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PROTOKÓŁ Nr 88.2021
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
w dniu 6 maja 2021 r.

Przewodniczył: Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska - podinspektor w Biurze Rady i 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. 11 ;00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:

1. Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu.
2. Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu.
3. Jerzy Suski - Mecenas.
4. Robert Makówka - Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu.
5. Agnieszka Gorczyca - Dyrektor PCPR w Sierpcu.
6. Artur Obrębski - Dyrektor ZDP w Sierpcu.
7. Elżbieta Gozdowska - Dyrektor PPB w Sierpcu.
8. Marta Witte - Dyrektor PZJB w Sierpcu.
9. Justyna Morawska - Dyrektor PUP w Sierpcu.
10. Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania rodzin zastępczych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-fmansowego
samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie
pierwszego kwartału 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2995W Giżyno-
Tłubice-Słupia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3722W Gójsk-
Agnieszkowo-granica województwa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3707W Łukomie-Dziki
Bór.



8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo-
Dziembakowo-Gorzewo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo-
Jaworowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo-
Łukomie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3 73 3 W Piastowo-
Bledzewo w miejscowości Bledzewo, gm. Sierpc, powiat sierpecki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk
w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo-Mieszczk wraz z drogami
dojazdowymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3 760W Bonisław-
Gozdowo.
14. Zapoznanie się z informacją w zakresie regulacji stanu prawnego dróg
powiatowych w roku 2021 oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację
inwestycji drogowych - sprawy bieżące oraz planowane.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr
2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie
projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2021/2022
oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu
sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami
organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego na rok 2020".
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2020 rok.
18. 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 2020 roku.
19. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za okres od 01.01.2020r. do
31.12.2020r.".
20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ
w Sierpcu za 2020 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu
za 2020 r.



22. Przyjęcie protokołów: Nr 82.2021 z dnia 4 marca 2021r.; Nr 83.2021 z dnia 12
marca 2021 r.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie posiedzenia.
/porządek posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu!.

Ad. pkt. ł 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).

Ad. pkt. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Starosta Pan Andrzej Cześnik zaproponował, aby do porządku posiedzenia
Zarządu wprowadzić następujące punkty:

pkt. 15a) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
dotyczącego wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, wyposażonych
w silniki o napędzie spalinowym na Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze
Urszulewskim w granicach powiatu sierpeckiego;

pkt. 15b) Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu Apelu
w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego;

pkt. 15c) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
samochodów osobowych.

Następnie zaproponował, aby w pierwszej kolejności procedować kwestie
związane z SPZZOZ w Sierpcu, czyli pkt. 18, pkt. 19, pkt. 20, pkt. 21 porządku
posiedzenia.

Wobec powyższego członkowie Zarządu j ednogłośnie przyj ęli porządek
posiedzenia Zarządu Powiatu wraz ze zmianą.

Uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 18 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 2020 roku.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Wydział Oświaty i Zdrowia zwrócił się
o wniesienie pod obrady projektu 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
2020 rokuJwniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

Obecny na posiedzeniu Pan Robert Makówka przedstawił członkom zarządu
w/w Sprawozdanie, znajdujące się w załączniku do uchwały.

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

UCHWAŁĘ NR 451.88.2021
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Sierpcu za IV kwartał 2020 roku/uchwała stanowi załącznik nr 4 do mniejszego
protokołu/.

Pan Dariusz Twardowski zwrócił się do Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu
mówiąc, że nie wie skąd u Dyrektora taki optymizm, skoro na koniec IV kwartału
szpital wygenerował stratę w wysokości 4 884 218,99 zł.

Pan Robert Makówka powiedział, że optymizm jest, ponieważ sierpecki szpital
jest szpitalem, który znajduje się w pierwszej dziesiątce szpitali w Polsce, a każdy
doskonale wie, jaki jest problem służby zdrowia. Dodał, że chcąc mówić
o pesymizmie należy rozmawiać z poprzednimi dyrektorami, których działalność
doprowadziła do tego, że kapitały są ujemne. Natomiast w ciągu ostatnich dwóch lat
szpital wychodzi z tego marazmu.

Pan Sławomir Kry stek zapytał, czy jest pewność, że ryczałt szpitalowi nie
zostanie zmieniony?

Pan Robert Makówka oznajmił, iż pewności nie ma nigdy. Wyjaśnił, że system
ryczałtowy miał funkcjonować do połowy roku, jednak został przesunięty znów do
końca roku.

Pan Sławomir Kry stek zapytał, czy jest szansa na tendencję zwyżkową jeśli
chodzi o PÓZ?

Pan Robert Makówka odpowiedział, że zdecydowanie tak.

Więcej wag i pytań nie było.

Ad. pkt 19 Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za okres od OLOL2020r.
do 3L12.2020r.".

Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż Wydział Oświaty i Zdrowia przedłożył -
w celu zapoznania się - „Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r."./załącznik nr 5 do
niniejszego protokołu/.

Następnie Pan Robert Makówka omówił w/w Sprawozdanie, które zostało
ostatecznie przekazane Radzie Powiatu Sierpeckiego do zapoznania.



Pan Andrzej Cześnik powiedział, że ze sprawozdania wynika, iż sprawozdanie
finansowe SPZZOZ przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2020r. oraz jej wyniku finansowego
i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości. Jest zgodne także co do formy i treści
z obowiązującymi jednostką przepisami prawa oraz Statutem jednostki. Ponadto,
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Pan Dariusz Twardowski powiedział, że w części III pkt. 7 Sprawozdania
finansowego opisany został podatek dochodowy od osób prawnych, a mianowicie
zysk (strata) brutto za dany rok wynosi 661 593,37 zł. Z kolei poniżej napisane jest,
że jednostka korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. l pkt 4 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych. Zwrócił się do Dyrektora o wyjaśnienie
tej kwestii.

Głos w sprawie zabrał Skarbnik Powiatu Pan Krzysztof Sobiecki, który
powiedział, że zysk, czyli kwota 661 593,27 zł jest podstawą opodatkowania,
natomiast z natury żaden SPZOZ w Polsce nie płaci podatku.

Więcej uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 20 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
w Sierpcu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
SPZZOZ w Sierpcu za 2020 rok.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Wydział Oświaty i Zdrowia zwrócił się
z wnioskiem o wniesienie pod obrady Zarządu Powiatu projektu uchwały w sprawie
wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2020 rok./wniosek
stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Pan Robert Makówka przedstawił członkom zarządu w/w sprawozdanie, które
znajduje się w załączniku do uchwały.

Następnie Pan Andrzej Cześnik powiedział, że Rada Społeczna SPZZOZ
w Sierpcu pozytywnie zaopiniowała sprawozdania finansowe szpitala za 2020 rok,
które obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania; bilans na dzień 31 grudnia 2020
roku; rachunek zysków i strat; zestawienie zmian w funduszu własnym; rachunek
przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową.

Pan Krzysztof Sobiecki zwrócił uwagę na amortyzację, która w szybkim
tempie rośnie i wynosi l 514 478,66 zł. Powiedział, że jeśli nadal inwestycje będą
przeprowadzane w tak ogromnym wymiarze, to amortyzacja będzie wynosić
przeszło 2 000 000 zł. Wyjaśnił, iż istotą amortyzacji jest to, że znajduje się ona
w kosztach, jednak jest to koszt nieponiesiony. W związku z tym szpital powinien te
pieniądze wykorzystywać na odtworzenie majątku, a do końca tego nie robi,
ponieważ pojawiają się inne potrzeby. W rezultacie szpital finansuje inne potrzeby,
a finansowanie odtworzenia majątku odbywa się ze źródeł zewnętrznych.



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

UCHWAŁĘ NR 452.88.2021
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za
2020 rokJuchwała stanowi załącznik nr 7 do mniejszego protokołu/,

Więcej uwag i pytań nie było.

Ad. pkt. 21 Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SPZZOZ
w Sierpcu za 2020 r.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Wydział Oświaty i Zdrowia zwrócił się
0 wniesienie pod obrady projektu uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady
Powiatu projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności
SPZZOZ w Sierpcu za 202QrJwniosek stanowi załącznik nr 8 do mniejszego protokołu/.
Starosta nadmienił, iż Rada Społeczna SPZZOZ w Sierpcu pozytywnie zaopiniowała
to Sprawozdanie.

Następnie Pan Robert Makówka zapoznał obecnych na posiedzeniu z w/w
Sprawozdaniem, które znajduje się w załączniku do uchwały.

Pan Andrzej Cześnik zapytał, ile osób jest zatrudnionych w SPZZOZ Sierpc?
Powiedział, że ze sprawozdania wynika, iż liczba etatów przeliczeniowych wynosi
270,25, natomiast liczba osób zatrudnionych na umowach o świadczenie usług
1 zlecenia- 102.

Pan Robert Makówka powiedział, że w szpitalu zatrudniane są osoby na
podstawie umów o pracę oraz na podstawie umów kontraktowych. Wzrost umów,
który można zaobserwować w zeszłym roku są wynikiem tego, że zostały zawarte
umowy kontraktowe w ramach NPL i PÓZ.

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

UCHWAŁĘ NR 453.88.2021
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie
zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu za 2020
rJuchwała stanowi załącznik nr 9 do mniejszego protokołu/.

Uwag i pytań nie było.



Ad. pkt. 3 Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania rodzin
zastępczych.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Dyrektor PCPR w Sierpcu realizując
plan pracy Zarządu przedłożyła informację dotyczącą funkcjonowania rodzin
zastępczych.

