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PROTOKÓŁ Nr 59.2020
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 28 sierpnia 2020r.

Przewodniczył: Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska - podinspektor w Biurze Rady i Zarządu
Powiatu.

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

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 10:30.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu,
2. Agnieszka Gorczyca - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w

Sierpcu.
3. Grażyna Topołewska - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.
4. Jerzy Suski - Mecenas.

Porządek posiedzenia;
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu orzecznictw dla
celów pozarentowych na terenie powiatu sierpeckiego za okres od 01.01.2020 r. do
30.06.2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej
zawodowej oraz wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych.
5. Zapoznanie się z informacją o ostatecznych wynikach naboru do klas pierwszych
na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez
powiat sierpecki.
6. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów klas
pierwszych z niższą liczbą uczniów w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach
prowadzonych przez powiat sierpecki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin
zajęć w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr l im. gen. Jose de
San Martin w Sierpcu.
8. 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.



9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków - Kościół filialny, drewniany p. w. św. Wawrzyńca,
zbudowany w 1720 r. remontowany w 1870 r. w m. Blizno, gm. Szczutowo.
11. Przyjęcie protokołów Nr 56.2020 z dnia 16 lipca 2020r.; Nr 57.2020 z dnia 31
lipca 2020 r.; Nr 58.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt l
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Starosta Sierpecki Mariusz

Turalski witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu
(stan członków uczestniczących w posiedzeniu - 4),

Ad. pkt. 2
Starosta zaproponował, aby do porządku posiedzenia Zarządu wprowadzić

następujący punkt:

2a. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za I
półrocze 2020 roku oraz z informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej
jednostki.

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.
2a. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za I
półrocze 2020 roku oraz z informacją o sytuacji organizacyjnej i finansowej
jednostki.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu orzecznictw dla
celów pozarentowych na terenie powiatu sierpeckiego za okres od 01.01.2020 r. do
30.06.2020 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej
zawodowej oraz wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych.
5. Zapoznanie się z informacją o ostatecznych wynikach naboru do klas pierwszych
na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez
powiat sierpecki.



6. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów klas
pierwszych z niższą liczbą uczniów w roku szkolnym 2020/2021 w szkołach
prowadzonych przez powiat sierpecki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin
zajęć w klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr l im. gen. jose de
San Martin w Sierpcu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Sierpecki ego na łata 2020-2035.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2020 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków - Kościół filialny, drewniany p. w. św. Wawrzyńca,
zbudowany w 1720 r. remontowany w 1870 r. w m. Blizno, gm. Szczutowo.
11. Przyjęcie protokołów Nr 56.2020 z dnia 16 lipca 2020r.; Nr 57.2020 z dnia 31
lipca 2020 r.; Nr 58.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt. 2a.
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski poinformował, że Dyrektor DPS w Sierpcu

Grażyna Topolewska przedłożyła sprawozdanie Domu Pomocy Społecznej
w Szczutowie za I półrocze 2020 roku oraz informację o sytuacji organizacyjnej i
finansowej jednostki./załącznik nr 3 do niniejszego protokołu /

Do uczestniczącej w posiedzeniu Dyrektor DPS w Szczutowie Grażyny
Topolewskiej zwrócił się z pytaniem Członek Zarządu Sławomir Kry stek: jeżeli
statutowa liczba mieszkańców wynosi 70, a obecnie jest 72 mieszkańców, to czy taka
sytuacja nie rodzi żadnych skutków prawnych?

Dyrektor DPS w Szczutowie odpowiedziała, że jeśli są zapewniane standardy
pobytu mieszańców, to nie pociąga to za sobą żadnych konsekwencji prawnych.
Statutowa liczba mieszkańców to 70, a obecnie nosimy się z zamiarem zwiększenia
liczby mieszkańców z racji adaptacji poddasza, co było uzgadniane z Urzędem
Wojewódzkim - dodała.

