
Z A R Z Ą D P O W I A T U

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU ROK 2020

Nr sprawy 16

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 55.2020 Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 18 czerwca 2020r.

Rozpoczęto 18 czerwca 2020 r.

Zakończono 18 czerwca 2020 r.



PROTOKÓŁ Nr 55.2020
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 18 czerwca2020r.

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

Na stan 5 członków Zarządu Powiatu w posiedzeniu (zdalnym) uczestniczyło
4 członków, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr l do niniejszego
protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu,
2. Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu,
3. Pan Jarzy Suski - Mecenas,
4. Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Oświaty i Zdrowia,
5. Pan Robert Makówka - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu,
6. Katarzyna Gajewska - Główna Księgowa,

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z Sprawozdaniem z wykonania Planu Finansowego SPZZOZ
w Sierpcu za2019r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2019r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym SPZZOZ w Sierpcu za 2019r.
7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego SPZZOZ w Sierpcu za okres od l stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.



8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za
2019r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za
2019r.
10. Zapoznanie się z „Planem rzeczowo - finansowym Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2020 rok".
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie
Sierpeckim na lata 2020-2024.
12. Zapoznanie się z informacją o aktualizacji kwoty dotacji w roku 2020 na ucznia
publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez osoby prawne niebędące
jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum Ogólnokształcącego
im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu ASA
LOWE 2.0 - Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE oraz udzielenia
pełnomocnictwa dla Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego
w Sierpcu do reprezentowania organu prowadzącego we wszystkich relacjach
z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektorów szkół objętych
programem „zdalna Szkoła".
18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu
honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Ks. Kań. Franciszka Kuć.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2020r.
21. Przyjęcie protokołów: Nr 49.2020 z dnia 8 maja 2020r.; Nr 50.2020 z dnia 11 maja
2020r.; Nr 51.2020 z dnia 15 maja 2020r.; Nr 52.2020 z dnia 21 maja 2020r.



22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie posiedzenia.

/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt l
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski - Starosta
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu (stan
członków uczestniczących zdalnie w posiedzeniu - 4).

Ad. pkt 2
Pan Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić
następujące punkty:
17 a Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Domu Stowarzyszenia
Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) w Sierpcu - Liceum Ogólnokształcące
im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, 2 laptopów zakupionych przez Powiat
w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
17 b Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora szkoły - Liceum
Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu objętej projektem
graniowym pn. „zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego"
17c Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas
określony wynoszący 3 lata pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej na
nieruchomości oddanej w trwały zarząd Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (4 - za, l - nieobecny) przyjęli porządek
posiedzenia Zarządu Powiatu w Sierpcu ze zmianą, który przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Zapoznanie się z Sprawozdaniem z wykonania Planu Finansowego SPZZOZ
w Sierpcu za 2019r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2019r.



6. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym SPZZOZ w Sierpcu za 2019r.
7. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego SPZZOZ w Sierpcu za okres od l stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za
2019r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za
2019r.
10. Zapoznanie się z „Planem rzeczowo - finansowym Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2020 rok".
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie
Sierpeckim na lata 2020-2024.
12. Zapoznanie się z informacją o aktualizacji kwoty dotacji w roku 2020 na ucznia
publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez osoby prawne niebędące
jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum Ogólnokształcącego
im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu ASA
LOWE 2.0 - Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE oraz udzielenia
pełnomocnictwa dla Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego
w Sierpcu do reprezentowania organu prowadzącego we wszystkich relacjach
z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektorów szkół objętych
programem „zdalna Szkoła".
17 a Podjęcie uchwały w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Domu Stowarzyszenia

Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) w Sierpcu - Liceum Ogólnokształcące
im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, 2 laptopów zakupionych przez Powiat
w ramach projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.



