
Z A R Z Ą D  P O W I A T U

w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

Nr sprawy

Rok 2018

S P R A W A
PROTOKÓŁ NR LII.2018 Z POSIEDZENIA 

RADY POWIATU W SIERPCU 
W DNIA 30 MAJA 2018 ROKU

Rozpoczęto 30 maja 2018 roku 

Zakończono 30 maja 2018 roku



PROTOKÓŁ Nr LII.2018 

RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 30 maja 2018 roku

Przewodniczył: Pan Jan Rzeszotarski -  Przewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu,

Protokołowała: Dominika Pawłowska - inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu 
w Sierpcu.

Sesję rozpoczęto o godzinie 9:00.

Na stan 17 radnych ustawowego składu Rady Powiatu w Sierpcu w obradach 
uczestniczyło 17 radnych /Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu/.

Ponadto w obradach uczestniczyli:

1) Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu,

2) Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,

3) Pan Jerzy Suski -  Radca prawny,

4) Pan Rafał Wiśniewski -  p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu,

5) Pani Jadwiga Błażewska -  Głowna księgowa SPZZOZ w Sierpcu,

6) Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami,

8) Pani Agnieszka Gorczyca - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu,

7) przedstawiciele związków zawodowych działających w SPZZOZ w 
Sierpcu,

Ad. pkt 1.

Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady -  Pan Jan Rzeszotarski otworzył LII sesję Rady Powiatu 
w Sierpcu. Stwierdził ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał Pana Sławomira 
Olejniczaka.



Pan Przewodniczący Rady powitał Panią Marlenę Mazurską -  Dyrektora 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Płocku oraz wszystkich 
obecnych na sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

W momencie otwarcia obrad sesji obecnych 15 radnych (nieobecny: Pan 
Jarosław Ocicki i Pan Marek Gąsiorowski).

Ad. pkt 2.

Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Sierpcu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy Radni mają uwagi do Protokołu Nr L.2018 z 29 
marca 2018 roku?

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie 
przyjęciem Protokołu Nr L.2018 z dnia 29 marca 2018r.

nad

Głosowanie:

za -  14,

wstrzymujących się —1.

W wyniku głosowania został przyjęty Protokół Nr L.2018 roku z dnia 29 marca 2018 
roku.

Następnie Pan Przewodniczący zapytał, czy Radni mają uwagi do Protokołu Nr 
LI.2018 z 27 kwietnia 2018 roku?

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad 
przyjęciem Protokołu Nr LI.2018 z dnia 27 kwietnia 2018r.

Głosowanie:

za -1 3 ,

wstrzymujących się -  2.

W wyniku głosowania został przyjęty Protokół Nr LI.2018 roku z dnia 27 kwietnia 
2018 roku.

Na obrady sesji przybył Pan Marek Gąsiorowski (godz.9:10). Stan obecnych 
radnych: 1 6 osób.
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Ad. pkt 3.
Ustalenie porządku obrad.
Pan Przewodniczący powiedział, że proponowany porządek obrad sesji radni 
otrzymali wraz z materiałami na sesję, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu.
Zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku obrad?
Pan Andrzej Cześnik zwrócił uwagę, że standardy były dotychczas takie, że przed 
uchwałami rozpatrywano informację o działalności Zarządu Powiatu, natomiast 
w porządku obrad sesji w dniu 30 maj 2018 roku ten punkt zostały umieszczony po 
podjęciu poszczególnych uchwał. Radny dodał, że głosowane podczas obrad sesji są 
bardzo ważne sprawy, więc informacja z działalności Zarządu Powiatu winna zostać 
omówiona na początku obrad sesji, aby było można zadać pytania. Dodał, że 
interpelacje i zapytania radnych również winny być na początku obrad. Podkreślił, że 
Pan Starosta odpowiadając na poszczególne pytania pozwoliłby na świadome 
podjęcie decyzji w poszczególnych punktach porządku obrad sesji. Radny złożył 
wniosek o zmianę porządku obrad, aby pkt 21 dotyczący informacji o działalności 
Zarządu Powiatu w Sierpcu i pkt 22 tj. interpelacje i zapytania radnych, zostały 
omówione na początku obrad, tak jak było dotychczas.
Pan Juliusz Gorzkoś zwrócił uwagę, że o zmianę porządku obrad nie może 
wnioskować poszczególny radny, tylko klub.
Pan Przewodniczący zapytał, czy wniosek radnego Pana Andrzeja Cześnika został 
złożony w imieniu Kubu radnych?
Głos zabrał Pan Mariusz Turalski, który powiedział, że radny Pan Andrzej Cześnik 
złożył wniosek w imieniu Klubu „PiS i Niezależni”, jednocześnie potwierdzając jako 
Przewodniczący Klubu, że sprawy związane z omówieniem informacji Starosty 
o pracy Zarządu Powiatu w Sierpcu winny zostać omówione przed podjęciem 
merytorycznych uchwał. Radny złożył wniosek, aby pkt 21 i 22 zostały omówione na 
początku obrad, przed podjęciem merytorycznych uchwał tj. w pkt 4a i 4b.
Pan Przewodniczący podkreślił, że o porządku obrad sesji decyduje Przewodniczący 
Rady.
Pan Jerzy Suski -  Radca prawny wyjaśnił, że pracami Rady kieruje 
Przewodniczący Rady, jednocześnie przygotowując porządek obrad. Ten porządek 
jest głosowany. Zmiana kolejności punktów porządku obrad jest zmianą porządku 
obrad. Został zgłoszony wniosek klubu o zmianę porządku obrad, więc ten wniosek 
powinien być głosowany w trybie art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym 
czyli zmiany w porządku obrad rada może wprowadzić bezwzględną większością 
głosów.
Następnie Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę prządku 
obrad, aby pkt 21 tj. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiat w Sierpcu w okresie 
międzysesyjnym oraz pkt 22 tj. Interpelacje i zapytana radnych zostały omówione 
bezpośrednio po informacji Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Kubo w 
tj. w pkt 4a i 4b.



