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PROTOKÓŁ Nr 62.2020
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 10 września 2020r.

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

Powiatu.

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

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 13:30.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczył:
1. Sekretarz Powiatu - Ryszard Dobiesz.
2. Skarbnik Powiatu - Krzysztof Sobiecki.
3. Dyrektor PCPR w Sierpcu - Agnieszka Gorczyca.
4. Główny Specjalista w Wydziale Oświaty i Zdrowia - Zbigniew Czajkowski.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3 741W
Lelice - Rogienice - Grabieć - Rzeszotary - Zawady, gm. Zawidz,
4. Zapoznanie się z informacją o podejmowanych działaniach w zakresie
zapewnienia wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.
5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu
„Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi,
osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2021".
6. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2020.
7. Przyjęcie protokołu Nr 59.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia 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 - 5).

Ad. pkt. 2
Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia Zarządu

Powiatu w dniu l O września 2020r.

Członek Zarządu Sławomir Krystek opuścił salę posiedzenia Zarządu.

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

Powiatowych w Sierpcu Artur Obrębski wystąpił z wnioskiem o zmianę Uchwały Nr
329.56.2020 Zarządu Powiatu w Sierpcu w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3 741W
Lelice - Rogienice - Grabieć - Rzeszotary - Zawady, w gminie Zawidz. /wniosek
stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

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

UCHWAŁA Nr 345.62. 2020
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3741W
Lelice -Rogienice - Grabieć - Rzeszotary - Zawady, gm. Zawidz /uchwała stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt. 4
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski poinformował, że Dyrektor Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu Agnieszka Gorczyca, przedłożyła informację o
podejmowanych działaniach w zakresie zapewnienia wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieży

Obecna na posiedzeniu Dyrektor PCPR w Sierpcu Agnieszka Gorczyca
przedstawiła najważniejsze informacje odnośnie podejmowanych działań w zakresie
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, które znajdują się w piśmie
stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Następnie Starosta Sierpecki Mariusz Turalski zaproponował, aby przejść do
pkt. 2 spraw różnych: zapoznanie się z informacją Powiatowego Urzędu Pracy w
Sierpcu odnośnie niewydatkowanych środków PFRON.

Dyrektor PCPR w Sierpcu Agnieszka Gorczyca oznajmiła, że po otrzymaniu
pisma z PUP w Sierpcu, zostanie wszczęta procedura oraz zostaną przedstawione



propozycje, na co te środki przeznaczyć. Zasugerowała, by przeznaczyć je na
likwidację barier w komunikowaniu się.

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

Oświaty i Zdrowia Bogusława Lewandowska wystąpiła z wnioskiem o podjęcie
uchwały w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu współpracy
Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi
jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie
działalności pożytku publicznego na rok 2021" ./wniosek stanowi załącznik nr 6 do
niniejszego protokołu!.

Obecny na posiedzeniu Główny Specjalista w Wydziale Oświaty i Zdrowia
Zbigniew Czajkowski wyjaśnił, że zgodnie z ustawą projekt programu musi być
skierowany do konsultacji. Dodał, że kilka organizacji zrezygnowało z realizacji tego
zadania, w związku z czym trwają porozumienia w sprawie rozwiązania umowy.

Wicestarosta Jarosław Ocicki zauważył, że w projekcie programu jest błąd,
ponieważ wysokość planowanych środków nie wynosi 100 000 zł, lecz 115 000 zł.
Zamiast kwoty 80 000 zł na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu powinna
znajdować się kwota 95 000 zł.

Starosta Sierpecki Mariusz Turalski zaproponował, żeby zwiększyć wysokość
środków na sport o 5 000 zł. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę.

Główny Specjalista w Wydziale Oświaty i Zdrowia Zbigniew Czajkowski
zadeklarował dokonanie poprawki w projekcie.

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

UCHWAŁA Nr 346.62. 2020
w sprawie przedłożenia do konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu
Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi
jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe /uchwała stanowi załącznik
nr 7 do niniejszego protokołu/.

Członkowie Zarządu podj ęli decyzj ę o terminie konsultacj i z
przedstawicielami organizacji pozarządowych tj. 28 września 2020 r. godz. 10:00.

Członek Zarządu Sławomir Krystekpowrócił na salę posiedzenia.



Główny Specjalista w Wydziale Oświaty i Zdrowia Zbigniew Czajkowski
dodał, że ostateczna kwota do realizacji programu, będzie podjęta dopiero w uchwale
budżetowej.

Ad. pkt. 6
Skarbnik Powiatu Krzysztof Sobiecki wyjaśnił, że ustawa o finansach

publicznych nakłada obowiązek na Zarząd Powiatu przedstawienia informacji z
wykonania Budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za
I półrocze. Następnie Skarbnik Powiatu przedstawił tę informację Członkom
Zarządu, która znajduje się w załączniku nr 8.