17 b Podjecie uchwały w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora szkoły - Liceum
Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu objętej projektem
graniowym pn. „zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
kształcenia zdalnego"
17c Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas
określony wynoszący 3 lata pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej na
nieruchomości oddanej w trwały zarząd Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu oświadczenia Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu
honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Ks. Kań. Franciszka Kuć.
19. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2020r.
21. Przyjęcie protokołów: Nr 49.2020 z dnia 8 maja 2020r.; Nr 50.2020 z dnia 11 maja
2020r.; Nr 51.2020 z dnia 15 maja 2020r.; Nr 52.2020 z dnia 21 maja 2020r.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt 3
Na salę posiedzenia przybył Pan Robert Makówka - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu
oraz Pani Katarzyna Gajewska - Główny Księgowy SPZZOZ w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia w związku z wnioskiem Pana Roberta Makówki - Dyrektora
SPZZOZ w Sierpcu przedłożyła Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego
SPZZOZ w Sierpcu za 2019r. /wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pan Dyrektor SPZZOZ, dokonując jego omówienia powiedział, że rok 2019 był rokiem
w którym udało się osiągnąć wynik dodatni. Szpital zanotował zysk w kwocie
365.856,63zł. Ten wynik mógłby być wyższy, gdyby nie było sytuacji związanej z
działalnością poprzedniego zespołu chirurgicznego, gdzie szpital musiał zapłacić karę.
Ponadto kwota 250.000zł została przeznaczona na dodatkowe wynagrodzenia dla
pracowników. Wobec powyższego te działania, które zostały wdrożone od maja do
końca grudnia spowodowały zysk szpitala około l.OOO.OOOOzł. Te działania na których
się skupiono, a więc wprowadzenie systemu budżetowego, wprowadzenie systemu
kontroli, dały około 50.000zł zysku miesięcznie. Ponadto zapanowano nad
zobowiązaniami, które widać we wskaźnikach za rok ubiegły i w porównaniu do roku
poprzedniego wskaźnik rotacji zobowiązań spadł z 41 do 35 dni tzn. wszystkim
kontrahentom jest płacone w ciągu miesiąca czasu. Udało się po dwóch miesiącach



spowodować, że ebitda w szpitalu była dodatnia. Jest to wskaźnik który pokazuje czy
działalność, która jest prowadzona potrafi się samofmansować. Dodał, że początek roku
był dla szpitala trudny około l.OOO.OOOzł mniej przychodu osiągnięto w związku z
epidemią COYID 19. Ponownie od dwóch miesięcy wprowadzono bardzo ostre
działania kosztowe jak i dochodowe, podjęto rozmowy z Funduszem, zaczęto trochę
inaczej gospodarować kontraktem, co spowodowało, że na koniec maja jest wynik na
poziomie minus 285.000zł, a wynik już osiągnął około SOO.OOOzł straty w I kwartale.
Ponadto powiedział, że około 5.000.OOOzł udało się pozyskać, gdzie inne szpitale nie
potrafiły tego zrobić, co zrobiono w naszym szpitalu. To pewne rzeczy i wiedza którą
posiada spowodowała, że potrafiono odpowiednio zarządzać środkami. Wiele szpitali
wykonało swoje ryczałty, natomiast poniosły potężne straty. Rok 2019 globalnie wśród
szpitali powiatowych jest najgorszym od wielu lat, natomiast szpital w Sierpcu jest
mocnym wyróżnikiem. Dodał, że kupując tomograf nie musiał przedstawiać żadnych
zabezpieczeń, czy weksli, ponieważ szpital został bardzo dobrze oceniony przez firmę
finansującą, jako stabilna firma gwarantująca samodzielną spłatę. Uważa, że wspólne
działania oraz wsparcie ze strony Zarządu i zainteresowanie szpitalem spowodowało, że
można być zadowolonym z tego co się udało zrobić. Plan finansowy został
zrealizowany, kontrakt zrealizowany i wszystkie trudności zostały opanowane w roku
2019.
Pytań nie było