Głosowanie: 
za- 6,
przeciw-10.

W wyniku głosowania wniosek Klubu radnych PiS i Niezależni nie uzyskał 
wymaganej większości głosów, zatem nie przeszedł.
Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia sesji Rady Powiatu w Sierpcu 
w dniu 30 maja 2018 roku.

Ad. pkt 4.
Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.
Pan Przewodniczący poinformował, iż do Biura Rady i Zarządu Powiatu wpłynęły 
następujące pisma:

1) Stanowisko Rady Gminy w Mochowie dotyczące poprawy bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniu ulic Nr 3726W Sierpc-Ligowo, Nr 373IW Ligowo- 
Kokoszczyn, Nr 3715W Mochowo Ligowo /Pismo stanowi załącznik Nr 3 do 
niniejszego protokołu/,
2) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przypominające o obowiązku 
złożenia rocznego oświadczenia majątkowego za 2017 rok /Pismo stanowi 
załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu/,
3) Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego /Pismo stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu/,
4) Uchwała Nr Pł. 141.208 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii 
o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Sierpcu sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za 2017 rok /Pismo stanowi załącznik Nr 6 do 
niniejszego protokołu/,
5) Uchwała Pł.217.2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Warszawie z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie wydania opinii 
o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sierpcu wniosku 
w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu /Pismo stanowi 
załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu/,
6) Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu na temat stanu bezrobocia 
w Powiecie Sierpeckim /Pismo stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego 
protokołu/,
7) Pracowników anestezjologii i intensywnej terapii oraz związków 
zawodowych działających przy SPZZOZ w Sierpcu na temat wypowiedzenia 
umowy Pani dr Annie Kozdęba wraz z odpowiedzią Starosty 
Sierpeckiego /Pismo stanowi załącznik Nr 9 do niniejszego protokołu/,
8) Wniosek radnych o odwołanie Starosty Sierpeckiego -  zgodnie z procedurą 
wniosek zostanie skierowany do zaopiniowania przez Komisję Rewizyjną, 
a następnie rozpatrzony na kolejnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu /Pismo 
stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu/,
9) pismo Pana Wiesława Tomkalskiego wycofujące swoje poparcie dla
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złożonego wniosku o odwołanie Starosty Sierpeckiego /Pismo stanowi 
załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu/,
10) pismo Pana Wiesława Tomkalskiego zawierające rezygnację 
z przynależności do Klubu PiS i Niezależni /Pismo stanowi załącznik Nr 12 do 
niniejszego protokołu/,
11) Marszałka Województwa Mazowieckiego na temat podziału województwa 
mazowieckiego na okręgi wyborcze /Pismo stanowi załącznik Nr 13 do 
niniejszego protokołu/,
12) wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2018 roku 
w sprawie ewentualnych zmian podziału na okręgi wyborcze /Pismo stanowi 
załącznik Nr 14do niniejszego protokołu/,
13) wniosek o unieważnienie konkursu na stanowisko Dyrektora SPZZOZ 
w Sierpcu /Pismo stanowi załącznik Nr 15 do niniejszego protokołu/,
14) Stanowisko Rady Miejskiej w Mrozach w sprawie poparcia działań 
dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- 
Modlin/Pismo stanowi załącznik Nr 16 do niniejszego protokołu/,
15) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy SPZZOZ w Sierpcu 
w sprawie umożliwienia zabrania głosu /Pismo stanowi załącznik Nr 17 do 
niniejszego protokołu/.

Następnie Pan Przewodniczący poinformował, iż Komendant Powiatowy Policji 
w Sierpcu zaprasza radnych Rady Powiatu w Sierpcu do udziału w debacie 
ewaluacyjnej, która odbędzie się dnia 7 czerwca 2018 roku o godzinie 11:00 
w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu ul. Piastowska 39.
Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Przewodniczących Komisji 
i Klubów.
Pan Jan Rzeszotarski -  Przewodniczący Rady, poinformował, że dnia 29 maja 
2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji, na którym to pozytywnie zaopiniowano 
następujące projekty uchwał

1) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Sierpeckiego za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 
rok 2017;

2) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034;

3) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2018 rok;

4) w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr 
Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek -  
z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku;

5) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
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Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2017 roku;
6) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 rok;
7) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 rok.
Ponadto na niniejszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowano projekty
oświadczeń:

1) w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego 
Portu Lotniczego Warszawa-Modlin;
2) w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” dla Pani Zofii Smorzewskiej - Prezesa Polskiego Związku 
Niewidomych w Sierpcu.