Skarbnik Powiatu Krzysztof Sobiecki powiedział, że istnieje zagrożenie
wykonania dochodów w obszarze wpływów z udziału podatku dochodowego od osób
fizycznych, ponieważ wpływy z dochodów m. in. Krytej Pływalni w Sierpcu są o
wiele mniejsze z powodu sytuacji epidemicznej. W związku z tym zostaną
zmniejszone dochody tegorocznego budżetu, a wydatki sfinansowane środkami
pozostałymi z Budżetu Powiatu 2019.

Starosta Sierpecki Mariusz Turalski zwrócił się z pytaniem do Skarbnika
Powiatu: czy coś wiadomo odnośnie subwencji oświatowej?

Skarbnik Powiatu odpowiedział, że we wrześniu, po wypłaceniu wynagrodzeń
dla pracowników szkół wszystkie budżety będą przeanalizowane i nastąpią zmiany,
na podstawie czego będzie mógł odpowiedzieć na zadane pytanie.

Członek Zarządu Sławomir Krystek opuścił salę posiedzenia Zarządu.

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

UCHWAŁĘ NR 347.62.2020
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania Budżetu oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2020 roku/wc/zwa/a
stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/

Ad. pkt. 7
Członkowie Zarządu Powiatu przyjęli protokół Nr 59.2020 z dnia 28 sierpnia

2020 r.

Ad. pkt. 8
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z:



r

1) 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 9 do
niniejszego protokołu/

Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki powiedział, że rozmawiał w tej
r

sprawie z Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Środowiska Aldoną Kowalską. Mobilna
stacja monitoringu jakości powietrza miała powstać na terenie LO w Sierpcu, jednak
będzie znajdować się obok ZS nr 2 w Sierpcu, gdzie pomiar jakości powietrza będzie
wiary godniej szy. Ta lokalizacja stwarza lepsze warunki techniczne do podłączenia
stacji.

2) informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu odnośnie
niewydatkowanych środków PfROWzałącznik nr 10 do niniejszego protokołu/

Punkt ten został omówiony w pkt. 4 porządku posiedzenia.

3) pismem Pracowników Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownic
Oddziału Rehabilitacyjnego, Technika dietetyki oraz Technika farmacji
/załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/

Sekretarz Powiatu Ryszard Dobiesz wyjaśnił, że pismo, o którym mowa
zostało przedstawione Członkom Zarządu tylko i wyłącznie w celu zapoznania się,
ponieważ pismo to zostało skierowane bezpośrednio do Dyrektora SPZZOZ. Dodał,
że osoby podpisane pod tym pismem powołują się na spotkanie przeprowadzone w
marcu tego roku. Zwracają się z prośbą do Dyrektora szpitala o wywiązanie się z
poczynionych wówczas obustronnych ustaleń, na które wyraził zgodę.

Starosta Sierpecki Mariusz Turalski powiedział, że skonsultuje się w tej
sprawie z Dyrektorem Robertem Makówką.

4) decyzją Wojewody Mazowieckiego w sprawie realizacji opieki zdrowotnej w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
/załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/

Pytań i uwag nie było.

5) zawiadomieniem Wójta Gminy Mochowo w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów położonych na terenie gminy Mochowo /załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu/

Sekretarz Powiatu Ryszard Dobiesz wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o
planowaniu zagospodarowania przestrzennego w przeciągu 21 dni Zarząd Powiatu
może zgłaszać wnioski do opracowywanego projektu zagospodarowania



przestrzennego. Dodał, że jeśli Zarząd Powiatu nie ma żadnych zastrzeżeń, to jest to
tzw. akcept milczący. Członkowie Zarządu nie wnieśli żadnych zastrzeżeń.

6) apelem Rady Gminy Gostynin w sprawie finansowania zadań oświatowych
/załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/

Pytań i uwag nie było.

7) stanowiskiem Rady Miasta i Gminy Chorzele w sprawie podjęcia
niezwłocznych działań zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w
szczególności w zakresie finansowania oświaty oraz wdrożenie mechanizmów
wsparcia rekompensujących samorządom zmniejszone wpływy z udziału w
podatku dochodowym od osób fizycznych (PlT)/załqcznik nr 15 do niniejszego
protokołu/

Pytań i uwag nie było.

8) pismem dotyczącym konieczności przestrzegania przez organy jednostek
samorządu terytorialnego obowiązków wynikających z uregulowań ustawowych
/załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/

Sekretarz Powiatu wyjaśnił, że sprawa dotyczy sposobu załatwiania
skarg,wniosków i petycji. Dodał, że z końcem ubiegłego roku opracował informację
dotyczącą przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków, która jest zamieszczona
na stronie BIP powiatu sierpeckiego. Na tablicy ogłoszeń Starostwa również została
zamieszczona informacja o dniach, w których przyjmują Starostowie i
Przewodniczący w sprawach skarg i wniosków.

