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PROTOKÓŁ Nr 77.2021
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 14 stycznia 2021 r.

Przewodniczył: Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska - podinspektor w Biurze Rady l Zarządu

Powiatu.

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

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 12:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:

1. Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
2. Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu.
3. Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.
4. Wojciech Rzeszotarski - Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami.
5. Robert Makówka - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.
6. Katarzyna Gajewska - Główna Księgowa w SPZZOZ w Sierpcu.
7. Artur Obrębski - Dyrektor ZDP w Sierpcu.
8. Jerzy Suski-Mecenas.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji
0 ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji
1 wpłat do budżetu.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Sierpecki na rok 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji
konkursowych powoływanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach
ofert na wykonywanie w 2021 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego".
7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacj e



pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji i Konkursowej w celu
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2020 r.
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku
2020.
11. Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności nieruchomości
Powiatu Sierpeckiego za II półrocze 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy po
umowie zawartej na czas oznaczony części nieruchomości oddanej w trwały
współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia
w budynku pływalni na nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej
Pływalni w Sierpcu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na
nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze
darowizny.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.
/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/

Ad.pkt. l Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Starosta Sierpecki Pan Andrzej

Cześnik witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu
(stan członków uczestniczących w posiedzeniu - 5).

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.



Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia Zarządu
Powiatu.

Uwag i pytań nie było.
Ad. pkt. 3 Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom
informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz
wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

Starosta Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż w terminie 21 dni od daty
uchwalenia budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje podległym
jednostkom informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych
jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 400.77.2021
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych
kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do
budżetu/'uchwała stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Starosta Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż zarząd powiatu terminie 21 dni od
daty uchwalenia budżetu opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami, przyjmując jako podstawę dla tego planu kwotę dotacji
przyznanych na ten cel w roku budżetowym oraz wielkość dochodów związanych
z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 401.77.2021
w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego
odrębnymi ustawami /wc/m>a/<3 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu/.



Pytań i uwag nie było.
Ad. pkt. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkolach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2021.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Oświaty i Zdrowia wystąpiła
z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Sierpecki na rok 2021. /wniosek stanowi załącznik nr 5
do niniejszego protokołu!.

Obecna na posiedzeniu Pani Bogusława Lewandowska wyjaśniła, iż zgodnie
z rozporządzeniem dyrektorzy szkół do 31 października złożyli zapotrzebowanie -
wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Na tej
podstawie organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe wyodrębnia w budżetach
środki w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W związku z tym w budżecie wyodrębniono
środki na ten cel w wysokości 116 093 zł.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 402.77.2021
w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Sierpecki na rok 2021. /uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji
konkursowych powoływanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach
ofert na wykonywanie w 2021 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu
Sierpeckiego".

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia
wystąpiła z wnioskiem w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji
konkursowych powoływanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach
ofert na wykonywanie w 2021 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu
Sierpeckiego". /wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/



Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 403.77.2021
w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji konkursowych
powoływanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na
wykonywanie w 2021 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu
Sierpeckiego". /uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na
realizację w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia
wystąpiła z wnioskiem w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie/wn/oseA: stanowi załącznik nr
9 do niniejszego protokołu/.

Pani Bogusława Lewandowska oznajmiła, iż wysokość środków
przeznaczonych na realizację zadań przez organizacje pozarządowe ujęta
w programie wynosi 120 000 zł. Proponuje się, aby wysokość dotacji która może być
przyznana na dofinansowanie realizacji zadania publicznego wynosiła do wysokości
95% całkowitego kosztu tego zadania. Dodała, że termin składania ofert będzie do
8 lutego 2021 r.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 404.77.2021
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie./wc/nvflfo stanowi załącznik nr 10 do
niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.



Ad. pkt 8 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wołontariacie.

Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż Naczelnik Oświaty i Zdrowia wystąpiła
z wnioskiem w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań
publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje pozarządowe./W/7/oseA; stanom
załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/. Dodał, że Rada Powiatu w Sierpcu
zaproponowała Pana Kamila Różańskiego oraz Pana Sebastiana Szczypeckiego jako
kandydatów na przedstawicieli Zarządu Powiatu w Sierpcu do prac
w Komisji Konkursowej.

Mecenas Pan Jerzy Suski zasygnalizował, aby wziąć pod uwagę to, iż w skład
komisji nie powinny wchodzić osoby, które będą później decydowały o wyborze
oferty.