Następnie członkowie Komisji zapoznali się z:
1) informacją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu na 
temat funkcjonowania mieszkań chronionych;
2) Oceną zasobów pomocy społecznej przedstawioną przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu;
3) „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 1 stycznia 2017 
roku do 31 grudnia 2017 roku.

Ponadto na niniejszym posiedzeniu przyjęto Protokół z XXXIV posiedzenia
Komisji Spraw Społecznych w dniu 27 marca 2018 roku.

Następnie Pan Paweł Pakieła -  Przewodniczący Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyło 
się jedno posiedzenie Komisji. Na posiedzeniu w dniu 29 maja 2018 roku 
pozytywnie zaopiniowano projekty uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń 
w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum 
Kształcenia Praktycznego w Sierpcu;

2) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 
zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń 
w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum 
Ogólnokształcącego w Sierpcu;

3) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Sierpeckiego za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 
rok 2017;

4) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034;

5) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2018 rok;

6) w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do



rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr 
Benedyktynek w Sieipcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek -  
z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

Następnie na niniejszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowany projekty 
oświadczeń:

1) w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu 
Lotniczego Warszawa-Modlin;
2) w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu 
Sierpeckiego” dla Pani Zofii Smorzewskiej Prezesa Polskiego Związku 
Niewidomych w Sierpcu.

Ponadto na niniejszym posiedzeniu zapoznano się z informacjami Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sierpcu na temat:

1) przebiegu zimowego utrzymania dróg powiatowych 2017/2018,
2) pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych -  
sprawy bieżące oraz planowane.

Ponadto przyjęto protokół Nr XXXV z posiedzenia Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 27 marca 2018 roku.

Głos zabrał Pan Mariusz Turalski - Przewodniczący Klub „PiS i Niezależni”,
który powiedział, że „opcja rządząca w Powiecie jest mistrzami elegancji, więc 
należałoby uczcić minutą ciszy pamięć Pana Zdzisława Dumowskiego -  Burmistrza 
Miasta Sierpca, działacza Solidarności, radnego i wieloletniego pracownika 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu”.
Uczestnicy obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu uczcili minutą ciszy pamięć po 
zmarłym Panu Zdzisławie Dumowskim.
Następnie Pan Mariusz Turalski - Przewodniczący Klubu PiS i Niezależni
poinformował, że został złożony wniosek o odwołanie Starosty Sierpeckiego - Pana 
Jana Laskowskiego, który został odczytany. Po odczytaniu wniosku dodał, że 
niniejszy wniosek został podpisany przez 5 osób, jednak radny oznajmił, że podczas 
głosowania niniejszy wniosek poprze większa ilość radnych.
Pan Przewodniczący podkreślił, że jedna osoba która podpisała wniosek w dalszej 
korespondencji, która wpłynęła do Biura Rady i Zarządu Powiatu wycofała swoje 
poparcie co do złożonego wniosku. Dodał, że jednakże proceduralnie sprawa będzie 
przedmiotem obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu.
Pan Juliusz Gorzkoś dodał, że jako członek PSL-u w tej chwili również się 
podpisuje pod złożonym wnioskiem o odwołanie Pana Jana Laskowskiego z funkcji 
Starosty Sierpeckiego.
Następnie głos zabrała Pani Krystyna Kozicka -  Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej, która powiedziała, że w okresie międzysesyjnym odbyły się dwa 
posiedzenia Komisji Rewizyjnej i jedno spotkanie zespołu kontrolnego. Został 
powołany zespół kontrolny, który dokonał kontroli w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Sierpcu. Przedmiotem kontroli były sprawy formalno-prawne, 
merytoryczne i finansowe. Kontrola odbyła się w obecności Pani Elżbiety
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Gozowskiej Dyrektora placówki. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu jest 
samorządową instytucją kultury, wpisaną do powiatowego rejestru instytucji kultury. 
Biblioteka posiada osobowość prawną. Obszarem działania Biblioteki jest Powiat 
Sierpecki w województwie mazowieckim. Biblioteka jest organizowana 
i prowadzona przez Powiat Sierpecki. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem 
Biblioteki sprawuje Organizator. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki 
sprawuje Biblioteka Publiczna Miasta st. Warszawy - Biblioteka Główna 
Województwa Mazowieckiego. Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, 
kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu 
wiedzy i rozwoju kultury. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu jako osoba 
prawna utworzona została na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r, poz, 406). 
Zgodnie z Uchwałą Nr 201.XXXI 1.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 
2013 roku w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Sierpcu rozpoczęcie działalności nastąpiło z dniem 1 kwietnia 2013 r. Powiatowa 
Biblioteka Publiczna w Sierpcu została przeniesiona do budynku Liceum 
Ogólnokształcącego w Sierpcu przy ul. Mjra Henryka Sucharskiego 2. Wcześniej 
siedziba placówki mieściła się przy ul. Płockiej 30. Obecna powierzchnia Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Sierpcu wynosi 136 m2. Z tytułu najmu placówka płaci 
czynsz na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu w wysokości 1750 zł 
miesięcznie. Za najważniejsze potrzeby placówki zespół uznał, że:

1) wykonanie podjazdu do budynku dla osób niepełnosprawnych,
2) powiększenie powierzchni placówki,
3) zatrudnienie pracownika na V2  etatu.