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia na wniosek Pana Roberta Makówki - Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu
wystąpiła z wnioskiem w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 4 do niniejszego
protokołu/.
Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, że zmiany dotyczą części administracyjnej, które są
podyktowane zmianą organizacji i kompetencji poszczególnych komórek oraz
rozszerzenia działalności części finansowej o komórkę kontroli. Obecnie jest na etapie
scalania całego działu statystyki, chcąc utworzyć możliwość całkowitej obsługi
kontraktu z NFZ przez dział. Ponadto scalenie i przejęcie komórki sterylizacji
i włączenie do bloku operacyjnego. Stworzenie nowej pracowni tomografii
komputerowej, gdzie obecnie toczą się prace związane z modernizacją pomieszczeń
pod potrzeby pracowni tomografii, która pod koniec lipca zostanie zakończona.
Tomograf komputerowy został zakupiony i jest własnością szpitala. Obecnie
zorganizowane są szkolenia pracowników i prowadzone działania związane z
pozyskaniem podmiotu, który będzie opisywał zdjęcia. Ponadto w strukturze
organizacyjnej jest wykreślenie części laboratoryjnej bakteriologicznej. Zmiana która
ma spowodować rozwój usług laboratoryjnych i poprawę jakości badań.



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

UCHWAŁĘ Nr 309.55.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia na wniosek Pana Roberta Makówki - Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu
wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach
i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2019r. /wniosek stanowi
załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 310.55.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym SPZZOZ w Sierpcu za IV kwartał 2019r. /uchwała stanowi załącznik
nr 7 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt 6.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia na wniosek Pana Roberta Makówki - Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu
wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach
i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za 2019r. /wniosek stanowi załącznik nr 8 do
niniejszego protokołu/.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:



UCHWAŁĘ Nr 311.55.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym SPZZOZ w Sierpcu za 2019r. /uchwała stanowi załącznik nr 9 do
mniejszego protokołu/.

Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia przedstawiła Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za okres od l stycznia 2019r. do
31 grudnia 2019r. /sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.
Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, że sprawozdanie badane przez biegłego rewidenta,
jest sporządzone prawidłowo i właściwie. Naniesiony jest napis, że występują
nierozliczone straty na dzień bilansowy w kwocie ponad 12.000.000zł, co powoduje że
szpital posiada ujemne kapitały, to powoduje, że dalej sytuacja szpitala jest trudna.
Pan Skarbnik wyjaśnił, że ujemne kapitały tzn. że nie ma pokrycia aktywów w
pasywach , czyli aktywa są pokrywane ze zobowiązań.
Pan Dyrektor SPZZOZ dodał, że rok poprzedni dla szpitala był dobry, natomiast
nierozliczone straty z lat ubiegłych powodują ujemne kapitały.
Pani Główna Księgowa zwróciła uwagę, iż kapitał w tym roku uległ sporej zmianie,
ponieważ kara którą nałożył NFZ na szpital dotyczyła lat ubiegłych 2014-2018 i musiała
być zaksięgowana w rozliczenie wyniku finansowego zeszłych lat, bo nie można było
skorygować w bieżącym wyniku finansowym.
Pan Wicestarosta sądzi, że szpital jest w bardzo dobrej sytuacji, ponieważ ościenne
szpitale mają większe straty. Uważa, że szpital jest jednym z niewielu szpitali, który
w tym trudnym okresie zanotował zysk.
Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, że w ościennych powiatach szpitale zwalniają
pracowników oraz likwidują oddziały.
Pan Skarbnik poinformował, iż Pan Minister Cieszyński powiedział na konferencji
prasowej, że zwiększa się o 3% wartość za punkt.
Pan Dyrektor SPZZOZ wyjaśnił, że 3% będzie zwiększony kontrakt, natomiast wycena
procedur będzie zmniejszona. Wspomniał, że w roku ubiegłym była przeznaczona kwota
2.500.000zł ekstra dla szpitala, ale należało wykonać ryczałt. Obecnie fundusz
podwyższa kontrakt szpitalom, obniża wycenę procedur przez co będzie trzeba np.
więcej operować. Jeżeli szpitale nie wykonają na koniec roku zabiorą nie 2% tylko 5%
każdemu szpitalowi. Uważa, że ogólnie jest to zabranie szpitalom środków.
Pan Wicestarosta uważa, że tylko podwyższenie za punkt będzie prowadziło, że szpitale
będą się oddłużały.
Pytań nie było.



Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia na wniosek Pana Roberta Makówki - Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu
wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ
w Sierpcu za 2019r. /wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 312.55.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za
2019r. /uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia na wniosek Pana Roberta Makówki - Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu
wystąpiła w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za
2019r. l sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.
Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, że oprócz zmian, które się dzieją w szpitalu
(pracownia tomografii, remont na bloku i oddziałach), pod koniec czerwca zostanie
otwarta nowa przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej. Dodał, że prace są na
ukończeniu. Celem jej powstania jest, aby była to przychodnia wzorcowa w Sierpcu
i okolicy. Dodał, że są dobre warunki jak i dobra obsługa. Ogłoszono postępowanie
konkursowe na nocną i świąteczną pomoc. Celem tych działań jest, aby w jednym
miejscu przez całą dobę obsługiwać pacjentów z podstawowej opieki zdrowotnej.
Dodał, że przychodnia znajduje się na ul. Matejki.
Pan Wicestarosta uważa, że przychodnia jest na miarę XXI wieku.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 313.55.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2019r.
/uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt 10.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia na wniosek Pana Roberta Makówki - Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu
przedstawia „Plan rzeczowo - finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na 2020 rok" /Plan stanowi załącznik nr 15 do
mniejszego protokołu/.
Pani Główna Księgowa powiedziała, że plan finansowy został opracowany na podstawie
programu naprawczego, który został przedstawiony tak jak zobowiązywał termin do
końca września i zakłada te same założenia, które zostały przedstawione w planie
naprawczym. Głównie kosztowych, zakłada wzrost wynagrodzeń pracowników
pracujących na umowę o pracę, a z przychodowych zakłada wzrost wartości kontraktu.
Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, że niezależnie od zmiany punktów czy wartości
kontraktu o 3%, Fundusz ma zabezpieczone środki w budżecie na finansowanie służby
zdrowia do końca sierpnia. Jest wiele pytań jak będzie wyglądało finansowanie służby
zdrowia dalej. Na wzrost punktu o 3% środki przekazane są z rezerwy. Dodał, że ten rok
jest trudny, ponieważ cała służba zdrowia poniosła potężne koszty związane z walką
z koronawirusem COYID 19.
Pan Wicestarosta powiedział, że j eżeli rząd nie dofinansuj e służby zdrowia
i samorządów, to będzie bardzo trudna sytuacja w samorządach i szpitalach.
Pan Dyrektor SPZZOZ nadmienił, że obecnie robiąc zakupy szpital musi dać przedpłaty
lub są bardzo krótkie terminy zapłaty dla dostawców. Oznajmił, że jest ogłoszony
przetarg na materiały jednorazowe i nikt nie chce przystąpić do przetargu.
Pan Wicestarosta poprosił Pana Dyrektor SPZZOZ o informację na temat odpadów
niebezpiecznych, jak wzrosły ceny.
Pan Dyrektor SPZZOZ powiedział, że odpady kosztowały od l,80zł do 2.10zł a obecnie
ponad 9zł. Dodał, że w roku bieżącym szpital zapłaci 300.000zł więcej za odpady
medyczne niż w roku 2019. Kolejną rzeczą niepokojącą dla szpitala jest wzrost cen
ciepła. Uważa, że należałoby poszukać dla szpitala innych źródeł ciepła.
Pan Wicestarosta powiedział, że są źródła geotermalne, gdzie nawet do 90% jest
refundacja, a jeżeli nie to założenie gazu. Uważa, że ciepłownia pogrąża w duże koszta
nie tylko szpital, ale również i basen.
Pan Dyrektor uważa, że należy się zastanowić nad innymi źródłami ciepła i wziąć pod
uwagę inną możliwość.
Pytań nie było.

Ponadto Pan Dyrektor SPZZOZ zaprosił członków Zarządu Powiatu na konferencje
dotyczącą szpitala w dniu 23 czerwca 2020r.