Następnie Pani Agnieszka Gorczyca przedstawiła członkom zarządu w/w
informację, która stanowi załącznik nr W do niniejszego protokołu.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-
flnansowego samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków
PFRON w okresie pierwszego kwartału 202 Ir.

Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż Dyrektor PCPR w Sierpcu przedłożyła
projekt uchwały w sprawie sprawozdania rzeczowego-fmansowego samorządu
powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie pierwszego
kwartału 2Q2lr./załqcznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

Następnie Pani Agnieszka Gorczyca zapoznała członków zarządu z w/w
sprawozdaniem.

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

UCHWAŁĘ NR 454.88.2021
w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego samorządu
powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie
pierwszego kwartału 2ft2\rJuchwała stanowi załącznik nr 12 do mniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 5 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2995W Gizyno-
Tłubice-Słupia.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Dyrektor ZDP w Sierpcu złożył
wniosek o podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówień
publicznych w związku z przebudową dróg powiatowych, które zostały
przedstawione we wniosku znajdującym się w załączniku nr 13 do mniejszego
protokołu.

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



UCHWAŁĘ NR 455.88.2021
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej nr 2995W Giżyno-Tlubice-Słupia. /uchwała stanowi
załącznik nr 14 do mniejszego protokole/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkti 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3722W Gójsk-
Agnieszkowo-granica województwa.

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

UCHWAŁĘ NR 456.88.2021
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej nr 3722W Gójsk-Agnieszkowo-granica
województwa, l uchwała stanom załącznik nr 15 do mniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 7 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3707W Łukomie-Dziki
Bór.

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

UCHWAŁĘ NR 457.88.2021
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej nr 3707W Łukomie-Dziki Bór J uchwała stanom
załącznik nr 16 do mniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo-
Dziembakowo-Gorzewo.

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

UCHWAŁĘ NR 458.88.2021
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo-Dziembakowo-
Gorzewo./uchwała stanowi załącznik nr 17 do mniejszego protokołu/.



Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo-
Jaworowo.

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

UCHWAŁĘ NR 459.88.2021
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo-Jaworowo./wc/nva/a stanowi
załącznik nr 18 do mniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3713W
Rościszewo-Ł ukomie.

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

UCHWAŁĘ NR 460.88.2021
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo—Łukomie./wc/zwa/a stanom
załącznik nr 19 do mniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad, pkt. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3 733 W Piastowo-
Bledzewo w miejscowości Bledzewo, gnt Sierpc, powiat sierpecki.

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

UCHWAŁĘ NR 461.88.2021
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej nr 3 733 W Piastowo-Bledzewo w miejscowości
Bledzewo, gm. Sierpc, powiat sierpecki./uchwała stanowi załącznik nr 20 do mniejszego
protokołu/.

Pytań i itwag nie było.



Ad. pkt. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI31001094 w m.
Mieszczk w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo-Mieszczk wraz z drogami
dojazdowymi.

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

UCHWAŁĘ NR 462.88.2021
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
przebudowy mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk w ciągu drogi powiatowej
nr 3725W Pawlowo-Mieszczk wraz z drogami dojazdowymi./wc/wa/a stanom
załącznik nr 21 do mniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Salę posiedzeń opuścił Pan Marek Chyliński.

Ad. pkt. 13 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3760W Bonisław-
Gozdowo.

Członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami jednogłośnie
(4-za; l-nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 463.88.2021
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
przebudowy drogi powiatowej nr 3760W Bonisław-Gozdowo./MC/wa/a stanowi
załącznik nr 22 do mniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 14 Zapoznanie się z informacją w zakresie regulacji stanu prawnego dróg
powiatowych w roku 2021 oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację
inwestycji drogowych - sprawy bieżące oraz planowane.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż realizując plan pracy Zarządu Powiatu,
Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu przedłożył informację w zakresie regulacji
stanu prawnego dróg powiatowych w roku 2021 oraz pozyskiwania środków
zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych - sprawy bieżące oraz planowane.
Obecny na posiedzeniu Pan Artur Obrębski przedstawił członkom zarządu
w/w informację, która stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Pan Sławomir Krystek zapytał, czy ruszyła już pozimowa naprawa dróg, a jeśli
tak to w jakim zakresie?

Pan Artur Obrębski odpowiedział, że na chwilę obecną łatane są zimną masą
powstałe dziury. Wyjaśnił, że został wyłoniony wykonawca na dostawę emulsji, ale



umowa nie jest jeszcze podpisana. Uważa, że w przyszłym tygodniu powinny zostać
uruchomione remonty dróg.

Pan Sławomir Kry stek zapytał, czy dewastacje oznakowania są zgłaszane na
policję, a następnie podejmowane są próby wyegzekwowania odszkodowania z tego
tytułu?