Pan Andrzej Cześnik powiedział, że przedstawicielami z ramienia organizacji
pozarządowych do prac w komisji konkursowej są: Pan Teodor Zasadowski oraz Pan
Sławomir Gąsiorowski zgłoszeni przez organizacje pozarządowe zgodnie
z zaproszeniem do zgłaszania kandydatur. Następnie zgłosił kandydaturę Pana
Zbigniewa Czajkowskiego - Głównego Specjalistę w Wydziale Oświaty i Zdrowia;
Pana Marka Chylińskiego - Członka Zarządu oraz Pana Sławomira Olejniczaka -
Wicestarostę.
Na Przewodniczącego komisji konkursowej Zarząd Powiatu jednogłośnie powołał
Pana Sławomira Olejniczaka.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 405.77.2021
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie./wc/ZH>a/a stanowi
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.



Ad. pkt. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych
w 2020 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości
średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Oświaty i Zdrowia wystąpiła
z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych
w 2020 r. wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości
średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki. /załącznik nr 13 do niniejszego
protokołu/.

Pani Bogusława Lewandowska wyjaśniła, iż zgodnie z Kartą Nauczyciela
w terminie do dnia 20 stycznia każdego roku organ prowadzący szkołę będący
jednostką samorządu terytorialnego przeprowadza analizę poniesionych
w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli
w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury
zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
Następnie przedstawiła członkom Zarządu sprawozdanie z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
w roku 2020, które znajduje się w załączniku nr 13.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 406.77.2021
w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2020 r. wydatków na
wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz
średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach
awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Powiat SierpeckiJuchwała stanom załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 10 Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości
średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu
zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat
Sierpecki w roku 2020.



Członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie
(5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 407.77.2021
w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń
nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2020.
/uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu/.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 11. Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności
nieruchomości Powiatu Sierpeckiego za IIpółrocze 2020 r.

Członkowie Zarządu zapoznali się z informacją dotyczącą ujawnienia praw
własności nieruchomości Powiatu Sierpeckiego za II półrocze 2Q2Qr./załqcznik nr 16
do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 12 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy po umowie zawartej na czas oznaczony części nieruchomości oddanej
w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej na czas oznaczony części
nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu, /wniosek
stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu!.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 408.77.2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy po umowie zawartej na
czas oznaczony części nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej
Pływalni w Sierpcu/uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.



Ad. pkt. 13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na
czas oznaczony dłuższy niż 3 lała części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia
w budynku pływalni na nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej
Pływalni w Sierpcu.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem o wyrażenie wyrażenia zgody
na oddanie w najem lub dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części
gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości
oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w SiQnpcu.Avniosek stanowi załącznik
nr 19 do niniejszego protokołu/.

Pan Dariusz Twardowski powiedział, że w projekcie uchwały znajduje się
zapis: wyraża się zgodę na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
Zapytał, czy nie ma określonego konkretnego terminu?

Mecenas Pan Jerzy Suski odpowiedział, że przepisy prawa przewidują tylko
wyrażenie zgody na zawieranie umów najmu na czas dłuższy niż 3 lata. Ten okres
jest poza kompetencją zarządu, a należy do kompetencji kierownika jednostki.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 409.77.2021
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na
nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni
w Sierpcu./uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 14 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku
pływalni na nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni
w Sierpcu.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem o wniesienie pod obrady
Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu lub dzierżawy na czas



oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia
w budynku pływalni na nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej
Pływalni w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu!.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 410.77.2021
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu,
powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej
w trwały współzarząd Krytej Pływalni w SierpcuJuchwała stanowi załącznik nr
21 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 15 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
w drodze darowizny.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił także z wnioskiem w sprawie wniesienia
pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody
na przyjęcie nieruchomości w drodze darowizny, /wniosek stanowi załącznik nr 22 do
niniejszego protokołu/.

Pan Sławomir Krystek powiedział, że doprecyzowałby uzasadnienie do
projektu uchwały Rady Powiatu odnośnie ewentualnej budowy izby przyjęć.

Pan Ryszard Dobiesz nadmienił, iż doprecyzuje uzasadnienie do projektu
uchwały.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 411.77.2021
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze
darowizny/wc/zwa/a stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.



Ad. pkt 16. Sprawy różne.