Pan Starosta podziękował Panu Dyrektorowi SPZZOZ oraz Pani Głównej Księgowej.
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Ad. pkt 11
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 przyjęcia Strategii Rozwoju
Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2020-2024 /wniosek stanowi załącznik nr 16 do
niniejszego protokołu/.
Pani Naczelni OZ powiedziała, że strategia została opracowana na podstawie danych
rzeczywistych z systemu informacji oświatowej, opracowanych przez wydział ankiet dla
uczniów, rodziców, przedsiębiorców - 209 uczniów wypełniło ankietę, 121 rodziców
oraz 50 przedsiębiorców. Na tej podstawie została dokonana analiza SWOT oraz
wytyczone cele główne i szczegółowe tej strategii. Co dwa lata będzie przeprowadzany
monitoring realizacji zadań szczegółowych według załącznika do tej strategii, który
będzie wysyłany do wszystkich szkół. Ponadto uwzględniono dane z wszystkich gmin z
terenu powiatu sierpeckiego, dane na podstawie systemu informacji oświatowej o
Leonium oraz ogólne dane dotyczące szkół w Centrum Kształcenia Zawodowego w
Studzieńcu. Zawarte są kierunki kształcenia, prognozowana liczba uczniów.
Pan Andrzej Cześnik we własnym imieniu podziękował Pani Naczelnik za włożoną
prace w przygotowanie Strategii. Dodał, iż są sprawy, które niepokoją uczniów naszych
szkół. Dodał, że strategia daje obraz i informacje na przyszłość.
Pani Naczelnik OZ nadmieniła, że jest to dokument otwarty, który można będzie
weryfikować i zmieniać.
Pan Wicestarosta zwrócił uwagę i powiedział, że najważniejsze jest zdrowie dzieci.
Dodał, że jest bardzo dużo rozmów na temat oświaty i szpitala. Oznajmił, że Powiat
więcej dokłada środków do oświaty niż do szpitala. Żaden samorząd nie mówi
o tym dużym problemie, jakim jest oświata. Stwierdził, że kolejnym problemem
w przyszłości będą nauczyciele zawodu.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że powinna być pewna stabilizacja, jeżeli chodzi
o doposażanie szkół, dostosowana do programu nauczania. Co roku pod kątem
egzaminów ukazują się nowe wytyczne z Ministerstwa, że należy coś zawsze dokupić
pod kątem egzaminów.
Pan Starosta podziękował Pani Naczelnik OZ za koordynacje Strategii oraz Pani
Małgorzacie Korpolińskiej i Panu Andrzejowi Cześnikowi za współpracę.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 314.55.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata
2020-2024 /uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 12
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia przedstawiła informację o aktualizacji kwoty dotacji w roku 2020 na
ucznia publicznego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez osoby prawne
niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne /informacja stanowi
załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ omówiła dane przedstawione w informacji, która stanowi załącznik
do w/w punktu.
Pani Naczelnik nadmieniła, że w roku bieżącym zgodnie z przepisami będzie jeszcze
jedna aktualizacja.