Członek Zarządu Sławomir Krystek zasugerował, aby zmienić liczbę
mieszkańców DPS w Szczutowie w statucie jednostki.

Dyrektor DPS powiedziała, że w momencie uzyskania decyzji od Wojewody o
zwiększeniu liczby miejsc w placówce o 16 osób, nastąpi również zmiana w statucie
jednostki.

Następnie z pytaniem zwrócił się Członek Zarządu Andrzej Cześnik: czy
Dom „Senior +" funkcjonuje tak jak powinien?

Dyrektor DPS w Szczutowie Grażyna Topolewska odpowiedziała, że tak.
Przyjeżdżający uczestnicy zachowują reżim sanitarny, a przewidywane zajęcia
odbywają się. Zmiana nastąpiła w przypadku wydawania posiłków. Obecnie



uczestnicy nie schodzą na stołówkę, lecz spożywają posiłki w swoich
pomieszczeniach.

Więcej pytań nie było.

Ad. pkt. 3
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski poinformował, że Dyrektor PCPR

w Sierpcu Agnieszka Gorczyca przedłożyła sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu
orzecznictw dla celów pozarentowych na terenie powiatu sierpeckiego za okres od
01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. /załącznik nr 4 do niniejszego protokołu /

Obecna na posiedzeniu Dyrektor PCPR w Sierpcu Agnieszka Gorczyca
powiedziała, że w związku z epidemią COYID-19, Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności orzeka zaocznie. Jeżeli lekarz stwierdzi, że nie ma
możliwości, żeby orzec zaocznie, to wzywa się zainteresowaną osobę na komisję.
Głównie dzieje się tak w przypadku chorób psychiatrycznych, gdzie psychiatra nie
chce orzekać zaocznie. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19 wprowadza zasadę
ciągłości ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności
do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii. Jeśli ktoś nie chce, aby orzekano w jego sprawie w trybie zaocznym, to
może złożyć wniosek o zawieszenie postępowania. Każdą sprawę trzeba bardzo
dokładnie i indywidualnie rozpatrzyć - dodała Dyrektor PCPR w Sierpcu.

Następnie pytanie zadał Członek Zarządu Sławomir Krystek: czy dużo jest
odwołań od decyzji wydanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w związku ze specyficzną sytuacją epidemiczną?

Dyrektor PCPR w Sierpcu odpowiedziała, że nigdy takiej informacji nie
zawierała w sprawozdaniu, ale odwołania ludzie składają, które są na bieżąco
załatwiane. Dodała, że Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
w Sierpcu zawsze orzekał w trybie zaocznym, lecz wynikało to w faktu, że dana
osoba nie mogła stawić się na komisję ze względu na stan zdrowia. Obecna sytuacja
jest jeszcze bardziej specyficzna, orzecznictwo zaoczne występuje w nasilonej ilości.
Odwołania od decyzji występowały zawsze i nadal są procedowane. Dyrektor PCPR
w Sierpcu Agnieszka Gorczyca wyjaśniła, że Wojewódzki Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności funkcjonuje podobnie jak Powiatowy Zespół -
telefonicznie. Dotacja ze środków Wojewody, tj. 76 388 zł wystarcza na tę chwilę w
związku z realizacją zadań z zakresu orzecznictwa, chociaż lekarze co jakiś czas
wnioskują o podwyżki. - podsumowała.

Starosta Sierpecki zwrócił się z pytaniem do Dyrektor PCPR w Sierpcu: jak
wygląda sytuacja z odwołaniami od decyzji Powiatowego Zespołu?