Pan Andrzej Cześnik zaproponował, aby przejść do punktów dotyczących
spraw SPZZOZ w Sierpcu.

5. Zapoznanie się ze skargą złożoną do Starosty Slerpeckiego.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż w dniu 9 stycznia 2021 r. Pan P. G.
wniósł skargę na SPZZOZ w Sierpcu./za/<?czm£ nr 24 do niniejszego protokołu/.
Wyjaśnił, iż Pan P. G. składał do szpitala wniosek w sprawie szczepienia przeciwko
COVID-19. Pisze, że wyraził wolę oraz chęć zaszczepienia, a także przedstawił
dokumentację potwierdzającą, że należy do grupy zerowej.

Mecenas Pan Jerzy Suski uważa, że rozpatrywanie skarg na działalność
medyczną należą do Ministra Zdrowia/Wojewody. Dodał, że wynika to m.in. z art.
118 ustawy o działalności leczniczej, który stanowi, iż minister właściwy do spraw
zdrowia ma prawo przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych pod względem:
zgodności z prawem i medycznym. Uważa, że w tym przypadku powinien być to
wojewoda, realizując zadania ministra. Zarząd Powiatu nie sprawuje nadzoru
i kontroli nad działalnością medyczną podmiotu leczniczego.

Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz poinformował, iż w/w skarga została zawarta w
porządku posiedzenia celem zapoznania z nią członków Zarządu. Wyjaśnił, iż
członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji podejmą stosowne działania w tej
sprawie.

Pytań i itwag nie było.

Pan Andrzej Cześnik zwrócił się do Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu w sprawie
przedstawienia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szpitala
za III kwartał 2020r. narastająco.

Obecna na posiedzeniu Pani Katarzyna Gajewska oznajmiła, iż najpierw
odniesie się do Planu finansowego na 2Q2lr./załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.
Zakładają, iż miesięczne przychody będą wynosić ok. l 800 000 zł. Koszty
działalności również zostały opracowane na podstawie roku 2020. Zakładają także
wzrost wynagrodzeń pracowników w związku ze wzrostem najniższej krajowej.

Pan Robert Makówka dodał, że założenia w zakresie przychodów na 202 Ir. są
bardzo trudne do oszacowania i przewidzenia w jakim systemie się znajdujemy,
ponieważ patrząc na bieżącą sytuację - od miesiąca grudnia nie wiadomo w jakich
systemach szpital funkcjonuje. Fundusz na chwilę obecną nie zawiera żadnych
aneksów, natomiast wszystkie zmiany są czynione na podstawie oświadczeń



dyrektora oddziału. Oznacza to, że pewne stanowiska są z góry narzucane. Zakłada,
że przez najbliższy kwartał tak to będzie wyglądało.
Następnie Pan Robert Makówka przekazał dobrą wiadomość inwestycyjną,
a mianowicie udało się doprowadzić do takiej sytuacji, że trzy firmy państwowe
przekażą nam darowiznę na zakup sprzętu potrzebnego do walki z covidem. Mowa
0 kwocie 2 000 129 zł. Największym darczyńcą okazała się firma Polskie Linie
Kolejowe S.A. Wyjaśnił, iż będzie to wyglądało w taki sposób, że szpital otrzyma
środki i będzie musiał zakupić minimalną ilość wyszczególnionego sprzętu - tzn, 40
pulsoksymetrów; l kardiomonitor; 10 respiratorów; 50 automatycznych aparatów
do mierzenia ciśnienia; 80 reduktorów tlenu; 40 termometrów bezdotykowych;
1 urządzenie do automatycznego masażu; 3 urządzenia typu AIRYO; l aparat
USG oraz 7 ozonatorów.
Pan Robert Makówka oznajmił, iż na chwilę obecną są w trakcie wymiany
dokumentacji między szpitalem a darczyńcami. Chcą usprawnić cały ten
proces, ponieważ najdalej do połowy kwietnia trzeba będzie się rozliczyć
z darowizny. W miesiącu luty/marzec będą chcieli przeprowadzić w/w zakupy.
Aby te pieniądze nie przepadły warunek jest jeden - szpital musi zakupić
minimalnie te ilości, które zostały przygotowane we wstępnych założeniach.
Można więcej, ale nie można mniej.

Następnie Pani Katarzyna Gajewska przedstawiła członkom Zarządu
Sprawozdanie SPZZOZ za III kwartał 2020 r, co stanowi załącznik nr 26 do
niniejszego protokołu.