Ad. pkt 13
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie Regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat Sierpecki /wniosek stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że Regulamin został uzgodniony ze związkami
zawodowymi. Dodała, że dodatek motywacyjny jest uogólniony od 2% do 20% dla
nauczyciela. Nie oznacza to, że wszyscy nauczyciel muszą otrzymać 20%. Było to
konieczne z tego względu, że coraz więcej wchodzi projektów unijnych, gdzie
nauczyciel ma świadczyć prace w formie wkładu własnego powiatu, a więc bez
wynagrodzenia. Stwierdziła, że wówczas jest ciężko zmobilizować osoby do udziału
w projekcie. Jeżeli chodzi o dodatki funkcyjne to w niektórych punktach podniesiono
procentowo najniższą kwotę. Dodała, że górnego progu nie podwyższano, jest tylko
dolny najniższy próg podniesiony. Ponadto opiekun stażu było - 50zł brutto, a obecnie
jest 3% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela dyplomowanego. Dodała, że nie
ma tak dużo nauczycieli, którzy będą pełnić funkcje stażysty, opiekuna stażu, dlatego że
ogólnie nauczycieli stażystów i kontraktowych jest szesnastu. Ponadto zwiększyła się
rola opiekuna stażu, ponieważ ma więcej obowiązków. Dodatki za warunki pracy nie
zmieniły się procentowo, ale rozdzielono dodatki. Za prowadzenie zajęć dydaktycznych
i wychowawczych z uczniami z niepełnosprawnością o stopniu lekkim jest 15% dodatku
wynagrodzenia zasadniczego, a za pracę z uczniami z niepełnosprawnością w stopniu
znacznym lub umiarkowanym 20%.
Pytań nie było
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Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 306.54.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki /uchwała stanowi
załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 14
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie w sprawie zatwierdzenia konkursu
na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu /wniosek
stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/,
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że w dniu 5 czerwca br. odbyło się posiedzenie Komisji
Konkursowej. W wyniku postępowania Komisja konkursowa wyłoniła kandydata na
stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu - Panią Anetę
Ciemniecką. W związku z powyższym Wydział Oświaty wnosi o podjęcie dwóch
uchwał: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej w Sierpcu i powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Sierpcu. Dodała, że nie było odwołań od konkursu.
Pan Mecenas zaproponował, aby Pan Starosta w celu usunięcia jakichkolwiek
wątpliwości, ponieważ brał udział w Komisji Konkursowej powstrzymał się od
głosowania.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (3 - za, l - wstrzymujący się, O - przeciw) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 306.54.2020
w sprawie w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 22 do
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 15
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 21 do
niniejszego protokołu/.
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Pani Naczelnik OZ wyjaśniła, że w świetle prawa oświatowego stanowisko powierza się
na 5 lat szkolnych. Ponieważ trwa końcówka roku 2019/2020, czyli od l lipca do
31 sierpnia, to już jest ten jeden rok szkolny i pozostały 4 lata.
Pan Kamil Różański zapytał, czy Pani Lewandowska obecnie p. o. dyrektora powróci na
swoje stanowisko?
Pani Naczelnik OZ odpowiedziała, że tak.
Więcej pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 306.54.2020
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 16
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na
udział Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego w Sierpcu w charakterze
partnera w realizacji projektu ASA LOWE 2.0 - Akademia Seniora Aktywnego przy
LOWE oraz udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im.
mjra H. Sucharskiego w Sierpcu do reprezentowania organu prowadzącego we
wszystkich relacjach z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa /wniosek stanowi
załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.
Salę opuścił Pan Jarosław Ocicki - stan członków 3.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że jest to trzecia edycja projektu unijnego LOWE. To
jest program, gdzie uczestnikami projektu są osoby dorosłe oraz młodzież. Wkład
własny w postaci wolontariatu występuje na kwotę l.SOOzł. Przypomniała, że Zarząd
Powiatu wyraził wstępnie zgodę na podjecie działań zmierzających do przystąpienia do
projektu. Dodała, że budżet projektu wynosi 25.236zł, w tym dotacja 23.736zł i wkład
własny w postaci wolontariatu l.SOOzł. Oznajmił, że te projekty cieszą się dużym
powodzeniem.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 306.54.2020
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udział Liceum Ogólnokształcącego im.