Dyrektor PCPR w Sierpcu wyjaśniła, że tak jak w normalnej procedurze. Jeżeli
dana osoba jest niezadowolona z orzeczenia to ma prawo do wniesienia odwołania w



terminie 14 dni. Następnie Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Sierpcu ma 7 dni tzw. samokontroli. Zespół musi się
ponownie spotkać, aby stwierdzić czy podtrzymuje swoje stanowisko, czy dokonuje
zmian. Jeżeli Zespół Orzekający podtrzymuje swoje stanowisko to odwołanie
kierowane jest do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawności w Warszawie.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt. 4
Dyrektor PCPR w Sierpcu Agnieszka Gorczyca powiedziała, że w sprawie

podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz
wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych niejednokrotnie podejmowano
dyskusję. Członkowie Zarządu na posiedzeniu w dniu 31 lipca br. zajęli pozytywne
stanowisko w tej sprawie. Dodała, że obecnie na terenie powiatu sierpeckiego nadal
nie ma rodziny zastępczej zawodowej.

Następnie głos zabrał Skarbnik Powiatu Krzysztof Sobiecki, który powiedział,
że przy dokładnym przeliczeniu, koszty związane z wypłatą świadczeń w budżecie
powiatu wynoszą 350 000 zł.

Mecenas Jerzy Suski wyjaśnił, że 350 000 zł to koszty hipotetyczne, ponieważ
dotyczą także wynagrodzenia dla rodziny zastępczej zawodowej, której obecnie nie
ma w powiecie.

Członek Zarządu Kamil Różański zapytał: ile jest dzieci objętych tych
świadczeniem?

Dyrektor PCPR w Sierpcu Agnieszka Gorczyca odpowiedziała, że oszacowała
tę liczbę na 50. Nie da się jednoznacznie wskazać ile będzie tych dzieci, bo jest to
sytuacja dynamiczna, zmieniająca się - dodała.

Członek Zarządu Sławomir Krystek powiedział, że przy projekcie następnego
budżetu środki muszą być zwiększone o kwotę 300 000 zł, która będzie podlegała
korekcie ze względu na zmieniającą się sytuację.

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

UCHWAŁĘ NR 338.59.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz
wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych /uchwała stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt. 5
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski poinformował, że Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska przekazała do Biura Rady i Zarządu
Powiatu informację o ostatecznych wynikach naboru do klas pierwszych na rok
szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez powiat



slerpecki.
Do obecnej na posiedzeniu Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusławy

Lewandowskiej pytanie skierował Członek Zarządu Kamil Różański: czy jest Pani
zadowolona z wyników tegorocznej rekrutacji?

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska
odpowiedziała, że jest zadowolona z wyników rekrutacji, ponieważ przewidywania
strategii się sprawdziły. Następnie przedstawiła informacje o ostatecznych wynikach
naboru, które stanowią załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Pytanie zadał Członek Zarządu Sławomir Krystek: czy nie ma zagrożenia, że
któryś z pedagogów straci pracę?

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska
odpowiedziała, że w tym roku wyjątkowo na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela
nikt nie dostał wypowiedzenia.

Ponownie pytanie zadał Sławomir Krystek: czy dużo jest takich nauczycieli,
którzy są zatrudnieni jednocześnie w dwóch placówkach?

Bogusława Lewandowska odpowiedziała, że są tacy nauczyciele, z reguły
uzupełniający etaty. Głównie są to nauczyciele z LO w Sierpcu uzupełniający
w ZS Nr 2 w Sierpcu chemię oraz w ZS Nr l wychowanie fizyczne. Organ
prowadzący nie stwarza żadnych problemów w tej kwestii, ponieważ jest niż
demograficzny - dodała.

Członek Zarządu Sławomir Krystek wyjaśnił, że zadał to pytanie w kontekście
epidemii, tzn. czy zostały przekazane dyrektorom placówek wytyczne, aby w takiej
sytuacji wirusa nie rozprzestrzeniać.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska
odpowiedziała, że wszystkie szkoły prowadzone przez powiat sierpecki złożyły do
Ministerstwa Zdrowia zapotrzebowanie na maseczki oraz środki ochrony osobistej.
Placówki są już w posiadaniu tych środków. Dyrektorzy w stanie możliwości będą
zapewniać bezpieczeństwo odnośnie Covid-19.