Pan Robert Makówka oznajmił, iż działania naprawcze poczynione od lipca
bieżącego roku spowodowały, iż w październiku za II półrocze szpital osiągnął wynik
dodatni w kwocie 106 174 zł. Natomiast na koniec listopada szpital narastająco
osiągnął całkowity wynik dodatni. Jest mało prawdopodobne, żeby roczny wynik
całego szpitala był ujemny, a więc wszystko na to wskazuje, że działania naprawcze
poczynione w II półroczu przyniosły efekty.

Pan Sławomir Olejniczak zwrócił się do Dyrektora szpitala z pytaniem, czym
jest spowodowany tak spory ujemny wynik finansowy Poradni Chirurgii Ogólnej
oraz Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że ortopedzi funkcjonowali także
w ramach oddziału chirurgicznego. W związku z tym cała działalność ortopedyczna,
w tym roku, była rozliczona w ramach tej pozycji. W tym roku nastąpi zmiana,
ponieważ koszty te będą rozdzielone pomiędzy poradnią a oddziałem. Wynika to
także z różnych zawirowań związanych z przesuwaniem kontraktów funduszu.

Pani Katarzyna Gajewska zwróciła uwagę, iż dane z zeszłych lat nie są
porównywalne z danymi po 2019 r. W latach 2014-2018 przychody były mocno



zawyżone, ponieważ świadczenia odnośnie, których toczy się śledztwo
w prokuraturze były wykonywane właśnie w ramach Poradni Chirurgii Ogólnej.

Pan Sławomir Krystek powiedział, że wykonanie całości ryczałtu na
III kwartał wynosi 61,15%. Stosując taką tendencję zwyżkową w miesiącu jeszcze
październiku to można dobić do 70%. Zapytał, jak to będzie się miało finansowo jeśli
chodzi o ryczałt 19 232 596 zł a z niewykonaniem? Czy będą z tego tytułu jakieś
konsekwencje finansowe?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że konsekwencje już są odczuwane.
Pani Katarzyna Gajewska oznajmiła, iż przyniosła celem pokazania wyciąg

z rachunku bankowego z dnia 7 stycznia 2021 r, gdzie jest pokazane, że Fundusz
potrącił sobie środki i przelał łącznie 0,18zł. Jest to 18 pozycji po jednym groszu,
gdzie szpital dostawał l 600 000 zł.
Wyjaśniła także, że plan finansowy sporządza się na początku roku, czyli od
pierwszej umowy. Wartości w poszczególnych kwartałach są wartościami z początku
umowy, a później Fundusz przesyła aneksy do umów. W związku z czym te wartości
ryczałtu ulegają zmianie.

Ponownie z pytaniem zwrócił się Pan Sławomir Krystek: czy jest ewentualnie
jakaś groźba obniżenia limitów covidowych w następnych okresach, co mogłoby
wpłynąć na finanse? I czy otwarcie oddziałów szpitala pracuje już na ryczałt tego
roku?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że tak - pracuje. Z jednej strony jest
finansowanie covidowe, a z drugiej strony jest ryczałt. Co miesiąc przyjmowana jest
inna zasada rozliczeń, a najgorsze jest to, że zawsze następuje to po miesiącu, który
się kończy. Fundusz przyjął taką zasadę, że szpital ze środków covidowych nie może
dostać ogólnie więcej, niż dostawał ryczałtu. Dodał, że nie potrafi odpowiedzieć na
pytanie, jakie mogą być groźby zmniejszenia ryczałtu, ponieważ w tej chwili nikt nie
wie czy te ryczałtu w ogóle zostaną.

Pan Robert Makówka oznajmił, iż stara się pewne rzeczy przewidywać. W
związku z tym wystąpił do Dyrekcji NFZ z wnioskiem, żeby od 25 stycznia
uruchomić 10 łóżek chirurgicznych i teraz czekają na odpowiedź. Co do zmniejszeń,
jest również polecenie Wojewody, który nakazał Dyrektorowi Mazowieckiemu
Oddziału zmniejszenie siedmiuset łóżek covidowych. Wyjaśnił, że punkty, które są
wykonywane obecnie, czyli pediatria i interna stanowią realizację bieżącego
kontraktu. Otwarcie oddziału chirurgicznego z punktu widzenia finansowego się nie
opłaca, ponieważ Fundusz nie zapłaci zarówno za pacjentów covidowych
i pacjentów na oddziale chirurgicznym. Natomiast można zaobserwować duży
problem pacjentów, ponieważ trafiający do szpitala pacjenci są bardzo zaniedbani.