mjra H. Sucharskiego w Sierpcu w charakterze partnera w realizacji projektu ASA
LOWE 2.0 - Akademia Seniora Aktywnego przy LOWE oraz udzielenia
pełnomocnictwa dla Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H.
Sucharskiego w Sierpcu do reprezentowania organu prowadzącego we wszystkich
relacjach z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa /uchwała stanowi załącznik
nr 25 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 17
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektorów
szkół objętych programem „zdalna Szkoła"/wniosek stanowi załącznik nr 26 do
niniejszego protokołu/.
Pani Naczelnik OZ wyjaśniła, że w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 dotyczącego realizacji projektu graniowego „zdalna szkoła"- wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, powiat otrzymał
dofinansowanie na kwotę 79.920zł. W ramach tego dofinansowania Powiat zakupi
27 laptopów do zdalnego nauczania. Bezpośrednim beneficjentem są szkoły, gdzie na
podstawie umowy użyczenia te laptopy zostaną przekazane. We wniosku zostaną
wykazane cztery szkoły, gdzie trafią laptopy Zespół Szkół Nr 2 - 9 laptopów, Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - 8 laptopów, Liceum Ogólnokształcące - 8
laptopów. Na wniosek Ks. Michała Kiersnowskiego - Dyrektora Leonium - 2 laptopy
trafią do szkoły prowadzonej przez inny organ, aniżeli powiat sierpecki. Dodał, że te
pełnomocnictwo dotyczy tylko dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat sierpecki.
Pani Naczelnik powiedziała, że Zespół Szkół Nr l otrzymał komputery w ramach
innego projektu, dlatego nie jest uwzględniona.
Na salę powrócił Pan Jarosław Ocicki - stan członków Zarządu 4.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 319.55.2020
w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektorów szkół objętych programem „zdalna
Szkoła" /uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 17a
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie oddania w użyczenie na rzecz
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Domu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) w Sierpcu - Liceum
Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, 2 laptopów
zakupionych przez Powiat w ramach projektu graniowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego /wniosek stanowi
załącznik nr 28 do mniejszego protokołu/.
Pan Mecenas wyjaśnił, iż Leonium jest odrębną osobą prawną, wobec powyższego
Powiat musi najpierw użyczyć tej osobie prawnej czyli Domowi Stowarzyszenia
Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) w Sierpcu - Liceum Ogólnokształcące im.
Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, a stroną użyczenia dla uczniów tych
komputerów będzie organ prowadzący, czyli Leonium.
Pani Naczelnik poinformowała, że przy rozdaniu laptopów musi być spełnione kilka
wskaźników, które zostały zapisane w umowach.
Pan Starosta powiedział, że do nauczania zdalnego młodzież nie ma sprzętu, jak również
intern etu.
Pan Mecenas powiedział, że jest to projekt unijny na okres 5 lat, a realizacja projektu
pół roku. Umowy użyczenia na rzecz uczniów i nauczycieli będą do zakończenia stanu
epidemii. Jak się zakończy stan epidemii, to się zakończą umowy użyczenia na rzecz
uczniów i nauczycieli. W związku z powyższym będzie kwestia podjęcia decyzji
co z laptopami. One muszą zostać w szkole, ale mogą być użyczone uczniom
potrzebującym, bądź mogą wrócić do szkoły. Dodał, że trwałość projektu jest na okres
5 lat. W warunkach projektu jest zapis, że to ma być przeznaczone na cel pomocy
szkołom i nie będzie można po ustaniu epidemii tych laptopów zabrać.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 320.55.2020
w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Domu Stowarzyszenia Apostolstwa
Katolickiego (Księża Pallotyni) w Sierpcu - Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa
Leona Wetmańskiego w Sierpcu, 2 laptopów zakupionych przez Powiat w ramach
projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego /uchwała stanowi załącznik nr 29 do
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 17b
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie pełnomocnictwa dla dyrektora
szkoły - Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu objętej
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projektem grantowym pn. „zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
w systemie kształcenia zdalnego"
Pan Mecenas powiedział, że ten punkt nie powinien być wprowadzony do porządku
posiedzenia Zarządu. Wyjaśnił, iż procedura jest inna, Powiat użycza laptop na rzecz
Domu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) w Sierpcu - Liceum
Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego w Sierpcu, a umowa użyczenia już
z Leonium na rzecz uczniów będzie zawierana przez Leonium, jako dysponującym tym
przedmiotem.