Ad. pkt. 6
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski poinformował, że Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska wystąpiła z prośbą o zajęcie stanowiska
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów klas pierwszych z niższą liczba
uczniów w roku szkolnym 2020/202 \ J załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska
przedstawiła informacje zawarte w pismach dyrektorów szkół prowadzonych przez
powiat co stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Starosta Sierpecki zwrócił się do Skarbnika Powiatu z pytaniem: czy w
związku z tym, co przedstawiła Pani Bogusława Lewandowska budżet powiatu
będzie się zgadzał?

Członek Zarządu Sławomir Krystek powiedział, że wprawdzie nowa klasa
wiążę się z dodatkowymi konsekwencjami finansowymi, ale trzeba wziąć pod uwagę
to, że włączenie uczniów do pozostałych klas spowoduje, że w klasie byłoby po
trzydzieści parę osób.



Skarbnik Powiatu Krzysztof Sobiecki powiedział, że należy wziąć pod uwagę
to, że w tegorocznym budżecie Wydziału Oświaty i Zdrowia przewidziana jest
sześcioprocentowa podwyżka dla nauczycieli, która została uwzględniona w
subwencji. Niezrealizowanie tego postawi budżet powiatu w bardzo trudnej sytuacji.
Wyjaśnił, że 4 500 000 zł było szacowane, by przeznaczyć na oświatę. Dodał, że
zmniejszył te środki o l 500 000 zł.

Wobec powyższego Członkowie Zarządu zajęli pozytywne stanowisko
sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów klas pierwszych z niższą liczbą
uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Ad. pkt. 7
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski poinformował, że Naczelnik Wydziału

Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska wystąpiła z wnioskiem o podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin zajęć w
klasach Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr l irn. gen. Jose de San
Martin w Sierpcu./w«/0se£ stanowi załącznik nr 9 do mniejszego protokołu/.

Członek Zarządu Andrzej Cześnik powiedział, że podstawą dyskusji na ten
temat są koszty l godziny dydaktycznej z kosztami pracodawcy na chwilę obecną dla
nauczyciela, które znajdują się we wniosku złożonym przez Naczelnik Wydziału
Oświaty i Zdrowia.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska wyjaśniła,
że koszty zawarte we wniosku są kosztami po planowej podwyżce. Dodała, że koszt
l godziny z kosztami pracodawcy wynosi dla nauczyciela stażysty po podwyżce
47,04 zł, a dla dyplomowanego 64,55 zł. W klasie policyjnej zajęcia będzie prowadził
nauczyciel mianowany; w drugiej i trzeciej klasie nauczyciel stażysta i mianowany
oraz w czwartej nauczyciel mianowany. W klasie sportowo-turystycznej zajęcia
sprawnościowe prowadzą nauczyciele mianowani, stąd też wyższa kwota we
wniosku - dodała.

Członek Zarządu Sławomir Krystek zapytał, czy w ubiegłym roku było mniej
tych godzin?

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska wyjaśniła,
że w ubiegłym roku był inny przydział tych godzin i nie było klasy sportowo-
turystycznej. Była klasa policyjna, medyczna i kwoty były mniejsze. Obecne koszty
uwzględniają podwyżki. Dodała, że w świetle rozporządzenia organ prowadzący
może w każdym roku szkolnym przydzielić trzy godziny dodatkowe - edukacyjne. W
tym przypadku Pan Dyrektor Piotr Tyndorf wystąpił o jedną godzinę w klasie
pierwszej, po dwie w klasie drugiej i trzeciej oraz o jedną w klasie czwartej.
Natomiast w klasie sportowo-turystycznej po jednej godzinie w każdej klasie.