Do Dyrektora SPZZOZ zwrócił się Pan Andrzej Cześnik, aby przedstawił
członkom Zarządu aktualne informacje z bieżącej działalności szpitala.



Pan Robert Makówka powiedział, że wkrótce przychodnia w Goleszynie
będzie otwarta. Została podpisana umowa z pielęgniarką, która pracowała tam do tej
pory. Rozpoczęło się również zbieranie deklaracji od pacjentów. Przychodnia została
już wpisana do rejestru Wojewody, czyli może już świadczyć działalność. Natomiast
w tej chwili trzeba czekać na podpisanie umowy z NFZ. PÓZ w Goleszynie będzie
obsługiwać łącznie czterech lekarzy. Jeżeli będzie taka potrzeba to również godziny
pediatryczne pojawią się w przychodni.
Następnie Dyrektor szpitala przeszedł do tematu szczepień. W najbliższym tygodniu
powinien zakończyć się proces szczepienia pracowników szpitala. Zainteresowanie
pracowników szczepieniem ostatecznie było dużo większe, niż było to na początku.
Jest także część pracowników, którzy nie kwalifikują się jeszcze na szczepienia ze
względu na to, że niedawno przechodzili covid. Szczepieni są również pracownicy
podmiotów medycznych - podmiotów zewnętrznych. Na przyszły tydzień
zaplanowane są także szczepienia pracowników firmy Hollywood, która uzyskała
akceptację ze strony Funduszu. Zgodnie z poleceniem Wojewody i Ministra Zdrowia
został wdrożony także system szczepień weekendowych. Wobec tego w najbliższą
sobotę i niedzielę będzie prowadzona akcja szczepień, gdzie planowane jest
wykonanie 90 szczepień. Przyszyły tydzień natomiast nie mniej niż 180 szczepionek.
W tej chwili dostępne są dwa rodzaje szczepionek. Dobra wiadomość jest taka, że od
dnia wczorajszego dostawa szczepionek będzie odbywać się dwa razy w tygodniu,
a nie jak do tej pory - raz na tydzień.

Pan Andrzej Cześnik zapytał, czy formuła przedkładanych Sprawozdań
SPZZOZ Sierpc jest odpowiednia czy szukamy innych rozwiązań?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że na następnym posiedzeniu Zarządu
zaproponują swoją formułę sprawozdań, a członkowie Zarządu ewentualnie
ustosunkują się do propozycji.

Pytań i uwag nie było.

L Zapoznanie się ze stanowiskiem prawnym w sprawie przebudowy drogi
w m. Szczutowo.

Obecny na posiedzeniu Mecenas Jerzy Suski przedstawił członkom Zarządu
swoje stanowisko prawne w w/w sprawie, co stanom załącznik nr 27 do mniejszego
protokołu.

Następnie Pan Sławomir Olejniczak poinformował, iż w dniu 11 stycznia
odbyło się spotkanie z mieszkańcami Szczutowa z ul. Kolejowej w celu
przedstawienia problemu. Notatka ze spotkania znajduje się w załączniku nr 28 do
niniejszego protokołu. Na etapie rozmów z mieszkańcami została podniesiona kwestia



odwodnienia działek mieszkańców ulicy Kolejowej z wód powierzchniowych, które
po wybudowaniu kolektora deszczowego i chodnika mogą zalegać na terenie "ich
działek. Na spotkaniu padł również taki wniosek, aby sprawdzić możliwość ułożenia
obok kolektora deszczowego rur drenarskich w celu odwodnienia posesji przyległych
do drogi powiatowej. Na tym spotkanie zostało zakończone, ponieważ teraz należy
sprawdzić możliwości projektowe związane z regulacjami prawnymi - dodał.

Mecenas Pan Jerzy Suski powiedział, że należy przeanalizować, czy takie
rozwiązanie nie będzie wymagało ponownej decyzji Wód Polskich.

Pan Sławomir Krystek powiedział, że byłby dalece ostrożny przed
podejmowaniem tego typu rozwiązań, ponieważ ono nie działa w sytuacjach
ekstremalnych. Osoba podejmująca się zaprojektowania nie da gwarancji, że takie
rozwiązanie spełni swoją funkcję.

