
Z A R Z Ą D P O W I A T U

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

BIURO RADY I ZARZĄDU POWIATU ROK 2022

Nr sprawy 37

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR 153.2022 Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 16 listopada 2022 r.

Rozpoczęto 16 listopada 2022r.

Zakończono 16 listopada 2022r.



PROTOKÓŁ Nr 153.2022

Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

w dniu 16 listopada 2022 r.

Przewodniczył: Pan Andrzej Cześnik - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Katarzyna Tomaszewska - podinspektor w Biurze Rady i 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 godzinie 12:00.

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:

1. Pan Jerzy Suski - Mecenas,

2. Pani Agnieszka Gorczyca - Dyrektor PCPR w Sierpcu.
3. Pani Marta Witte - Dyrektor PZJB w Sierpcu.
5. Pan Artur Obrębski - Dyrektor ZDP w Sierpcu.

6. Pani Magdalena Piotrowska - Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia,
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku.
4. Wniosek Zarządu. Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
5. Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy
Społecznej w Szczutowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów
spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr l i Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Sierpcu w 2023 r.
7. Sprawy różne.
S.Zamknięcie posiedzenia.

/porządekposiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt l Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Andrzej Cześnik - Starosta
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu Powiatu (stan
członków: 5 - obecnych) oraz zaproszonych gości.

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

Ad. pkt 3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych
Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
w 2022 roku.
Pani Dyrektor PCPR przedstawiła wniosek w sprawie wniesienia pod obrady Rady
Powiatu projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych
Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
w 2022 rokuJzaiącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.

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

UCHWAŁĘ NR 741.153.2022
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały zmieniającej

Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku/uchwała sianowi załącznik nr 4 do
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt. 4. Wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Pan Starosta poinformował, iż z uwagi na zbliżający się koniec roku zachodzi
potrzeba dokonania zmiany w podziale środków PFRON celem ich wydatkowania.
Ponadto, w związku z przekazaniem środków finansowych z Funduszu Wsparcia
Państwowej Straży Pożarnej przy Komendancie Wojewódzkim PSP na potrzeby
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu oraz koniecznością
dostosowania sald wydatków inwestycyjnych drogowych w kontekście przyszłych
zadań na 2023 rok, zasadne jest zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Wobec powyższego członkowie zarządu przyjęli wniosek o zwołanie nadzwyczajnej
sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 18 listopada 2022 r. na godz. 9 :QG./wniosek
stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt. 5. Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej kontroli w Domu
Pomocy Społecznej w Szczutowie.
Pani Agnieszka Gorczyca zapoznała członków zarządu z protokołem
z przeprowadzonej kontroli w DPS w Szczutowie, zgodnie z załącznikiem nr 6
do niniejszego protokołu.

Ad. pkt, 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Sukcesywny zakup
i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr l i Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu w 2023 r.
Pani Dyrektor PZJB w Sierpcu przedstawiła wniosek w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. „Sukcesywny
zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr l
i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu w 2023 r./wniosek
stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Wyjaśniła, iż szacunkowa wartość zamówienia opiewa na kwotę 561 470,88 zł

*

brutto. Środki, które zostały zabezpieczone są o ponad 248 000 zł większe, niż
w roku ubiegłym.
Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy kwota zwiększenia wzięła się w oparciu
o konsultacje w firmami?
Pani Marta Witte odpowiedziała, że kwota ta wzięła się przez badanie rynku.
Intendenci ZS nr l i SOS-W mieli za zadanie zorientować co do sytuacji rynkowej,
tzn. jakie są kwoty poszczególnych produktów. Osobiście zwiększyła o 50 000 zł
kwotę SOS-W, ponieważ ceny artykułów były niższe, niż te, które podyktował rynek.
Pan Dariusz Twardowski zapytał, czy jest mowa o rynku ogólnokrajowym, czy
raczej lokalnym?
Pani Marta Witte odpowiedziała, że brany był pod uwagę rynek lokalny.
Pan Wicestarosta powiedział, żeby Pani Dyrektor poinformowała członków zarządu
o zakończeniu postępowania.

Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ NR 742.153.2022
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
zadania pn. „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów spożywczych do stołówki
Zespołu Szkól Nr l i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu
w 2023 r./uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.



Ad. pkt. 7. Sprawy różne.
la) Zajęcie stanowiska w sprawie zabezpieczenia środków na dokończenie
budowy drogi asfaltowej Ligowo-Osiek o nr 3730W.
Pan Dyrektor ZDP poinformował, iż Radny Gminy Mochowo zwrócił się do Panów
Starostów z wnioskiem o zabezpieczenie środków na dokończenie budowy drogi
asfaltowej na odcinku Ligowo-Osiek nr 3730W/wm'ose£ stanowi załącznik nr 9 do
niniejszego protokołu/.

Wyjaśnił, iż odcinek drogi wymagający poprawy stanu technicznego mierzy l,5km,
na który nie ma przygotowanej dokumentacji. Dodał, że może być z tym problem,
ponieważ w chwili obecnej droga ma 3,60 m szerokości. Szacunkowy koszt robót
budowlanych, z wyłączeniem kosztów opracowania dokumentacji projektowej
i geodezyjnej z uwagi na konieczność miejscowej regulacji biegu pasa drogowego
opiewa na kwotę ok. l 000 000 zł- w przypadku remontu. Z kolei w przypadku
przebudowy ok. 2 000 000 zł. Droga ta nie jest uwzględniona w planach
inwestycyjnych powiatu.
Pan Sławomir Krystek uważa, że decyzję w tej sprawie należałoby podjąć
w porozumieniu z Wójtem Gminy Mochowo. Należy dowiedzieć się jaka jest jego
opinia w tym temacie i czy jest gotów uczestniczyć w jakiejś formie dofinansowania
Uważa, że nie należy podejmować samowolnie decyzji, lecz trzeba podjąć
współpracę w Wójtem, który najlepiej zna swój budżet.
Pan Artur Obrębski ma obawy, że Wójt nie odpowie w sposób bezpośredni tak lub
nie.
Członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji podjęli decyzję, aby zwrócić się
do Wójta Gminy Mochowo o opinię w sprawie dokończenia budowy drogi asfaltowej
na odcinku Ligowo-Osiek.

Ib) Zajęcie stanowiska w sprawie oznakowania jezdni na drogach powiatowych
Nr 3760W w relacji Bonisław - Gozdowo oraz Nr 3735W relacji Piaski-
Gozdowo.
Pan Dyrektor nadmienił, iż wniosek do Starosty złożony także został przez Wójta
Gminy Gozdowo w sprawie oznakowania poziomego jezdni na drogach
powiatowych Nr 3760W relacji Bonisław-Gozdowo oraz Nr 3735W relacji Piaski-
Gozdowo./wm"o.se£ stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/. Wyjaśnił, że na
ww. drogach obowiązuje oznakowanie wprowadzone na podstawie projektów stałej
organizacji ruchu, które nie przewidują segregacji pasów ruchu poprzez oznakowanie
poziome jezdni. Zmiana organizacji ruchu wymaga opracowania projektów zmiany
stałej organizacji ruchu, których szacunkowy koszt stanowi dla drogi powiatowej nr
3735W ok. 26 000 zł, natomiast dla drogi powiatowej nr 3760W ok. 10 000 zł.
Z kolei szacunkowy koszt wykonania prac w zakresie oznakowania poziomego