Członek Zarządu Andrzej Cześnik powiedział, że rozważamy ten temat w
sytuacji, gdzie jak na razie jest wszystko dobrze. Sytuacja może się zmienić w
związku epidemią, a wtedy trzeba będzie realizować te zobowiązania finansowe.
Dodał, że jest jak najbardziej za tym, aby młodzież się rozwijała, ale należy wziąć
pod uwagę co może się wydarzyć.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska wyjaśniła,
że jeżeli Zarząd Powiatu podejmie uchwałę w tej sprawie, to pod dany przedmiot



musi zostać opracowany program nauczania, dołączony do zestawu programów
szkolnych.

Członek Zarządu Kamil Różański zadał pytanie: ile wynosi suma wszystkich
kosztów godzin w klasach, na które byśmy wyrazili zgodę?

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia odpowiedziała, że w klasie policyjnej
1969,92 zł, a w klasie sportowo turystycznej 2 313, 44 zł.

Członek Zarządu Kamil Różański zapytał: jeśli wyrazimy dzisiaj zgodę na
realizację tych godzin to wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli będzie oscylował w
kwocie ok. 4 300 zł rocznie?

Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia odpowiedziała, że tak.
Skarbnik Powiatu Krzysztof Sobiecki powiedział, że takie uchwały są

podejmowane co roku i nie wpływa to znacząco na budżet powiatu.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z

dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 339.59.2020
w sprawie wyrażenia zgody na realizację dodatkowych godzin zajęć w klasach
Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr l im. gen. Jose de San Martin w
Sierpcu

Starosta Sierpecki Mariusz Turalski zaproponował, aby przejść do omówienia
pkt. 7 spraw różnych: zapoznanie się z pismem Dyrektora Zespołu Szkół Nr l
w Sierpcu w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie nauczyciela emeryta
Stanisława Lewandowskiego w wymiarze pełnego etatu od 01.09.2020 r.

Członkowie Zarządu wyrazili zgodę.
Głos w sprawie zabrała Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Bogusława

Lewandowska, która wyjaśniła, że Pan Stanisław Lewandowski jest nauczycielem
przedmiotów zawodowych, w branży pojazdów mechanicznych. Na dzień dzisiejszy
nie ma ani jednego nauczyciela w tym przedmiocie.

Wobec powyższego Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na zatrudnienie
nauczyciela emeryta Stanisława Lewandowskiego w wymiarze pełnego etatu od
01.09.2020 r.

Ad. pkt. 8
Skarbnik Powiatu Krzysztof Sobiecki przedstawił zmiany, jakie zachodzą w

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035, co
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt. 9
Skarbnik Powiatu Krzysztof Sobiecki przedstawił zmiany, jakie zachodzą w

Budżecie Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok, co stanowił załącznik nr U do
mniejszego protokołu.

Następnie Skarbnik Powiatu poinformował, że ks. Marian Orzechowski,
reprezentujący Parafię w Szczutowie zwrócił się z wnioskiem o udzielenie dotacji na



roboty budowlane przy Kościele p. w. św. Wawrzyńca, z przeznaczeniem na wymianę
podwaliny, odwodnienie, wymianę zepsutych desek i ścian zewnętrznych,
uzupełnienie nowymi deskami, impregnację oraz malowanie. Skarbnik wyjaśnił, że
po przyjęciu uchwały, dwóch Członków Zarządu z kontrasygnatą Skarbnika
podpisują umowę z osobą, która otrzymała dotację, czyli z ks. Marianem
Orzechowskim. W umowie takiej zawiera się ściśle określone warunki otrzymania
dotacji, m. in. dostarczenie faktur, na podstawie których środki są przelewane.

Starosta Sierpecki zapytał: jaki jest łączny koszt tej dotacji?
Skarbnik Powiatu odpowiedział, że ks. Marian Orzechowski wnioskował o

kwotę 100 000 zł, natomiast powiat sierpecki po przyjęciu uchwały udzieliłby dotacji
w kwocie 30 000 zł. Dodał, że z protokołu z dokonania oględzin z dnia 5 maja 2020
r. wynika konieczność usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego podwalin
fundamentowych. Wobec tego należy wykonać roboty zabezpieczające w możliwie
pilnym terminie.