Pan Artur Obrębski wyjaśnił, że drenarska rura wynikła z tego faktu, iż jeden
z mieszkańców pracował przy budowie autostrady. Okazało się, że przy każdym
montażu sieci kanalizacji deszczowej zabezpieczano takimi rurami. Pan Artur
Obrębski wyjaśnił, że rozmawiał z projektantem, który stwierdził, że takie
rozwiązanie sprawdzało się, ponieważ zabezpieczali to pod kątem wód
powierzchniowych. W przypadku ulew taki wąż nie jest w stanie wszystkiego
odebrać. Projektant powiedział także, że nie jest w stanie w stu procentach
stwierdzić, czy będzie mógł coś takiego zaprojektować. Jak do tej pory o czymś
takim nie słyszał. Jednak potwierdził, że będzie koniczne pozwolenie wodno-prawne.
Pan Artur Obrębski oznajmił, iż w trakcie rozmowy Wójt Gminy Szczutowo
powiedział, że gdyby powiat występował o środki zewnętrzne to żeby ewentualnie
przedłużyć odcinek drogi w kierunku Jeleńca. Byłby to dodatkowy odcinek drogi do
wykonania, który jest obecnie w złym stanie -jest to ok. 1,5 km.
Wobec tego projektant oznajmił, iż występując o środki zewnętrzne trzeba będzie
zaprojektować dodatkowo kanał technologiczny. Są to dodatkowe koszty.

Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że inwestycja na pewno będzie
wymagała wsparcia środków zewnętrznych i w związku z tym należy przygotować
stosowną dokumentację. Należy jednak wskazać jakie rozwiązanie będzie najlepsze.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie Zarządu zdecydowali
o przygotowaniu podwójnej dokumentacji: jednej związanej z dofinansowaniem,
natomiast drugiej związanej z odcinkiem dodatkowego kanału technologicznego —
współfinansowane razem z gminą.

Następnie Pan Sławomir Krystek zapytał Dyrektora ZDP w Sierpcu jak
wygląda sytuacja z sypaniem dróg powiatowych?

Pan Artur Obrębski odpowiedział, że ZDP posiadał 700 ton piasku, natomiast
350 ton zostało już wysypanych. Na chwilę obecną sypane jest na czterech trasach



plus miasto ciągiem. Wyjaśnił, że ogólnie na tych trasach sypie się tylko pod górką
i na zakrętach. W dniu dzisiejszym zostały wysłane dwie dodatkowe piaskarki,
ponieważ było dużo interwencji. Zostały one wysłane na drogi boczne, które nie były
ujęte w planach. Powoduje to nie tylko dodatkowe koszty, ale i to, że piasku jest co
raz mniej. Dodał, że być zasobów piasku wystarczy, ponieważ prognozy przewidują,
że po 3-4 dniach zima ma odpuścić.

2. Zapoznanie się z Planem finansowym SPZZOZ w Sierpcu na 2021r.

Punkt 2 spraw różnych został omówiony w punkcie 5 spraw różnych.

3. Zapoznanie się z decyzjami zatwierdzającymi dokumentację geologiczną złota
kruszywa naturalnego.

Członkowie Zarządu zapoznali się z w/w decyzjami, /załącznik nr 29 do
niniejszego protokołu/.

4. Członkowie Zarządu zapoznali się z:

a) stanowiskiem Rady Miejskiej w Biezuniu w sprawie przyjęcia stanowiska
dotyczącego podjęcia niezwłocznych działań zapewniających utrzymanie płynności
finansowej, w szczególności w zakresie finansowania oświaty;/załącznik nr 30 do
niniejszego protokołu/.

b) uchwałą Rady Gminy w Sarnkach w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie
trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby pilnych zmian ustawowych
dotyczących sfer funkcjonowania gospodarki odpadami komunalny mi;/załącznik nr
31 do niniejszego protokół.

c) uchwałą Rady Gminy w Siennicy w sprawie zachowania integralności
Województwa Mazowieckiego oraz oświadczeniem zawierającym stanowisko
w ramach wyłączenia regionu NUTS 2 Warszawskiego stołecznego;/załącznik nr 32
do niniejszego protokołu/.

d) apelem Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie zmiany przepisów dotyczących
projektowania i budowy kanałów technologicznych./załącznik nr 33 do niniejszego
protokołu/.

e) stanowiskiem Rady Miasta i Gminy Łosice w sprawie finansowania oświaty i
gospodarki odpadami komunalnymi/załącznik nr 34 do niniejszego protokołu/.