Pan Artur Obrębski odpowiedział, że zgłaszane są takie przypadki na policję,
jednak zazwyczaj odpowiedź je jedna - brak sprawcy. Dodał, że część mniejszych
rzeczy starają się naprawiać samemu we własnym zakresie.

Więcej pytań i uwag nie bylo.

Korzystając z obecności Dyrektora ZDP w Sierpcu, Pan Andrzej Cześnik
przeszedł do omówienia spraw różnych związanych z drogownictwem.

Ad. pkt. 2 spraw różnych: zajęcie stanowiska w sprawie zlożonej skargi dotyczącej
drogi powiatowej we wsi Szczechowo. /załącznik nr 24 do mniejszego protokołu/.

Pan Artur Obrębski nadmienił, iż wnosząca skargę zarzuciła złe utrzymanie
drogi, głównie w kwestii odśnieżania. Twierdzi, że odgarnięty przez pług śnieg
zalegał na wjeździe do jej posesji. W odpowiedzi na pismo Pani E.K. Pan Dyrektor
ZDP wskazał, że jego zdaniem droga była prawidłowo utrzymywana.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie zarządu zdecydowali zobowiązać
Dyrektora ZDP w Sierpcu do usunięcia powstałego „wału" ziemi na koszt ZDP
w Sierpcu z posesji wnoszącej skargę.

Ad. pkt. 3 spraw różnych: zajęcie stanowisk w sprawie poprawy stanu
bezpieczeństwa na drodze powiatowej relacji Bożewo-Będorzyn, granica gminy
Mochowo.

Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż w dniu 27 kwietnia br. do Biura Rady
i Zarządu wpłynęły dwa wnioski od Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Pana Zbigniewa Kopczyńskiego w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa
na drodze powiatowej relacji Bożewo-Będorzyn granica gminy NLochcwo./załącznik
nr 25 i 26 do niniejszego protokołu/. Wyjaśnił, iż w dniu 28 kwietnia zwrócił się do
Dyrektora ZDP w Sierpcu o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
Z odpowiedzi Pana Artura Obrębskiego wynika, że realizacja przedmiotowa
dotycząca zakresu rzeczowego opisanego w obydwu wnioskach jest w pełni
uzasadniona i będzie zrealizowana w roku bieżącym.

Pytań i uwag nie było.



Ad. pkt. 4 Zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia działań polegających na
udrożnieniu rowów znajdujących się przy drodze powiatowej nr 3721W Gójsk-
Podlesie.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Wójt Gminy Szczutowo zwrócił się
z prośbą o podjęcie natychmiastowych działań polegających na udrożnieniu rowów
znajdujących się wzdłuż drogi powiatowej nr 3721W Gójsk-Pod\QSiQ./wniosek stanowi
załącznik nr 27 do niniejszego protokołu/.

Zagadnienia związane z poprawieniem udrożnienia rowów oraz budową lub
przebudową zjazdów indywidualnych z drogi powiatowej, szczegółowo zreferował
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu. Wskazał on, że z uwagi na
specyficzne ukształtowanie terenu, w tym naturalne kierunki spadków, które jego
zdaniem mają duży wpływ na skuteczność odprowadzania wody przez rowy
przydrożne, zasadnym byłoby zorganizowanie spotkania wszystkich
zainteresowanych stron, w tym Wójta Gminy Szczutowo, Starostów i Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu z mieszkańcami bezpośrednio
zainteresowanymi rozwiązaniem tego problemu.

Wobec powyższego Zarząd Powiatu zdecydował o wystąpieniu do Wójta
Gminy Szczutowo z prośbą o zorganizowanie w/w spotkania oraz powiadomienia
Starosty o ustalonym terminie.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu
Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do nowej edycji konkursu na
dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ na rok
szkolny 2021/2022 oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu,

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Wydział Oświaty i Zdrowia zwrócił się
z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ZS nr 2 w Sierpcu do projektu
realizowanego w ramach programu Erasmus+ na rok 2021/2020 oraz w sprawie
upoważnienia Dyrektora placowki./wniosek stanowi załącznik nr 28 do mniejszego
protokołu/.

Obecna na posiedzeniu Pani Bogusława Lewandowska wyjaśniła, iż ZS nr 2
w Siepcu wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie do nowej edycji
konkursu na dofinansowanie nowego projektu realizowanego w ramach Erasmus+.
Projekt ten realizowany byłby od l września 2021r. do 31 sierpnia 2022r. Dodała, że
planowana kwota dofinansowania projektu opiewa na kwotę 81 894 euro, czyli
ok. 373 125,44 zł, w tym 80% ww. środków zostanie przekazane w formie zaliczki ze
środków UE na początku realizacji projektu, a 20% stanowi zabezpieczenie realizacji
umowy przez powiat sierpecki. Dofinansowanie z budżetu powiatu zostanie
refundowane przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ ze środków Unii
Europejskiej po zakończeniu realizacji projektu w IV kwartale 2022 roku.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (4-za; 1-nieobecny) podjęli:



UCHWAŁĘ NR 464.88.2021
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkól Nr 2 im. Zygmunta
Wolskiego w Sierpcu do nowej]edycji konkursu na dofinansowanie projektu
realizowanego w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2021/2022 oraz
upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu/uchwała stanowi załącznik
nr 29 do mniejszego protokołu/.

