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PROTOKÓŁ Nr 48.2020 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 28 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. Pan Jarzy Suski -  Mecenas,
3. Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy 
społecznej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo -  finansowego 
samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie pierwszego kwartału 2020r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2020r.
6. Zapoznanie się z infonnacją dotyczącą funkcjonowania rodzin zastępczych na terenie 
powiatu sierpeckiego.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planów finansowych 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na rok 2020.
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9. Przyjęcie protokołów: Nr 45.2020.Z dnia 13 marca 2020r., Nr 46.2020 z dnia 
27 marca 2020r.
10. Sprawy różne.
11. 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
Członkowie Zarządu Powiatu bez zmian przyjęli porządek posiedzenia w dniu 
28 kwietnia 2020r.

Ad. pkt 3
Na posiedzenie przybyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor PCPR w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła z wnioskiem w sprawie przedłożenia Radzie 
Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej /wniosek stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że obowiązek sporządzania oceny zasobów pomocy 
społecznej nakłada art. 16a ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tym artykułem 
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego powyższą ocenę przedstawia 
Radzie Powiatu do dnia 30 kwietnia każdego roku.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 291.48.2020
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy 
społecznej /uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Do posiedzenia Zarządu dołączył Pan Andrzej Cześnik -  stan członków 5.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła z wnioskiem w sprawie przyjęcia sprawozdania 
rzeczowo -  finansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie 
pierwszego kwartału 2020r. /wniosek stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
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Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że w roku bieżącym nie było jeszcze podziału 
środków. W związku z powyższym żadne środki nie zostały wydatkowane.
Pan Starosta dodał, iż podział środków PFRON będzie na najbliższej sesji Rady Powiatu 
w miesiącu maju.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 292.48.2020
w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo -  finansowego samorządu 
powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie pierwszego kwartału 
2020r. /uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie wystąpiła z wnioskiem w sprawie podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych 
Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020r. 
/wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która wyraziła pozytywną opinię w sprawie 
podziału środków. Dodała, że zaproponowany plan podziału powstał w wyniku ustaleń 
realizatorów zadań Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie. Oznajmiła, iż w roku bieżącym nie zaplanowano środków na dofinansowanie 
do turnusów rehabilitacyjnych w związku z panującą sytuacją w kraju związaną 
z epidemią koronawirusa. Nadmieniła, że taka opinia była również Powiatowej 
Społecznej Rady.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 293.48.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020r. /uchwała stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 6
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie przedstawiła informację dotyczącą funkcjonowania rodzin 
zastępczych na terenie powiatu sierpeckiego Iinformacja stanowi załącznik nr 9 do 
niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PCPR poinformowała, że na terenie powiatu sierpeckiego przebywa 
70 dzieci w rodzinach zastępczych. Dodała, iż sytuacja jest cały czas monitorowana, 
a ze względu na stan epidemii w kraju, poprzez kontakty telefoniczne z rodzinami.
Pytań nie było.

Ad. pkt 7
Pan Skarbnik poinformował o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia planów 
finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. Nadmienił, iż w dniu 
10 stycznia br. została podjęta uchwała, w której została przyjęta wielkość dochodów 
związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu Państwa. W dniu 
17 kwietnia br. Dyrektor Wydziału Finansów zmienił część kwot, które mają być 
przekazane do budżetu Państwa. Głównie zmieniona została kwota, która jest związana 
z wydawaniem legitymacji osobom niepełnosprawnym. Nadmienił, iż kwoty które są 
przekazywane do budżetu Państwa są naliczane za: wieczyste użytkowanie, w zakresie 
nadzoru budowlanego oraz za wydawanie legitymacji dla niepełnosprawnych. Oznajmił, 
iż w sumie do budżetu Państwa powiat sierpecki w roku 2020 przekaże 603.937zł. 
Nadmienił, iż są to wytyczne, które wpłynęły z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 294.48.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu 
terytorialnego odrębnymi ustawami /uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 8
Pan Skarbnik omówił proponowane zmiany w projekcie uchwały, które stanowią 
załącznik do niniejszego protokołu.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 295.48.2020
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 
2020. /uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag jednogłośnie przyjęli protokoły: 
Nr 45.2020 z dnia 13 marca 2020r., Nr 46.2020 z dnia 27 marca 2020r.