Na wniosek Przewodniczącego Zarządu Powiatu członkowie Zarządu Powiatu
jednogłośnie (4-za) wyrazili zgodę na zmianę porządku posiedzenia Zarządu Powiatu
zdejmując punkt 17b.

Pan Starosta podziękował Pani Naczelnik OZ za przybycie.

Ad. pkt 17c
Pan Starosta poinformował, iż Pan Wojciech Rzeszotarski - Naczelnik Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami na wniosek Pani Grażyny Topolewskiej -
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie wystąpił z wnioskiem w sprawie
wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3 lata
pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej na nieruchomości oddanej w trwały
zarząd Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie /wniosek stanowi załącznik nr 30 do
niniejszego protokołu/.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 321.55.2020
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie na czas określony wynoszący 3
lata pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej na nieruchomości oddanej
w trwały zarząd Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie /uchwała stanowi załącznik
nr 31 do niniejszego protokołu/,

Ad. pkt 18
Pan Starosta poinformował, iż Pan Dariusz Kalkowski - Wójt Gminy Mochowo
wystąpił z wnioskiem w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu
Sierpeckiego dla Ks. Kań. Franciszka Kuć Iwniosek stanowi załącznik nr 32 do
niniejszego protokołu/.
Pytań nie było
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Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (3-za, l - wstrzymujący się, o przeciw) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 322.55.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu oświadczenia
Rady Powiatu w Sierpcu w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla
Powiatu Sierpeckiego dla Ks. Kań. Franciszka Kuć /uchwała stanowi załącznik nr 33
do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 19
Pan Starosta poinformował, iż Pan Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu przygotował
zmiany, jakie zachodzą w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na
lata 2020-203 5.
Pan Skarbnik przedstawił zmiany jakie zachodzą w Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035, które są przedstawione w uzasadnieniu do
projektu uchwały.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 323.55.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 34 do
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 20.
Pan Starosta poinformował, iż Pan Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu przygotował
zmiany jakie zachodzą w Budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2020r.
Pan Skarbnik przedstawił zmiany, jakie zachodzą w budżecie na rok 2020, które są
przedstawione w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Pytań nie było
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 324.55.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na
2020r. /uchwała stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 21. Członkowie Zarządu Powiatu bez uwag jednogłośnie (4 - za) przyjęli
protokoły: Nr 49.2020 z dnia 8 maja 2020r.; Nr 50.2020 z dnia 11 maja 2020r.;
Nr 51.2020 z dnia 15 maja 2020r.; Nr 52.2020 z dnia 21 maja 2020r.

Ad. pkt 22.
W sprawach różnych członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się m.in.:
1. Stanowiskiem samorządowców powiatu mińskiego w sprawie zmniejszenia wpływów
z PIT oraz zwiększonych wydatków oświatowych /Stanowisko stanowi załącznik nr 36
do niniejszego protokołu/.

2. Protokołem kontroli Zarządu Powiatu w Sierpcu przeprowadzonej przez Zespół
Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu /protokół stanowi załącznik nr 37 do
niniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz powiedział, że Komisja Rewizyjna po kontroli Zarządu Powiatu dała
jedno zalecenie dla Dyrektora szpitala, który ma przedstawić program dostosowawczy
pomieszczeń do wymogów sanitarnych.

3. Informacj ą dotyczącą wprowadzenia zakazu używania j ednostek pływaj ących
z silnikiem spalinowym przez Radę Powiatu na podstawie art. 116 Prawa Ochrony
Środowiska /informacja stanowi załącznik nr 38 do mniejszego protokołu/.
Pan Sekretarz zaproponował, aby ze spraw różnych zdjąć ten punkt. Pani Naczelnik RS
do pisma załączyła opinię Mecenasa z 2013r, która nie uwzględnia aktualnego stanu
prawnego.

Ponadto Pan Kamil Różański zapytał o funkcjonowanie Starostwa Powiatowego.
Pan Jarosław Ocicki odpowiedział, że od 29 czerwca urząd wraca do normalnego
funkcjonowania.
Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz

Ocicki Jarosław

Cześnik Andrzej

Krystek Sławomir

Różański Kamil

nieobecny
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