tej decyzji i byli za dotacją tylko teraz należy ustalić termin obrad sesji, ponieważ Rada 
Powiatu musi wyrazić zgodę.
Pan Sławomir Krystek zapytał, jaka jest możliwość zwołania sesji w jak najszybszym 
terminie i czy są dodatkowe punkty, które można wprowadzić na sesję?
Pan Starosta powiedział, że nie ma dużo spraw pod obrady Rady Powiatu.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że jeśli jest decyzja i Zarząd Powiatu zaakceptował 
aby wprowadzić środki do budżetu Powiatu, to należy poczekać na informację 
z PFRON, czy Powiat otrzyma środki we wnioskowanej kwocie i wówczas podda pod 
procedowanie Radzie Powiatu.
Pan Skarbnik stwierdził, iż w momencie składania wniosku do PFRON Zarząd Powiatu 
już podjął decyzję, że skieruje to do Rady Powiatu.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że rozmowa na ten temat była w innym momencie. 
Uważa, że obecnie są inne okoliczności i wiadomo z czym Powiat musi się zmierzyć. 
Nie wiadomo jaka będzie sytuacja budżetu w przyszłości, ale to nie znaczy, że nie 
należy inwestować. Uważa, że należy rozwijać infrastrukturę i to co zostało 
zaplanowane, ale obecnie dynamika w kraju jest różna, upadają firmy i nie wiadomo jak 
będzie w przyszłości.



Pan Skarbnik zapytał, czy obrady sesji mogłyby się odbyć w dniu 21 maja br.? Wówczas 
będzie decyzja o przyznaniu kwoty dotacji i następnego dnia można będzie podpisać 
umowę.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że jeśli będzie decyzja wcześniej od PFRON to 
wówczas będzie można się zastanowić co robić i czy będzie można przyspieszyć obrady 
sesji.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że wówczas będzie uzależnione zwołanie sesji od decyzji 
z PFRON.
Pani Dyrektor PCPR nadmieniła, że PCPR przez okres pięciu miesięcy nie płacił 
żadnych środków dla osób niepełnosprawnych, ponieważ nie było jeszcze podziału 
środków na zadania.
Pan Sekretarz powiedział, że do PFRON jest złożony wniosek i jego realizacja zależy od 
tego czy pod względem formalnym zostanie on zaakceptowany i zostanie objęty 
dofinansowaniem i przekazany do oceny merytorycznej. Uważa, że najpierw powinna 
zostać zawarta umowa z PFRON na zakres i sposób finansowania kosztów utworzenia i 
kosztów działalności, a następnie należy zawrzeć umowę z gminą Gozdowo.
Więcej pytań nie było.
Pan Starosta podziękował Pan Dyrektor PCPR za przybycie.

Ad. pkt 9
Członkowie Zarządu powiatu zapoznali się m.in.:
1. Stanowiskiem w sprawie wniosku Radnej Rady Gminy Mochowo w sprawie 
poszerzenia drogi powiatowej poprzez wybudowanie pobocza rozdzielającego jezdnię 
drogi wzdłuż ulicy Szkolnej w Bożewie Nowym w kierunku miejscowości 
Lisice /pismo i odpowiedź na pismo stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/. 
Pan Starosta powiedział, że odpowiedz została udzielona przez Zarząd Dróg 
Powiatowych.
Pytań nie było.

2. Informacją kwartalną dotyczącą bezrobocia w powiecie sierpeckim według stanu na 
31 marca 2020r. /informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Ponadto Pan Starosta poinformował, iż uczestniczył w telekonferencji z udziałem Pani 
Nowak -Wiceminister z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz 
Wojewodą Mazowieckim na temat środków, które są przyznawane samorządom 
z Ministerstwa Pracy. Oznajmił, że powiat sierpecki złożył zapotrzebowanie na kwotę 
ó.OOO.OOOzł, którą otrzymał. Pierwsza transza w kwocie 3.000.000zł już wpłynęła. Do 
urzędu wpłynęły 194 wnioski od przedsiębiorców z których 140 zostało rozpatrzone 
pozytywnie. Dodał, że na terenie powiatu nie ma zwolnień grupowych. Nadmienił, że 
Urząd Pracy oczekuje jeszcze na trzy instrumenty: dofinansowanie części kosztów 
prowadzenia działalności w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,



dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń danego przedsiębiorcy oraz należnych 
kwot składek na ZUS w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także 
dofinansowanie organizacji pozarządowych lub podmiotów części kosztów 
wynagrodzeń.
Pan Kamil Różański powiedział, że Premier podpisał 138 zadań na terenie województwa 
mazowieckiego. Na liście podstawowej jeśli chodzi o powiat sierpecki jest wpisana 
jedna droga „Przebudowa drogi powiatowej Żochowo -  Gójsk na terenie gm. Sierpc, 
natomiast na liście rezerwowej są wpisane dwie drogi: tj. droga w m. Krajewice Małe 
i droga w m. Ligowo. Zapytał, czy drogi z listy rezerwowej brane są pod uwagę?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że droga Żochowo -  Gójsk jest to droga na którą w roku 
2019 powiat otrzymał środki z rezerwy, a została wpisana na rok 2020. Natomiast na 
w/w dwie drogi ma zapewnienie, że powiat ma otrzymać środki w 70%.
Pan Kamil Różański stwierdził, że na tej liście wpisana jest droga, na którą powiat 
otrzyma środki w roku 2019.
Pan Starosta powiedział, że postara się to ustalić i wyjaśnić.

3. Uchwałą Rady Gminy Stara Kornica w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie 
finansowania oświaty /uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.

Ponadto Pan Skarbnik poinformował, iż otrzymał pozytywną opinię bez uwag do 
sprawozdania rocznego za rok 2019, które zostało złożone 31 marca br.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy w subwencji które wpływają jest zauważalny 
spadek?
Pan Skarbnik odpowiedział, że subwencja oświatowa została zmniejszona o 121.500zł. 
Dodał, że nie ma jeszcze kwot, które przekazuje Urząd Wojewódzki.
Więcej pytań nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu

Protokołowała
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Danuta Sekulska
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na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2020r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Mariusz Turalski Starosta vu/l ^
2. Ocicki Jarosław Wicestarosta
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3. Cześnik Andrzej Członek y
4. Krystek Sławomir Członek A?
5. Różański Kamil Członek 3k
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Nr z dr,.

Sierpc, dnia 9.04.2020 r.

Działając na podstawie § 76 ust 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 47 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 (zdalnie).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania 
z realizacji w latach 2018-2019 „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego 
na lata 2016-2019”.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kierunków kształcenia 
oraz zawodów, w których kształci Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin 
w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz 
Gminy Zawidz składnika majątku ruchomego w postaci zdemontowanej konstrukcji 
mostu z drogi powiatowej nr 3707W w m. Łukomie gm. Rościszewo.
6. Zapoznanie się z informacją Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu z przebiegu 
zimowego utrzymania dróg powiatowych.
7. Zapoznanie się z informacją o sposobie korzystania w 2019r. z nieruchomości 
oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym.
8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu w sprawie określenia zasad zbywania, 
wynajmowania, wydzierżawiania, oddania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów 
trwałych.

^  9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie posiedzenia.