Ad. pkt 10
W sprawach różnych członkowie Zarządu omówili sprawy:
Pan Skarbnik poinformował, iż wpłynęło pismo z Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego podpisane przez Panią Harmatę dotyczące funduszu dróg 
samorządowych. W piśmie jest zawarta informacja, że Pan Premier podpisał listy 
rekomendowane do dofinansowania w ramach funduszu dróg samorządowych. 
W związku z powyższym zaczęła się procedura do zbierania danych oraz podpisywania 
umów. Oznajmił, iż na liście podpisanej jest droga powiatowa Żochowo -  Gójsk 
w pozycji 37, natomiast na liście rezerwowej jest 26 zadań i dwie drogi z powiatu 
sierpeckiego.
Pan Wicestarosta powiedział, że będzie rozmawiał telefonicznie z Panią Dyrektor na 
temat dróg powiatowych z listy rezerwowych.
Ponadto Pan Skarbnik odczytał pismo, które wpłynęło z Banku PKO BP /pismo stanowi 
załącznik nr do niniejszego protokołu/.
Pan Kamil Różański zapytał, czy praca Zarządu będzie nadal zdalna? Ponadto zapytał, 
na jakich warunkach będzie zakupiony tomograf?
Pan Starosta odpowiedział, że urząd pracuje na dwie zmiany, jak również część osób 
pracuje zdalnie. Uważa, że dla bezpieczeństwa pracowników i klientów urzędu przez 
miesiąc maj, będzie się odbywała praca jak w miesiącu kwietniu.
Pan Wicestarosta powiedział, że tomograf należy kupić, ponieważ ościenne szpitale nie 
chcą przyjmować pacjentów na badania kierowane przez szpital. Nadmienił, że jest 
propozycja zakupu tomografu i jeżeli do niej dojdzie, to powiat wpłaci 300.000zł 
wkładu własnego oraz raty w kwocie 42.000zł. W związku z zakupem tomografu 
należy dostosować salę. Koszt tomografu wynosi około 1.807.000zł. Uważa, że nie są to 
duże środki na zakup tego urządzenia. Stwierdził, że tomograf musi być zakupiony, 
ponieważ lekarze wykonują bardzo dużo badań i operacji.
Pan Kamil Różański zapytał, kto będzie płacić raty za tomograf?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że raty będą płacone przez Powiat w ratach 
miesięcznych. Dodał, iż badania tomograficzne zlecone do innego szpitala są bardzo 
kosztowne.
Pan Kamil Różański zapytał, czy raty będą spłacane z kwoty przeznaczonej dla szpitala 
2.100.000zł.
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Pan Wicestarosta odpowiedział, że kwota 300.000zł. Ponadto został zrobiony przetarg 
na kwotę 500.000zł na remont i modernizacje bloku operacyjnego, który należy 
wykonać zgodnie z zaleceniami, aby lekarze mieli godne warunki pracy.
Pan Kamil Różański zapytał, czy został już rozstrzygnięty przetarg na modernizację 
bloku operacyjnego?
Pan Wicestarosta odpowiedział, że tak. Przetarg wygrała firma zewnętrzna.
Pan Andrzej Cześnik zapytał o wnioski, które zostały złożone na tomograf w roku 
ubiegłym.
Pan Wicestarosta odpowiedział, że wniosek był składany na rok 2019 i jest już 
nieważny.
Pan Starosta powiedział, że obecnie najważniejszą sprawą dla szpitala jest kontrakt.
Pan Sławomir Krystek zapytał Pana Sekretarza, czy z jednostek organizacyjnych 
i wydziałów wpłynęły już wszystkie informacje dotyczące opracowania raportu o stanie ^  
Powiatu Sierpeckiego za rok 2019. Zapytał, czy Pan Sekretarz pracuje nad raportem.
Pan Sekretarz odpowiedział, że opracowuje raport. Nadmienił, iż chciałby aby do 15 
maja br. raport został zakończony i Zarząd Powiatu się z nim zapoznał.
Pan Starosta powiedział, że najważniejszym zadaniem w obecnej sytuacji w czasie 
epidemii jest zabezpieczenie szpitala, Domu Pomocy Społecznej oraz dobre 
i bezpieczne funkcjonowanie jednostek. Stwierdził, że w obecnym czasie jest to 
priorytet.
Ponadto Pan Starosta wspomniał, iż w Urzędzie Pracy rozpatrzono już około 300 
wniosków dla małych i mikro przedsiębiorców. Dla powiatu sierpeckiego została 
przeznaczona kwota ó.OOO.OOOzł. Dodał, że jeżeli będzie brakowało, Pani Dyrektor 
będzie wnioskowała o następne środki. Nadmienił, iż pracownicy Urzędu Pracy pracują 
do późnych godzin wieczornych, aby jak najszybciej rozpatrzeć wnioski i przekazać 
środki przedsiębiorcom.
Pan Sekretarz poinformował, iż urząd Starostwa pomimo ograniczeń związanych ^  
z epidemią, pomimo pracy rotacyjnej, która została wprowadzona, cały czas realizuje 
zadania poszczególnych wydziałów. Dodał, iż od 4 maja br. urząd Starostwa pracuje 
w godzinach od 8:00 do 15:00 do odwołania.
Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.
Protokołowała

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej

Zarząd

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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Zał. Nr J .J........ do protokołu

z posiedzenia Zarz< du Powiatu

LISTA OBECNOŚCI Nr 1 d' 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 

W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2020r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Turalski Mariusz Starosta

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek

4. Krystek Sławomir Członek

5. Różański Kamil Członek

Zarząd Powiatu został zwołany w trybie 76 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.



Sierpc, dnia 27.04.2020 r.

ZA R ZĄ D -P O W IA TU  

W  S IE R P C U

BRZ.0022.9.2020
Zał. Nr do protokołu

z posiedzenia Zarzi du Powiatu

M m ~+/cxuJoaQ

Działając na podstawie § 76 ust 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na 48 posiedzenie Zarządu Powiatu, które 
odbędzie się w dniu 28 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 Oceny zasobów pomocy 
społecznej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo -  finansowego 
samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie pierwszego kwartału 2020r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2020r.
6. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania rodzin zastępczych na terenie 
powiatu sierpeckiego.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia planów finansowych 
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na rok 2020.
9. Przyjęcie protokołów: Nr 45.2020.z dnia 13 marca 2020r.,

Nr 46.2020 z dnia 27 marca 2020r.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie posiedzenia.