Pytań i uwag nie było.

Pkt. 15a. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego
wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, wyposażonych w silniki
o napędzie spalinowym na Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze Ursiulewskim
w granicach powiatu sierpeckiego.

Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz wyjaśnił, iż w wyniku podjęcia w dniu
dzisiejszym uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego
wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających, wyposażonych w silniki
0 napędzie spalinowym na Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze Urszulewskim
w granicach powiatu sierpeckiego, utraci moc uchwała Zarządu Powiatu
Nr 441.84.2021r. z dnia 23 marca 2021 roku.
Następnie przedstawił członkom zarządu zmiany, jakie zaszły w projekcie uchwały
Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających,
wyposażonych w silniki o napędzie spalinowym na Jeziorze Szczutowskim
1 Urszulewskim, które znajdują się w załączniku nr 30 do niniejszego protokołu. Dodał,
że § l projektu uchwały Rady Powiatu nadal podtrzymuje zakaz używania
jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi przez cały rok
z zastrzeżeniem. Zmiany w projekcie zachodzą dopiero w § 2, mianowicie
w okresie od l czerwca do 30 września dopuszcza się używanie jednostek
pływających napędzanych silnikami spalinowymi:
1) w odległości nie mniejszej niż 100 m od linii brzegowej jezior:
a) w dniach tygodnia od poniedziałku do piątku -od godziny 10.00 do godziny 20.00,
z zastrzeżeniem postanowień lit. b);
b) w soboty oraz w dni wolne od pracy na podstawie przepisów ustawy o dniach
wolnych od pracy - od godziny 10.00 do godziny 18.00,
2) w odległości mniejszej niż 100 m od linii brzegowej jezior - poruszających się
z prędkością nie większą niż 5 km/h.

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

UCHWAŁĘ NR 465.88.2021
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały dotyczącego wprowadzenia zakazu
używania jednostek pływających, wyposażonych w silniki o napędzie
spalinowym na Jeziorze Szczutowskim i na Jeziorze Urszulewskim w granicach
powiatu sierpeckiego l uchwała stanowi załącznik nr 31 do mniejszego protokołu/.



Pytań i uwag nie było.

Pkt. 15b. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej projektu Apelu
w sprawie zachowania integralności Województwa Mazowieckiego.

Sekretarz Pan Ryszard Dobiesz wyjaśnił, iż Komisja Budżetu i Promocji
Powiatu w dniu 19 kwietnia 2021 r. przyjęła uchwałę w sprawie wniesienia pod
obrady Rady Powiatu projekt Apelu w sprawie zachowania integralności
Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z § 24 ust. 4 Statutu Powiatu projekty
uchwał zgłaszane przez Komisję Rady wymagają zaopiniowania przez Zarząd
Powiatu. W związku z tym projekt uchwały został skierowany do Zarządu Powiatu.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie przystąpili do głosowania nad
w/w projektem uchwały, który znajduje się w załączniku nr 32 do niniejszego protokołu.
W wyniku głosowania uchwała nie uzyskała wymaganej większości głosów.

Pkt. 15c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
samochodów osobowych.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Dyrektor DPS w Szczutowie zwróciła
się z prośbą o wyrażenie zgody na przekazanie środka trwałego pomiędzy
jednostkami organizacyjnymi z przeznaczeniem na realizację zadań
publicznyćh./wniosek stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu/. Dodał, że chodzi
o wyrażenie zgody na nieodpłatne przekazanie samochodów osobowych, będących
w dyspozycji Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na rzecz Dziennego Domu
Senior-i- w Szczutowie.

Mecenas Pan Jerzy Suski powiedział, że Sekretarz Powiatu sprawdził,
iż w umowie dofinansowania zawartej z Funduszem nie ma takiego
przeciwwskazania, żeby Zarząd Powiatu w ramach swoich jednostek
organizacyjnych mógł przekazać wskazane samochody.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (4-za; 1-nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 466.88.2021
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie samochodów
osobowych/uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu/.

Pytań i itwag nie było.

Ad. pkt. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu
sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego
z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami
organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności
pożytku publicznego na rok 2020".



Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż Wydział Oświaty i Zdrowia przedłożył celem
zapoznania się i przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu Sprawozdania z realizacji
„Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi,
osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2020" ./wniosek
stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokół^.