Ponadto, członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się z decyzją zatwierdzającą
dokumentację hydrogeologiczną ustającą zasoby eksploatacyjne uj ęcia wód
podziemnych, co stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu.

Następnie Pan Sekretarz Ryszard Dobiesz poinformował, iż w 2000r. została
podjęta uchwała w sprawie ustanowienia herbu i flagi powiatu sierpeckiego. Minister
ds. wewnętrznych swoim pismem w roku 2017 stwierdził, iż komisja heraldyczna
negatywnie zaopiniowała te insignie, które w 2000r. zatwierdziła rada powiatu.
W związku z tym została podpisana umowa przez Starostę z Panem R.S. na powtórne
opracowanie insigni. Wobec powyższego zostały wypracowane nowe insignia, po
czym zarząd powiatu pozytywnie je zaopiniował w 2018r. Ponownie więc przesłane
je do komisji heraldycznej. Komisja heraldyczna ponownie zaopiniowała negatywnie
przedłożone projekty.
Pan Ryszard Dobiesz powiedział, że nawiązał kontakt z Panem R.S, który może
zająć się ponownym przygotowaniem projektu insigni. Pan R.S. uwzględnił zarzuty
komisji heraldycznej i przygotował trzy alternatywy rozwiązań dla powiatu.
Następnie Pan Sekretarz przedstawił członkom zarządu propozycje insygni.
Powiedział, że Pan R.S. zasugerował, aby na tym etapie nie wychodzić z tymi
rozwiązaniami do rady powiatu, lecz zorganizować wideokonferencję z członkami
komisji heraldycznej, by móc przedyskutować temat.

Starosta Pan Andrzej Cześnik powiedział, że przedstawione propozycje są do
zaakceptowania poza jednym elementem - żeby zamiast orła czarnego był wizerunek
orła białego.

Pan Ryszard Dobiesz wyjaśnił, iż historia Mazowsza skłania do tego, że
książęta mazowieccy używali orła czarnego. W związku z tym komisja heraldyczna
nawiązuje do historii Mazowsza.

Członkowie Zarządu wyrazili aprobatę dla wzięcia udziału w wideokonferencji
z członkami komisji heraldycznej.

Następnie Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Wydział Promocji wyszedł
również z taką propozycją, aby utworzyć infolinię, dzięki której mieszkańcy powiatu
będą mogli uzyskać informacje na temat szczepień, a także obostrzeń w stanie
epidemii. Wobec powyższego podjęto już działania realizujące utworzenie takiej
infolinii. Działania te zaangażowały także Referat Zarządzania Kryzysowego
i Obrony Cywilnej, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Starosta nadmienił także, że wraz z Wicestarostą podjęli rozmowy na temat
utworzenia w przyszłości Ośrodka Interwencji Kryzysowej.



Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Katarzyna Tpmaszewska

Zarząd

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński



LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2021 &Nr A do protokołu
z posiedzeń!? lam Ju

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

Andrzej Cześnik Starosta

2. Sławomir Olejniczak Wicestarosta

3. Sławomir Krystek Członek

4. Marek Chyliński Członek

5. Dariusz Twardowski Członek
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Działając na podstawie § 76 ust. l Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. Z 2019 r. póz. 499), zapraszam na 77 posiedzenie Zarządu Powiatu,
które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 r. o godz. 12:00 w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

*3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji
0 ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji
1 wpłat do budżetu.

•4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych
przez Powiat Sierpecki na rok 2021.

-6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu pracy komisji
konkursowych powoływanych do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach
ofert na wykonywanie w 2021 r. zadań publicznych przez organizacje prowadzące
działalność pożytku publicznego dofinansowanych z budżetu Powiatu Sierpeckiego".
7. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust, 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Sierpeckiego przez organizacje
pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia analizy poniesionych w 2020 r.
wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich
wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na
poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich
wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku
2020.
11. Zapoznanie się z informacją dotyczącą ujawnienia praw własności nieruchomości
Powiatu Sierpeckiego za II półrocze 2020 r.



12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy po
umowie zawartej na czas oznaczony części nieruchomości oddanej w trwały
współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia
w budynku pływalni na nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej
Pływalni w Sierpcu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na
nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze
darowizny.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.

STAR

Andrzej S/ou