Następnie został powołany zespól kontrolny mający na celu przeprowadzenie 
kontroli Zarządu Powiatu w Sierpcu. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli Zarządu 
Powiatu w Sierpcu na podstawie Planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 281.XLVI.2017 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 
28 grudnia 2017 r. Kontrola odbyła się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w siedzibie 
Zarządu Powiatu w Sierpcu tj. w Starostwie Powiatowym w Sierpcu. Przedmiotem 
kontroli było wykonanie uchwał przez Zarząd Powiatu w Sierpcu w okresie 
od 1 października 2017 roku do 30 marca 2018 roku. W okresie od 1 października 
2017 roku do 30 marca 2018 roku Zarząd Powiatu odbył 22 posiedzenia, na których 
podjął 130 uchwał. Tematyka posiedzeń Zarządu obejmowała zagadnienia 
wynikające z przyjętego planu pracy Zarządu oraz sprawy wynikające z bieżącego 
funkcjonowania administracji powiatowej. Dla realizacji ustawowych zadań powiatu 
-  Zarząd występował do Rady z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowując projekty 
stosownych uchwał oraz realizował przyjęte przez Radę Powiatu uchwały, których 
był adresatem i realizatorem kierunków rozwoju powiatu nakreślonych przez Radę. 
Dodała, że podjęte na Zarządach Powiatu uchwały są zarejestrowane w rejestrze 
uchwał i przekazywane do merytorycznych służb powiatu, które podejmują właściwe 
działania w kierunku całkowitej ich realizacji. Ponadto wydziały Starostwa oraz 
jednostki organizacyjne Powiatu sukcesywnie przekazują informacje o sposobie 
realizacji poszczególnych uchwał. Identyczna procedura obowiązuje przy realizacji



uchwał Rady Powiatu. W okresie od 1 października 2017 do 30 marca 2018 r. 
Zarządowi przekazano do realizacji 58 uchwał Rady Powiatu. Ponadto zostało 
przyjęte przez Zarząd Powiatu w Sierpcu sprawozdanie z wykonania Budżetu 
Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Sierpcu za 2017 rok, które została przekazano Przewodniczącemu Rady Powiatu 
w Sierpcu Uchwałą Nr 720.135.2018 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 
2018 roku. Regionalna Izba Obrachunkowa - po przeanalizowaniu niniejszego 
sprawozdania wydała pozytywną opinię. Plan dochodów i wydatków ustalony 
uchwałami Rady i uchwałami Zarządu Powiatu w Sierpcu jest zgodny z planem 
wykazanym w przedłożonym sprawozdaniu. W dokumentacji Biura Rady i Zarządu 
Powiatu znajduje się potwierdzenie, iż wszystkie uchwały Rady Powiatu zostały 
przekazane do Wojewody Mazowieckiego, a dotyczące spraw finansowych 
dodatkowo do Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Płocku. Ponadto uchwały 
Rady będące aktami prawa miejscowego zostały opublikowane w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Uchwały i postanowienia Rady 
przekazano do realizacji poszczególnym jednostkom organizacyjnym powiatu oraz 
merytorycznym wydziałom Starostwa, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu, do wiadomości mieszkańców powiatu. 
W BIP zamieszczono także protokoły z sesji Rady i posiedzeń Zarządu Powiatu. 
Powyższe wypełnia obowiązek dostępu do informacji publicznej o działaniach władz. 
W oparciu o uchwalony Budżetu Powiatu Zarząd realizował zapisane w nim 
zagadnienia inwestycyjne - przeprowadzał postępowania przetargowe, zlecał 
opracowanie projektów technicznych i wykonawczych oraz realizował zadania 
bieżące w poszczególnych obszarach administracji powiatowej, dysponując 
budżetem w ramach obowiązujących przepisów i upoważnień Rady. W związku 
z brakiem uchybień -  zaleceń pokontrolnych nie sformułowano. Zespół Kontrolny 
analizując protokoły z posiedzeń Zarządu nie wnosi uwag co do słuszności 
omawianych tematów i nie dopatruje się w pracy Zarządu Powiatu nieprawidłowości, 
sprzeczności z prawem lub niegospodarności. Następnie Pani Przewodnicząca 
poinformowała, że w dniu 8 maja 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji 
Rewizyjnej, której przedmiotem, było rozpatrzenie sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu Sierpeckiego za 2017 rok i wystąpienie do Rady Powiatu w Sierpcu 
z wnioskiem o absolutorium. Na niniejsze posiedzenie Komisji został zaproszony Pan 
Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu, który przybliżył wyniki finansowe za 2017 
rok. Dodała, że stosunkowo wcześnie radni otrzymali stosowne dokumenty w celu 
zapoznania się. W wyniku analizy przedłożonych przez Zarząd Powiatu w Sierpcu 
dokumentów tj. sprawozdania Zarządu Powiatu w Sierpcu z wykonania Budżetu 
Powiatu za rok 2017 i sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2017 
skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zaopiniował 
przedmiotowe sprawozdanie pozytywnie. Po analizie otrzymanych dokumentów 
i informacji od Pan Skarbnika Powiatu wniosek o absolutorium dla Zarządu Powiatu 
za 2017 roku został poddany pod głosowanie. Komisji Rewizyjna w wyniku 
głosowania nie udzieliła absolutorium dla Zarządu powiatu za 2017 rok. Na prośbę 
o uzasadnienie wyniku głosowania członkowie Komisji Rewizyjnej oznajmili, iż do
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tematu odniosą się podczas sesji Rady Powiatu w Sierpcu. Zgodnie z art. 16 ust. 3 
ustawy o samorządzie powiatowym wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oznajmiła, że wniosek Komisji Rewizyjnej 
w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium nie zyskał pozytywnej 
opinii RIO.
Na obrady sesji przybył Pan Jarosław Ocicki (godz.9:45). Stan obecnych 
radnych -1 7  osób.