w technologii cienkowarstwowej, które wymaga odnowienia po upływie od 12
miesięcy do maksymalnie 24 miesięcy dla drogi nr 3735W na odcinku o długości ok.
14 km - 50 000 zł, natomiast dla drogi nr 3760W na odcinku o długości ok. 5 km -
20 000 zł. W przypadku realizacji tej inwestycji zachodzi konieczność zwiększenia
budżetu ZDP o łączną kwotę ok. 106 000 zł.
Członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji doszli do wniosku, iż w pierwszej
kolejności należy zabezpieczać remonty dróg, natomiast kwestie tj. oznakowania
jezdni będą realizowane w przyszłości, w zależności od możliwości finansowych
powiatu.
Następnie Pan Artur Obrebski wrócił do tematu wniosku dotyczącego ograniczenia
tonażu na drodze powiatowej Węgrzynowo - Lisice, który był rozpatrywany na
posiedzeniu zarządu w dniu 7 listopada. Wyjaśnił, iż członkowie zarządu nie zajęli
jednolitego stanowiska w tej sprawie, w związku z czym zwrócił się z pytaniem jak
ten problem rozwiązać. Na parę dni ograniczenia zostały zdjęte, co spowodowało
odzew mieszkańców. Na chwilę obecną ustawione są ograniczenia na drodze, z czym
nie chce pogodzić się Pan W. L. Dodał, że rozmawiał osobiście z tym panem. Gdyby
wchodził w grę jeden samochód jeżdżący tamtą drogą, można by było go dopuścić.
Okazuje się, że chodzi o większą ilość samochodów, które dojeżdżają do jego
żwirowni. Uważa, że jeśli znaki nie zostaną zdjęte to sprawa będzie się dalej toczyć.
Z drugiej jednak strony jak te samochody będą mogły jeździć, zaczną protestować
mieszkańcy, co miało już miejsce.
Członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji zdecydowali, aby nie zdejmować
ograniczeń ze względu na zły stan dróg.

Ad. pkt. 2 sprawy różne.
Zajęcie stanowiska w sprawie udzielenia dotacji celowej na konserwację bieżącą
i gruntową rowów melioracyjnych.
Pan Starosta poinformował, iż Związek Spółek Wodnych w Sierpcu wystąpił
z wnioskiem w sprawie udzielenia dotacji celowej w 2023r. w kwocie 100000,00zł na
konserwację bieżącą i gruntową rowów melioracyjnych, na granicach sąsiadujących
obszarów objętych działalnością Spółek Wodnych: Mochowo, Sierpc, Gozdowo,
Rościszewo, Szczutowo./wniosek stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.
Powiedział, że do zadań powiatu nie należy utrzymywanie spółek wodnych.
Pan Mecenas powiedział, że spółki wodne mogą otrzymywać pomoc finansową
z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Faktem jest, iż większość
regulaminów normujących dotacje dla spółek znajduje się gminach, lecz można
wskazać także powiaty, które mają uchwalone regulaminy udzielania dotacji.
Pan Starosta wyjaśnił, że zawsze tłumaczył, iż pomagają spółkom poprzez Urząd
Pracy, tzn. poprzez kierowanie osób bezrobotnych do spółek.



Pan Marek Chyliński zapytał, jak wygląda kwestia dotowania z gmin?
Pan Mecenas odpowiedział, iż żeby były dotacje z gmin muszą obowiązywać
regulaminy, bo tak stanowi ustawa.
Pan Sławomir Krystek oznajmił, iż spółka ma się sfinansować z ilości posiadanego
urządzenia wodnego na terenie gospodarstwa. Spółka ma plan urządzeń wodnych,
w części są to urządzenia melioracyjne, a w części same rowy. Zarząd spółki wodnej
podejmuje uchwałę określającą kwotę za metr bieżący.
Członkowie zarządu po przeprowadzonej dyskusji podjęli decyzję o udzieleniu
dotacji celowej w przyszłości, w zależności od możliwości finansowych powiatu.