9) sprawie wniosków złożonych przez Pana Zbigniewa Kopczyńskiego
Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Sierpeckiego,
dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych:

a) nr 3727 W relacji Ligowo-Skępe;/za/^czn/A: nr 17 do mniejszego
protokołu/
Wicestarosta Sierpecki Jarosław Ocicki powiedział, że poprawa stanu

bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 3727 W relacji Ligowo-Skępe jest już
załatwiona.

b) nr 3715 W relacji Ligowo-Mochowo^załącznik nr 18 do niniejszego
protokołu/
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski powiedział, że aktualnie trwa wdrażanie

poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze powiatowej Ligowo-Mochowo.



10) stanowiskiem w sprawie zachowania integralności Województwa
Mazowieckiego:

a) Rady Gminy w Magnuszewie;/za/4czm'& nr 25 do niniejszego protokołu/
b) Rady Gminy Teresinf

9/załącznik nr 26 do mniejszego protokołu/
c) Rady Gminy Sońsk^/załącznik nr 27 do niniejszego protokołu/
d) Rady Gminy Celestynów;/za&?czm'ł nr 28 do niniejszego protokołu/
e) Rady Gminy Lutocmt/załącznik nr 29 do niniejszego protokołu/
f) Rady Powiatu Otwockiego;/za/#czm*A: nr 30 do niniejszego protokołu/
g) Rady Powiatu Grójeckiego;/za/^czn/A: nr 31 do niniejszego protokołu/
h) Rady Miasta Ciechanów, /załącznik nr 32 do niniejszego protokołu/
Starosta Sierpecki Mariusz Turalski powiedział, że kwestie odnośnie

zachowania integralności Województwa Mazowieckiego były poruszane na sesji
Rady Powiatu w Sierpcu.

Następnie głos zabrał Skarbnik Powiatu Krzysztof Sobiecki informując, że
w w dniu l września 2020 r. do Starostwa wpłynęło pismo Pana J.K, na którego
zostały nałożone koszty w wysokości 14 866 zł za pozostawiony pojazd na parkingu
od 27 lipca 2019. Skarbnik odczytał treść pisma, które stanom załącznik nr 33 do
niniejszego protokołu.

Członek Zarządu Sławomir Krystek powiedział, że jak najbardziej jest za tym,
żeby rozłożyć tę kwotę na raty, zastanawiając się jednocześnie czy istnieje możliwość
umorzenia części tej kwoty biorąc pod uwagę stan zdrowia Pana J.K.

Skarbnik Powiatu wyjaśnił, że istnieje procedura, która pozwala na umorzenie
nałożonych kosztów. W takiej sytuacja należałoby zwrócić się do Pana J.K.
o dostarczenie dokumentacji medycznej oraz dokumentów potwierdzających status
majątkowy. Następnie należy przedstawić je na posiedzeniu Zarządu Powiatu, który
podejmuje ostateczną decyzję.

Mecenas Jerzy Suski poddał w wątpliwość fakt, czy Zarząd Powiatu może to
dokonać z urzędu, jeśli Pan J.K. nie złożył w tej sprawie wniosku. Co najwyżej
można zasugerować złożenie takiego wniosku-dodał,

Wicestarosta powiedział, że skoro Pan J.K. złożył wniosek o rozłożenie na raty
kwoty 14 866 zł to należy podjąć decyzję w tej sprawie, a w chwili złożenia wniosku
o umorzenie części kosztów Zarząd będzie decydował o umorzeniu.

Skarbnik Powiatu dodał, że aby rozłożyć na raty kwotę w wysokości 14 866 zł
również należy rozeznać obecną sytuację składającego wniosek.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o rozłożeniu na raty kosztów Pana J.K.
po wcześniejszym rozeznaniu sytuacji oraz po dostarczeniu niezbędnych
dokumentów.



Następnie Skarbnik Powiatu zwrócił się z wnioskiem o dostarczenie informacji
o pensjach pracowników przez wszystkie jednostki organizacyjne podległe
powiatowi, w celu sprawdzenia właściwości zaplanowania w obszarze płac.

Z pytaniem do Skarbnika zwrócił się Członek Zarządu Kamil Różański: czy
ma Pan możliwość dowiedzenia się od Skarbnika powiatu płockiego w jaki sposób
realizują program doposażenia jednostek OSP?

Skarbnik Powiatu powiedział, że zasięgnie informacji w tej sprawie.

Ad. pkt. 9
Wobec wyczerpania porządku obrad Starosta Mariusz Turalski zamknął

posiedzenie nr 62 Zarządu Powiatu w dniu 10 września 2020 r.

Protokołowała

Katarzyna Tomaszewska

Zarząd

Turalski Mariusz

Ocicki Jarosław

Cześnik Andrzej

Krystek Sławomir

Różański Kamil