Ad. pkt 5.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania 
budżetu Powiatu za rok 2017.
Pan Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, był on również przedmiotem prac Komisji stałych Rady, które 
zaopiniowały sprawozdania pozytywnie, prócz Komisji Rewizyjnej, która wyraziła 
negatywną opinię.
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?
Pan Marek Gąsiorowski zapytał radcę prawnego, czy radni Rady Powiatu mogą 
rozpatrywać niniejsze sprawozdanie jeżeli Komisja Budżetu i Promocji Powiatu nie 
opiniowała niniejszego sprawozdania?
Pan Jerzy Suski -  Radca prawny wyjaśnił, ze komisje rady nie są organami 
samorządu powiatowego. Podkreślił, że organem jest Rada. Komisje są ciałami 
pomocniczymi Rady, po to żeby w sposób wyspecjalizowany przedstawić swoje 
stanowisko Radzie Powiatu, swoją opinię i rekomendację w sprawie projektów 
uchwał, które będą przedmiotem obrad sesji. Taka ocena komisji w strukturze 
organów samorządu powiatowego wielokrotnie była wskazywana przez NSA, który 
stwierdził, że Rada nie podejmuje uchwał nad wnioskami Komisji, a jedynie jest to 
materiał pomocniczy do podejmowania uchwał. Niepodjęcie żadnej opinii, bądź nie 
wypowiedzenie się przez komisję na temat danego projektu uchwały nie ma 
znaczenia dla ważności uchwał.
Pan Juliusz Gorzkoś powiedział, że nieraz podczas sesji padały zarzuty, że na 
komisjach nie były zadawane pytania, a dopiero podczas obrad sesji. Był przypadek, 
że radca prawny stwierdził, że naruszano pewne przepisy przy wyborze Wicestarosty, 
który obsługiwał Komisję Spraw Społecznych. Nie naprawiono tej sprawy, 
a mecenas jednoznacznie powiedział, że tak nie powinno być. Nad budżetem który 
jest najważniejszy dla Powiatu, który jest również opiniowany przez RIO nie 
powinno się dopuścić do tego żeby komisje nie procedowały nad tematem. Powinien 
być współudział, jak najszerszej grupy ludzi przy opiniowaniu danych projektów 
uchwał.
Pan Bogdan Misztal powiedział, że szkoda, że radny Pan Juliusz Gorzkoś swojej 
wypowiedzi nie zaczął od podania przyczyny, dlaczego to nie odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Promocji Powiatu. Wyjaśnił, że posiedzenie niniejszej komisji nie
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odbyło się z uwagi na fakt, iż nie dotarł Przewodniczący Komisji, zatem nie było 
komu poprowadzić posiedzenia. Wszyscy członkowie Komisji się zebrali na 
niniejsze posiedzenie.
Pan Mariusz Turalski przypomniał, że Komisja Rewizyjna negatywnie oceniła 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok.

Więcej pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za- 10, 
przeciw-5,
wstrzymujących się -  2.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 311.LII.2018
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Powiatu Sierpeckiego za rok 2017 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017

/Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6.
Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 
za rok 2017.