Następnie Pani Bogusława Lewandowska przedstawiła członkom zarządu w/w
Sprawozdanie, które znajduje się w załączniku do uchwały.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (4-za; 1-nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 467.88.2021
w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu sprawozdania z realizacji
"Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi,
osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele
statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok
2020' '/uchwała stanowi załącznik nr 36 do mniejszego protokołu/.

Następnie Pani Bogusława Lewandowska poinformowała, iż była obecna na
dzisiejszych maturach jako obserwator, podczas których dotarły e-maile informujące
o podłożonej bombie na terenie szkół: ZS nr 2 w Sierpcu oraz LO w Sierpcu.
W takiej sytuacji musiały zostać wdrożone przez placówki odpowiednie procedury.
Dodała, że miał miejsce również incydent związany z rozerwaną paczką, w której
znajdowały się arkusze maturalne. Okazało się, że wina leży po stronie poczty, która
przysłała odpowiedni protokół informujący, iż paczka została uszkodzona w trakcie
transportu, tzn. paczka wypadła z samochodu, po której przejechał kierowca.
W tej sytuacji Dyrektor szkoły podjęła próby nawiązania kontaktu z OKĘ, która
ostatecznie poprosiła o wysłanie drugiego protokołu. Wobec powyższego wszystkie
kwestie formalne zostały załatwione i egzamin maturalny mógł dojść do skutku.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2020 rok.

Pan Andrzej Cześnik oznajmił, iż Wydział Oświaty i Zdrowia zwrócił się
o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Sierpcu za 2020 rok./wniosek stanowi załącznik nr 37 do niniejszego
protokołu/.

Obecna na posiedzeniu Dyrektora PBP w Sierpcu Pani Elżbieta Gozdowska
zapoznała członków zarządu z w/w sprawozdaniem, które znajduje się w załączniku
do uchwały. Następnie przeszła do omówienia bieżącej działalności placówki. Pani
Elżbieta Gozdowska wyjaśniła, iż zadaniem własnym powiatu jest prowadzenie
powiatowej biblioteki. Z tego co się orientuje nie ma powiatu w województwie
mazowieckim, który nie prowadziłby takiej placówki. Wyjaśniła, że biblioteka



pracuje cały czas, z niewielką przerwą. Czytelnicy nawet jeśli nie mogą wchodzić do
placówki, to mogą skorzystać z wprowadzonej formy wypożyczenia - na telefon.
Przygotowywane dla czytelników są także kserokopie czy skany różnych
dokumentów. Zdaje sobie sprawę, że ludzie się uczą, piszą prace dyplomowe, zdają
egzaminy, w związku z czym nie mogą sobie pozwolić na całkowite zamknięcie
biblioteki. Dodała, że sprawuje także nadzór nad wszystkimi bibliotekami
w powiecie sierpeckim. Natomiast Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sierpcu
nadzoruje biblioteka wojewódzka. Pani Elżbieta Gozdowska oznajmiła także, że
organizowane są imprezy oraz konkursy dla różnych grup wiekowych, poczynając od
maluchów, a kończąc na seniorach. Prowadzona jest również strona internetowa, na
której umieszczane są aktualności.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się
z dokumentami jednogłośnie (4-za; 1-nieobecny) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 468.88.2021
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2020 rok./uchwała stanowi załącznik nr 38 do
mniejszego protokołu/.

Starosta Pan Andrzej Cześnik oraz Wicestarosta Pan Sławomir Olejniczak
złożyli na ręce Dyrektor PBP w Sierpcu najserdeczniejsze życzenia z okazji
zbliżającego się Dnia Bibliotekarza i Bibliotek z prośbą o przekazanie ich wszystkim
pracownikom bibliotek w powiecie sierpeckim.
Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt. 22. Przyjęcie protokołów; Nr 82.2021 z dnia 4 marca 2021r.; Nr 83.2021
Z dnia 12 marca 2021r.

Członkowie zarządu przyjęli protokoły: Nr 82.2021 z dnia 4 marca 202lr.;
Nr 83.2021 z dnia 12 marca 2021 r. nie wnosząc uwag.

Ad. pkt. 23. Sprawy różne.

L Zapoznanie się z informacją kwartalną - Bezrobocie w powiecie sierpeckim.

Pan Andrzej Cześnik powiedział, że Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu
przedłożył informację kwartalną „Bezrobocie w powiecie sierpeckim" według stanu
na dzień 31 marca 202łr.

Obecna na posiedzeniu Zastępca Dyrektora PUP w Sierpcu Pani Justyna
Morawska zapoznała członków zarządu z w/w informacją, która stanowi załącznik nr
39 do niniejszego protokołu.

Pytań i uwag nie było.



2. Zajęcie stanowiska w sprawie złożonej skargi dotyczącej drogi powiatowej we wsi
Szczechowo.

Pkt. 2 spraw różnych został omówiony w pkt. 14 porządku posiedzenia.

J. Zajęcie stanowisk w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze
powiatowej relacji Bożewo-Będorzyn, granica gminy Mochowo.