Ad. pkt. 3 sprawy różne.
Zapoznanie się z pismami dotyczącymi kontroli NlK.fzałącznik nr 12 do niniejszego
protokołu/.
Pan Starosta poinformował, iż Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów
Unijnych postanowiła w dniach 23.11- 27.11 przyjechać do Starostwa w celu
przeprowadzenia kontroli. Zarzucono nam, że w urzędzie nie korzystano
z Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, co było wskazane w jednym z celów
szczegółowych projektu. Ponadto nie zachowano trwałości projektu.
Nie udostępniono także czterech z siedmiu e-usług przygotowanych w ramach
projektu, tym samym nie został osiągnięty cel główny projektu tj. uruchomienie
publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną, służących zwiększeniu
wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla poprawy jakości
usług. Starostwo niewystarczająco także promowało udostępnione w ramach projektu
e-usługi. Kontrola NIK wykazała, że po udostępnieniu w styczniu 2022 r. nowej
strony internetowej Starostwa nie zamieszczono na niej informacji w zakresie
świadczonych e-usług, która była dostępna na wcześniejsze] stronie internetowej
w formie dedykowanej zakładki.
Pan Mecenas wyjaśnił, iż najprawdopodobniej kontrola będzie dotyczyła rozważenia
podstaw żądania zwrotu dofinansowania i w jakiej części. MJWPU nie może wydać
decyzji na podstawie kontroli przeprowadzonej przez NIK.
Pani Magdalena Piotrowska wyjaśniła, iż NIK po kontroli w Starostwie
w wystąpieniu pokontrolnym napisali, że zostały podjęte działania wprowadzające
system EZD do urzędu, w związku z czym nie będą formułować żadnych wniosków
w tym temacie. Mimo to skontrolowali również MJWPU, Wobec powyższego
MJWPU zażądała wyjaśnień odnośnie EZD, na które Pan Starosta odpowiedział.
Kontrola ma odbyć się w dnia od 23.11 do 27.11. Nie chcą nawet słyszeć
o przesunięciu terminu kontroli, bo doskonale wiedzą, że od stycznia system EZD
będzie już funkcjonował. W wyniku przeprowadzonej kontroli mogą uznać, że urząd



nie spełnia wskaźników kontroli i tym samym projekt nie został w pełni
zrealizowany.
Pan Sławomir Krystek zapytał o wartość projekt.
Pani Magdalena Piotrowska odpowiedziała, że wartość projektu opiewała na kwotę
ok. 2 900 000 zł. Dodała, że EZD otrzymaliśmy od Marszałka nieodpłatnie,
natomiast ze środków MJWPU mieliśmy wdrożyć system.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że MJWPU będzie chciała zwrotu całej tej
kwoty, ponieważ system EZD nie zadziałał. Należałoby zobaczyć jaka to jest kwota
i być przygotowanym na ewentualny zwrot tych środków, bądź jej części.
Pani Magdalena Piotrowska wyj aśniła, iż wprawdzie system EZD został
wprowadzony do urzędu, lecz nie został uruchomiony i takie właśnie wyjaśnienia
zostały przekazane do MJWPU.
Na tym posiedzenie Zarządu Powiatu zakończono.

Protokołowała

Katarzyną Tomaszewska

Zarząd

Andrzej Cześnik

Sławomir Olejniczak

Sławomir Krystek

Dariusz Twardowski

Marek Chyliński



- - . . . l • . . - ,.
Żar. Nr ..... .1. ....... do protokołu

z posiedzenia Zara du Powiatu

LISTA OBECNOCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2022r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Andrzej Cześnik Starosta

Sławomir Olejniczak Wicestarosta

3. Sławomir Krystek Członek

4. Marek Chyliński Członek

5. Dariusz Twardowski Członek



ZARZĄD POWIATU
W SIERPCU

Sierpc, dnia 15 listopada 2022 r.

BRZ.0022.37.2022

Działając na podstawie § 76 ust. 2 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz.
Woj. Maź. z 2019 r. póz. 499), zapraszam na 153 posiedzenie Zarządu Powiatu,
które odbędzie się w dniu 16 listopada 2022 r. o godz. 12:00 w Starostwie
Powiatowym w Sierpcu.

Zał. Nr £ do protokołu

z ftosisdzenia £a;̂  iu Powtetu
Porządek posiedzenia: Hr /̂ .SO^ d(, £ j^
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu
uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022 roku.
4. Wniosek Zarządu Powiatu o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
5. Zapoznanie się z protokołem z przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy
Społecznej w Szczutowie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie zadania pn. „Sukcesywny zakup i dostawa artykułów
spożywczych do stołówki Zespołu Szkół Nr l i Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Sierpcu w 2023 r.
7. Sprawy różne.
S.Zamknięcie posiedzenia.

STAROSTA

KAndrzej Amwpmir Cześnik