Pan Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu 
w Sierpcu, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 oraz 
sprawozdania finansowego, postanowiła wystąpić do Rady Powiatu w Sierpcu 
z wnioskiem o nieudzielenie Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium za rok 
2017. Wobec powyższego stosowny projekt uchwały otrzymali radni w materiałach. 
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?
Pan Przewodniczący poprosił Pana Krzysztofa Sobieckiego -  Skarbnika Powiatu 
o odczytanie treści opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy 
w Płocku na temat przedłożonego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sierpcu 
wniosku w sprawie nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu odczytał treść opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej Zespół Zamiejscowy w Płocku na temat przedłożonego przez 
Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Sierpcu wniosku w sprawie nieudzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu.
Następnie Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu odczytał treść opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku na
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temat przedłożonego przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu 
powiatu za 2017 rok.
Pan Starosta powiedział, że po wysłuchaniu opinii Komisji Rewizyjnej można 
stwierdzić, że decyzja Komisji Rewizyjnej nie została podjęta ze względów 
merytorycznych. Wyjaśnił, że budżet przez cały rok wykonują wszyscy, ponieważ 
to Rada Powiatu w Sierpcu zatwierdza budżet wraz z wszystkimi zmianami 
wynikającymi w trakcie roku. Pan Starosta zaznaczył, że budżet w roku 2017 został 
wykonany w 100,4 %, natomiast wydatki w 98,3%, a spłacono 500.000 zł kredytu. 
W roku 2017 na inwestycje, czyli wydatki majątkowe wydano 11.157.000 zł, 
natomiast na rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze wydano
3.600.000 zł. Dodał, że zadłużenie na koniec roku 20017 wynosiło 19.843.000 zł. 
Jednakże po odjęciu pożyczek na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, 
kwota zadłużenia wynosi 18.580.031 zł. Podkreślił, że „te wyniki mówią same za 
siebie”. Dodał, że aby w tym momencie nie być gołosłownym, to należy również 
przedstawić stan zadłużenia Powiatu. Wyjaśnił, że największy przyrost zadłużenia 
powiatu następował w okresie 2006-2010 i było prawie na poziomie 10.000.000 zł. 
W trakcie kadencji 2010-2014 zadłużenie było na poziomie 6.727.000 zł. W obecnej 
kadencji Rady Powiatu należy zauważyć spadek zadłużenia o prawie 1.455.000 zł. 
Zapytał, jak w takiej sytuacji można mówić, że zarząd niewłaściwie wykonuje 
budżet? Oznajmił, że należy zauważyć jak maleje zadłużenie, a jak wzrasta wartość 
środków inwestycyjnych. Dodał, że członkowie Komisji Rewizyjnej określili 
wniosek, że zarząd źle realizuje budżet. Stwierdził, że pozostawia to ocenie radnych. 
Powiedział, że uważa, „iż można bawić się w politykę, ale przy budżecie polityki nie 
powinno się uprawiać, bo wtedy ten budżet można całkowicie popsuć”. Dodał, że 
w swojej pracy stara się realizować, co zostało określone na posiedzeniach Rady 
Powiatu w Sierpcu. Następnie Pan Starosta wyjaśnił, że przyrost wydatków 
majątkowych w latach 2015-2018 stanowi prawie 46.000.000 zł i jest to wzrost 
w stosunku poprzedniej kadencji o 133%, a do jeszcze wcześniejszej o 156%. Dodał, 
że Powiatowi Sierpeckim mimo trudnych warunków, ponieważ ludność się zmniejsza 
i przedsiębiorców nie przybywa, to udało się wejść na właściwą drogę rozwoju 
i funkcjonowania powiatu, dlatego ponieważ władza sprawująca władzę jest to winna 
mieszkańcom, którzy oddają swoje głosy na poszczególnych radnych. Mieszkańcy 
Powiatu dali prawo do rządzenia, a jednocześnie domagają się, aby były wypełniane 
te potrzeby, które są niezbędne do funkcjonowania Powiatu. Podkreślił, że Zarząd 
Powiatu to wykonuje. Dodał, że każdemu z radnych pozostawia ocenę, aby każdy 
zadecydował i odpowiedział na pytanie, „czy to jest właściwie wykonany budżet 
i czy zadania nakreślone, zostały wykonane oraz czy powiat rozwija się w sposób 
właściwy”. Następnie Pan Starosta powiedział, że żeby ten budżet wykonać, to musi 
być dobra grupa ludzi i trochę ludzi przyjaznych, którzy będą wspierali pracę. W tym 
miejscu Pan Starosta złożył podziękowania Panu Waldemarowi Olejniczakowi -  
Posłowi na Sejm RP, Panu Adamowi Struzikowi - Marszałkowi Województwa 
Mazowieckiego, podziękował radnym Rady Powiatu w Sierpcu, pracownikom 
Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ponieważ bez ich pracy i zaangażowania