Pkt. 3 spraw różnych został omówiony w pkt. 14 porządku posiedzenia.

4. Zajęcie stanowiska w sprawie podjęcia działań polegających na udrożnieniu
rowów znajdujących się przy drodze powiatowej nr 3 721W Gójsk-Podlesie.

Pkt. 4 spraw różnych został omówiony w pkt. 14 porządku posiedzenia.

5. Zajęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody i zabezpieczenia środków
finansowych na przygotowanie projektu wymiany instalacji CO w budynku ZS nr l
w Sierpcu.

Pan Andrzej Cześnik poinformował, iż Dyrekcja ZS nr l w Sierpcu zwróciła
się o wyrażenie zgody i zabezpieczenie środków finansowych z budżetu Powiatu
Sierpeckiego na przygotowanie projektu wymiany instalacji CO w budynku głównym
szkoły, a także w miarę możliwości przeprowadzenie choćby części prac w obecnym
roku./wniosek stanowi załącznik nr 40 do niniejszego protokołu/.

Po przeprowadzonej dyskusji członkowie zarządu zdecydowali
o wprowadzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu w Sierpcu do budżetu Powiatu
Sierpeckiego na 202Ir. zadania pn. „Przygotowanie projektu wymiany instalacji CO
w budynku głównym szkoły".

Pytań i uwag nie było.

6. Zapoznanie się z odpowiedzią Dyrektor PZJB w Sierpcu na pismo
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Pan Andrzej Cześnik nadmienił, iż podczas XXXII sesji Rady Powiatu
w Sierpcu Pan Zbigniew Kopczyński złożył zapytanie - na czym polega i jak długo
trwała praca zdalna konserwatorów w jednostkach podległych w związku
z covidem. Pan Zbigniew Kopczyński zwrócił się także o spowodowanie
obowiązkowych dyżurów konserwatorskich do godz. 22:00 każdego ómajpismo
stanowi załącznik nr 41 do niniejszego protokołu/. Starosta wyjaśnił, że w związku ze
złożonym zapytaniem, zwrócił się do Dyrektor PZJB w Sierpcu Pani Marty Witte
o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Obecna na posiedzeniu Pani Marta Witte podtrzymała swoje stanowisko, które
wyraziła w piśmie znajdującym się w załączniku nr 42 do niniejszego protokołu.



Dyrektor PZJB w Sierpcu dodała, że realizacja drugiej części postulatu dotyczącego
wprowadzenia dyżurów konserwatorskich nie zależy tylko i wyłącznie od niej samej.
Ponadto, zwróciła się z pytaniem do członków zarządu, czy zasadnym byłoby
wprowadzenie dyżurów do godziny 22:00.
Pani Marta Witte powiedziała, że w dniu wczorajszym przeprowadziła rozmowę
z dyrektorami ZS nr l, ZS nr 2 oraz LO w Sierpcu celem ustalenia, jak często
zdarzają się awarie w jednostkach. Odpowiedź dyrektorów była taka, że awarie
te zdarzaj ą się tak rzadko, wobec czego wprowadzenie dyżurów uważaj ą
za bezzasadne. Ponadto, dani konserwatorzy są przypisani do konkretnych jednostek.
W związku z czym, dyrektorzy nie wyrażają aprobaty, aby konserwator, np. z ZS nr 2
pełniący dyżur w danym dniu, miał iść do innej placówki, której rozmieszczenie tak
naprawdę nie zna.

Pan Sławomir Krystek zapytał, jak wyglądała praca konserwatorów do tej
pory, tzn. czy jest podpisane jakieś porozumienie, które stanowi podstawę do
wezwania konserwatora po godzinach pracy, w razie pojawienia się awarii?

Pani Marta Witte odpowiedziała, że jak do tej pory nie dostała żadnego
telefonu w tej sprawie. Dyrektorzy szkół dzwonią bezpośrednio do konserwatorów
w takiej sytuacji. Następnie oznajmiła, iż w trakcie rozmowy z dyrektorami szkół,
pojawiła się taka propozycja, aby nie wprowadzać dyżurów, natomiast wprowadzić
zmianowy tryb pracy. Jednak dyrektor ZS nr l stwierdził, że dla niego bardziej
korzystne jest gdy dwóch konserwatorów pracują w tym samym czasie.

Pan Andrzej Cześnik zapytał, które jednostki pracują popołudniami?
Pani Marta Witte odpowiedziała, że panie sprzątające pracują do godziny

21:00, które zamykają obiekty, w tym kodują i załączają alarmy. W związku z tym,
w sytuacji wystąpienia awarii, panie sprzątające informują o tym odpowiednią osobę.