Mecenas Jerzy Suski zasugerował, by w uzasadnieniu do uchwały rady
powiatu dopisać następującą treść: „Niniejszą uchwałą Rada Powiatu udzieliła
dotacji w związku z wpływem wniosku Parafii pw. św. Marii Magdaleny w
Szczutowie o przyznanie dotacji na wykonanie przez wnioskodawcę robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, w zakresie mieszczącym się w art.
77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Udzielenie dotacji w roku
budżetowym, w którym został złożony wniosek uzasadnia potwierdzona protokołem
powiatowego inspektora nadzoru budowlanego konieczność pilnego wykonania prac
interwencyjnych, wynikających z zagrożenia zabytku".

Członkowie Zarządu wyrazili aprobatę wobec propozycji Mecenasa Jerzego
Suskiego.

Następnie Członek Zarządu Kamil Różański zwrócił się do Skarbnika Powiatu.
Powiedział, że porównując kwotę kosztorysową z kwotą ogłoszoną w przetargu w
sprawie przebudowy drogi Krajewice, okazuje się, że pojawiają się oszczędności w
kwocie 90 000 zł. Czy w związku z tą kwotą można by zrealizować dodatkową
inwestycję chodnikową?

Skarbnik Powiatu Krzysztof Sobiecki uważa, że tak. Dodał, że skontaktuje się
w tej sprawie z Dyrektorem ZDP w Sierpcu Arturem Obrębskim.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z
dokumentami jednogłośnie (4-za) podjęli następujące uchwały:

UCHWAŁĘ NR 340.59.2020
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 12 do
niniejszego protokołu/



UCHWAŁĘ NR 341.59.2020
podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 2020 rJuchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/

UCHWAŁĘ NR 342.59.2020
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w
sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków - Kościół filialny, drewniany p. w. św. Wawrzyńca, zbudowany
w 1720 r. remontowany w 1870r. w m. Blizno, gm. Szczutowo./wc/z>ra&2 stanom
załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt. 10

Pkt. 10 został omówiony w pkt. 9.

Ad. pkt. 11
Członkowie Zarządu Powiatu przyjęli następujące protokoły:

- Nr 56.2020 z dnia 16 lipca 2020r.;
- Nr 57.2020 z dnia 31 lipca 2020 r.;
- Nr 58.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Ad. pkt. 12
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z:

1) wnioskiem i odpowiedzią na pytania zadane przez Redaktor Naczelną
Kuriera Sierpeckiego odnośnie SPZZOZ w Sierpcu,/załącznik nr 15 do
niniejszego protokołu/

Starosta Sierpecki Mariusz Turalski powiedział, że w momencie skierowanych
do nas pytań ze strony mediów, w celu uniknięcia zamieszania należy odpowiadać
szybko, tym bardziej, że mamy się czym pochwalić. Podziękował Skarbnikowi
Powiatu za pomoc w redagowaniu tego pisma. Uważa, że Kurier Sierpecki powinien
być usatysfakcjonowany odpowiedziami na zadane pytania.

Członek Zarządu Andrzej Cześnik powiedział, że skoro pada pytanie ze strony
mediów to należy na nie odpowiedzieć. Uważa, że nie ma powodów do budowania
złych relacji.

2) artykułem dziennikarza Tygodnika „PASSA" Tadeusza Porębskiego odnośnie
SPZZOZ w SierpcuJzałącznik nr 16 do niniejszego protokołu/

Starosta Sierpecki Mariusz Turalski powiedział, że miło jest słyszeć jak ktoś z



zewnątrz pisze o nas dobrze.