w codzienne funkcjonowanie jednostki, takich wyników nie osiągnięto by i nie 
można byłoby śmiało spojrzeć w przyszłość. Dodał, że w bieżącym roku kończy się 
kadencja Rady Powiatu w Sierpcu, jednak na następną kadencję jest wiele 
przygotowanych projektów do realizacji. Podkreślił, że nie jest pozostawiany urząd 
bez niczego. Powiat zostanie pozostawiony następcom w takim stanie, że będzie 
mógł dobrze funkcjonować. Pan Starosta złożył szczególne podziękowania Panu 
Zdzisławowi Dumowskiemu, który przyczynił się do rozliczenia inwestycji 
związanej z budową hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu.
Pan Marek Gąsiorowski powiedział, że glosował przeciw udzieleniu przez Komisję 
Rewizyjną absolutorium dla Zarząd Powiatu w Sierpcu. Dodał, że to jest jedyna 
chwila, że można ocenić pracę Zarządu. Jeżeli chodzi o sprawy finansowe, to sprawy 
są przejrzyste. Jednakże jest to jedyna możliwość dla radnego, żeby ocenić pracę 
Zarządu Powiatu w Sierpcu i w tym momencie ocenia tą pracę negatywnie, ponieważ 
zarząd nie chciał z radnymi rozmawiać. Dodał, że padały zobowiązania na temat 
szpitala, że będzie debata, gdzie do dnia dzisiejszego taka debata się nie odbyła. Jeśli 
chodzi o szkoły to Komisja Spraw Społecznych nie ma Przewodniczącego, a zatem 
wynika, że nie jest ważna ta komisja. Radny uważa, że na niniejszej Komisji trzeba 
byłoby porozmawiać na temat szkół i zatrudnienia. Na te tematy również nie 
rozmawiano. Dodał, że jako radny jest zobowiązany przez społeczeństwo, aby 
wyrazić swój głos negatywny w sprawie absolutorium, ponieważ radny nie zauważył 
chęci współpracy, tylko puste zobowiązania. Dodał, że radny był gotów do spotkania 
i podjęcia rozmowy i wypracowania może np. lepszych rozwiązań dla szpitala. 
Podkreślił, że do wyniku i prowadzenia spraw finansowych księgowości nie ma 
zastrzeżeń, natomiast ma zastrzeżenia do pracy Zarządu i w imieniu społeczeństwa 
w tym kontekście wyraża negatywną opinię.
Pan Paweł Pakieła odnosząc się do stwierdzeń dotyczących braku współpracy 
powiedział, że jest inny instrument aby ocenić pracę Starosty taki jak np. wniosek
0 odwołanie Starosty i całego Zarządu Powiatu. Dodał, że jest sprawozdanie 
z wykonania budżetu, gdzie w załączniku 8 są 44 pozycje inwestycyjne za łączną 
kwotę 10.527.037 zł. Należy również zauważyć, że w ostatnich latach nie były 
zaciągane kredyty, ponieważ są spłacane kredyty, które były zaciągnięte w trakcie 
wcześniejszych kadencji Rady. Radny dodał, że nie rozumie co może być przyczyną 
nieudzielenia absolutorium.
Pan Mariusz Turalski powiedział, że również jako członek Komisji Rewizyjnej był 
przeciwny udzieleniu absolutorium z wagi na zaniedbania związane ze sprawami 
szkolnictwa oraz służby zdrowia. Ponadto dodał, że należy przyjrzeć się inwestycjom 
drogowym i sposobowi podziału funduszy na poszczególne gminy. Podkreślił, że co 
do pracy Pana Skarbnika nie ma żadnych zastrzeżeń. Dodał, że kierunki pracy 
Zarządu Powiatu nie są spójne, a Zarząd nie ma ochoty rozmawiać z opozycją, co jest 
niejednokrotnie pokazywanie podczas obrad sesji, gdzie różne propozycje są 
odrzucane.
Pan Sławomir Olejniczak nadmienił, że praca w Zarządzie nie jest sprawą łatwą
1 prostą pracą, ponieważ oprócz inwestycji i zadań, które są zaplanowane oraz