Mecenas Pan Jerzy Suski powiedział, że należy wziąć pod uwagę możliwość
wprowadzenia dyżurów przy małej liczbie pracowników z punktu widzenia
zagwarantowania minimalnego dobowego odpoczynku - 11 godzinnego. Dodał,
że w przypadku wprowadzenia dyżurów musi być duża grupa pracowników, aby
mogli pełnić je na zmianę.

Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że może problem rozwiązałoby
wprowadzenie dyżurów w wolne dni, tzn. dany konserwator przyjechał na miejsce
i zobaczył czy wszystko jest w porządku. Potem godziny te byłyby oddane
pracownikowi.

Pan Dariusz Twardowski zapytał, ile PZJB w Sierpcu ma pod sobą
pracowników?

Pani Marta Witte odpowiedziała, że ośmiu.
Pan Dariusz Twardowski powiedział, że skoro dani konserwatorzy pracują

w danej szkole to mogliby być zatrudnienie przez konkretne placówki. Zapytał,
czy PZJB wykonuje jeszcze jakieś zadania?

Pani Marta Witte odpowiedziała, że zajmują się także obsługą gospodarczą
w szkołach. Dodała, że wcześniej szkoły wynajmowały firmy, które zajmowały się
remontami sal, natomiast teraz wszystko to wykonywane jest pracowników PZJB
w Sierpcu.



Członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji postanowili odpowiedzieć
na zadane przez Pana Zbigniewa Kopczyńskiego pytanie, podtrzymując tym samym
stanowisko wyrażone w piśmie przez Dyrektor PZJB w Sierpcu Pani Marty Witte.

Więcej pytań i uwag nie było.

7. Zapoznanie się z zawiadomieniem o podjęciu przez Radę Gminy Rościszewo
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie geodezyjnym:
Babieć Piaseczny, Lipniki, Nowy Zamość, Polik i Rościszewo, gmina Rościszewo.

Członkowie zarządu zapoznali się z w/w zawiadomieniem./za/#czraA: nr 43 do
niniejszego protokołu/.

8. Zapoznanie się ze stanowiskiem Rady Gminy Jaktorów.

Członkowie zarządu zapoznali się z w/w stanowiskiem./załącznik nr 44 do
niniejszego protokołu/.

9. Zapoznanie się ze stanowiskiem Rady Gminy Miejskiej w Bieżuniu.

Członkowie zarządu zapoznali się z w/w stanowiskiem./za/<?czmA; nr 45 do
niniejszego protokołu/.

Więcej icwag i pytań nie było.

Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Katarzyna Tomaszewska

Zarząd

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński
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Marek Chyliński

Dariusz Twardowski

Funkcja

Starosta

Wicestarosta

Członek

Członek

Członek

Podpis



ZARZĄD POWIATU
W SIERPCU

BRZ.0022.13.2021

Z&L Nr

z posiedzenia Jam du Powiato

Mr.SUttUidi.9LSl

Sierpc, dnia 30 kwietnia 2021r.

Działając na podstawie § 76 ust. l Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. z 2019 r. póz. 499), zapraszam na 88 posiedzenie Zarządu Powiatu,
które odbędzie się w dniu 6 maja 2021 roku o godz. 11:00 w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania rodzin zastępczych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego
samorządu powiatowego o zadaniach zrealizowanych ze środków PFRON w okresie
pierwszego kwartału 2021 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2995W Giżyno-
Tłubice-Słupia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3722W Gójsk-
Agnieszkowo-granica województwa.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3707W Łukomie-Dziki
Bór.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3751W Kisielewo-
Dziembakowo-Gorzewo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3739W Rościszewo-
Jaworowo.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3713W Rościszewo-
Łukomie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3733W Piastowo-
Bledzewo w miejscowości Bledzewo, gm. Sierpc, powiat sierpecki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy mostu nr JNI 31001094 w m. Mieszczk
w ciągu drogi powiatowej nr 3725W Pawłowo-Mieszczk wraz z drogami
dojazdowymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3760W Bonisław-
Gozdowo.



14. Zapoznanie się z informacją w zakresie regulacji stanu prawnego dróg
powiatowych w roku 2021 oraz pozyskiwania środków, zewnętrznych na realizację
inwestycji drogowych-sprawy bieżące oraz planowane.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Zespołu Szkół Nr
2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu do nowej edycji konkursu na dofinansowanie
projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ na rok szkolny 2021/2022
oraz upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu.
16. Podj ecie uchwały w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Sierpcu
sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego
z organizacj ami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi j ednostkami
organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku
publicznego na rok 2020".
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2020 rok.
18. 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 2020 roku.
19. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za okres od 01.01.2020r. do
31.12.2020r.".
20. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZZOZ
w Sierpcu za 2020 rok.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności SPZZOZ w Sierpcu
za 2020 r.
22. Przyjęcie protokołów: Nr 82.2021 z dnia 4 marca 2021r.; Nr 83.2021 z dnia 12
marca 2021r.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie posiedzenia.