3) aneksem do Umowy o dostęp do nieruchomości położonej w obrębie
Studzieniec, gm. Sierpc, dz. nr 195/37, dz. nr 195/38 i dz. nr 195142 J załącznik nr
17 do niniejszego protokołu/

4) pismem Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w sprawie dokonanej
analizy obszaru miasta Sierpca w związku z wytypowaniem potencjalnych
lokalizacji dla mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza, /załącznik nr 18 do
niniejszego protokołu/

Członek Zarządu Sławomir Krystek powiedział, że sprawa dotyczy stawiania
lokalizacji dla mobilnej stacji stacji monitoringu jakości powietrza. Lokalizacje te
zostały przedstawione w piśmie, w którym napisano, że ostateczny ich wybór jest
uzależniony od możliwości podłączenia stacji prądu oraz od sposobu ogrzewania
domów jednorodzinnych. Wobec powyższego Członek Zarządu Sławomir Krystek
chciałby zadać kilka pytań osobie, która się tym tematem zajmuje, m. in. odnośnie
tego ile potrzeba prądu do zużycia i czy trzeba zorganizować nowy punkt poboru
energii?

Członek Zarządu Andrzej Cześnik powiedział, że takie urządzenie już
funkcjonuje przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Sierpcu. Zasugerował, by wziąć to pod
uwagę przy wyborze nowej lokalizacji, by nie znajdowała się w bliskiej odległości tej
szkoły.

Członkowie Zarządu zdecydowali, by na następne posiedzenie Zarządu
Powiatu zaprosić Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska Aldonę Kowalską,
która przybliży temat poruszony w piśmie Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.

5) ze stanowiskiem w sprawie zachowania integralności Województwa
Mazowieckiego:

a) Rady Gminy Długosiodło;/za&?cz/?/A: nr 19 do niniejszego protokołu/
b) Rady Miejskiej w Drobinie;/załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/
c) Rady Powiatu Zuromińskiego./za^cznM: nr 21 do niniejszego protokołu/

6) z apelem o pomoc dla Powiatu Przemyskiego w związku ze szkodami
wyrządzonymi przez ±ywio\,fzałqczmk nr 22 do niniejszego protokołu/

Członek Zarządu Sławomir Krystek powiedział, że kierując do nas apel o
pomoc, powiat przemyski zapewne liczy na wsparcie finansowe.

Członek Zarządu Andrzej Cześnik nadmienił, iż powiat sierpecki w ubiegłych
latach udzielał taką pomoc. Uważa, że należy w miarę możliwości pomóc, ponieważ
nie wiadomo co czeka powiat sierpecki w przyszłości, który może znaleźć się w
podobnej sytuacji.

Skarbnik Powiatu Krzysztof Sobiecki wyjaśnił, że w przypadku udzielenia
pomocy Borom Tucholskim podjęto decyzję o przekazaniu nie więcej niż 5 000 zł.
Wyjaśnił, że to Członkowie Zarządu muszą zdecydować jaką kwotę powiat przekaże
na rzecz powiatu przemyskiego.



Członkowie Zarządu zdecydowali, że powiat sierpecki udzieli pomocy
finansowej powiatowi przemyskiemu w kwocie nie większej niż 7 000 zł.

8) decyzją zatwierdzającą dokumentacją geologiczną złoża kruszywa
naturalnego w miejscowości Dąbrówki, gni. Sierpc./załqcznik nr 23 do niniejszego
protokołu/

9) decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża piasków skaleniowo-
kwarcowych w obrębie Węgrzynowo, gm. GozdowoJzałącznik nr 24 do
niniejszego protokołu/

10) decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża kruszywa
naturalnego w miejscowości „Zbójno", gm. SierpcJzałącznik nr 25 do mniejszego
protokołu/

Ad. pkt. 13
Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta Pan Mariusz Turalski zamknął

posiedzenie nr 59 Zarządu Powiatu w dniu 28 sierpnia 2020 r.
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