ustalone występują nieraz przypadki np. po okresie zimowym, że zostaje coś 
zdewastowane i zniszczone, co wiąże się z kolejnymi wydatkami, które trzeba jakoś 
rozwiązać.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że słucha już 8 lat jak to jest wspaniale. Zauważył, 
że Pan Starosta mówi, „żeby nie uprawiać polityki”. Radny podkreślił, że tej polityki 
nie uprawia, ponieważ jako radny nie działa na rzecz partyjnych interesów, tylko na 
rzecz Powiatu. Radny dodał, że Pan Starosta powinien się zastanowić jak ten Zarząd 
powinien funkcjonować.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że Pan Przewodniczący Zarządu powiedział, że 
Rada Powiatu ma dużo do powiedzenia w kwestiach podejmowanych decyzji, 
jednakże należy zauważyć, że skład Rady Powiatu liczebnie zdecydowaną większość 
posiada Klub PSL. Dodał, że na całokształt składa się całe zarządzenie powiatem. 
Zarząd nadzoruje szpital i oświatę. W szpitalu należy zauważyć, że dzieją się rzeczy 
nie do końca pozytywne. Został wybrany nowy Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu, 
natomiast podczas obrad sesji słyszy się, że wpłynęło pismo do Biura Rady i Zarządu 
Powiatu od Pani (nazwisko zostało usunięte na wniosek osoby zainteresowanej) („jak 
dobrze radny słyszał”). Dodał, że dobrze byłoby poznać zawartość niniejszego pisma, 
bo może dałoby to dokładniejszy obraz sprawy związanej ze szpitalem 
i wówczas można byłoby dyskutować. Następnie radny dodał, że w informacjach 
przekazywanych na temat pracy zarządu, zostały ujęte tematy dotyczące sprzedaży 
działek w miejscowości Studzieniec, które są własnością Powiatu. Ta sprawa też daje 
obraz jak zarządza obecny Zarząd Powiatu w Sierpcu. Dodał, że w niedługim czasie 
powiat dokona sprzedaży 30 hektarów ziemi. Mówi się, że jest spadek zadłużenia, 
jednak należy zauważyć, iż zadłużenie dla powiatów jest dopuszczalne. Z jednej 
strony jest mowa o oszczędnościach, natomiast z drugiej strony jest sprzedawana 
ziemia.
Obrady sesji opuścił Pan Juliusz Gorzkoś ( godz. 10:45). Stan obecnych 
radnych -  16 osób.
Pani Krystyna Kozicka powiedziała, że jest radną czwarty rok i słyszy tylko cały 
czas oskarżenia i zarzuty, natomiast nikt nie wychodzi z prośbą, czy propozycją 
inwestycyjną. Dodała, że nie jest członkiem Klubu PSL i żadnych zobowiązań Pan 
Starosta w stosunku do radnej nie ma. Dodała, że jako radna poprosiła o spotkanie 
z Dyrektorem szpitala, to takie spotkanie się odbyło. Na niniejszym spotkaniu zostały 
omówione problemy, które radną niepokoiły w szpitalu. Spotkanie trwało około 
dwóch godzin, gdzie szczegółowo zostały omówione nurtujące problemy. Wówczas 
radna dowiedziała, że jest kompleks, który całkowicie powinien być szpitalny, nie 
należy do szpitala, ponieważ w pewny okresie czasu był sprzedany. Radna dodała, że 
współpraca ze Starostą jest bardzo dobra i w tym aspekcie radna nie ma żadnych 
zastrzeżeń.
Na obrady sesji powrócił Pan Juliusz Gorzkoś ( godz. 10:50). Stan obecnych 
radnych -1 7  osób.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że na początku obecnej kadencji było powiedziane, 
że „opozycja wówczas jak Zarząd będzie podejmować zasadne decyzje, będzie



popierała takie działania”. Stwierdził także, że dobrze byłoby również - wracając do 
przeszłości - powiedzieć, kto dokonał sprzedaży przychodni, na której dzisiaj 
zarabiają lekarze prywatnie. Jeśli chodzi o sprzedaż ziemi, to należy zauważyć, że 
wycena jest niska. Sprzedaż tej ziemi nie rozwiąże problemów w szpitalu, ponieważ 
tam jest potrzeba 14.000.000 zł na to, aby szpital spełniał normy. Ze sprzedaży ziemi 
powiat uzyska kwotę 1.300.000 zł. Dodał, że te środki finansowe nie rozwiążą 
problemów istniejących w szpitalu. Dodał, że ziemia w Studzieńcu jest inwestycją, 
na którą istnieje możliwość ściągnięcia inwestora, gdzie w efekcie ludzie mieliby 
pracę. Ta ziemia w tej chwili ma zostać sprzedana za kwotę 43.000 zł za hektar. Jeśli 
będzie wyprzedawany majtek powiatu za tak niskie środki finansowe, to nie 
doprowadzi to do niczego dobrego.
Pan Mariusz Turalaski odnosząc się do wypowiedzi Pani Krystyny Kozickiej 
powiedział, że cały czas są tylko oskarżenia i zarzuty. Podkreślił, że od 7 lat składany 
jest wniosek o zwiększenie budżetu na organizacje pozarządowe z 82.000 zł na
100.000 zł, aby wspierać sport dzieci i młodzieży. W budżecie 60.000.000 zł nie ma
18.000 zł, a są środki finansowe na powołanie drugiego Wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu. Dodał, że podkreślenia wymaga fakt, że drugi Wiceprzewodniczący jest 
członkiem PSL. Następnie należy zauważyć, że walczono o realizację ustawy „59”, 
ponieważ ani Dyrekcja szpitala, ani Starostwo, ani Zarząd nie był zainteresowany, 
aby realizować założenia ustawy „nr 59”. Następnie radny powiedział, że w Radzie 
Powiatu jest członkiem od 2010 roku i cały czas radny Jarosław Ociki składa 
wniosek o uwzględnienie zakupu tomografu do szpitala. Do dnia dzisiejszego ten 
wniosek nie został uwzględniony.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że w trakcie kadencji Rady Powiatu Pan 
Waldemar Olejniczak sprawował funkcję w Komisji Rewizyjnej. Wówczas jak został 
mianowany na Posła Sejmu RP, to na jego miejsce wszedł kolejny z listy radny 
w osobie Pana Andrzeja Cześnika. Dla radnego był oczywisty fakt, że tak jak Pan 
Waldemar Olejniczak był członkiem Komisji Rewizyjnej, to radnemu Panu 
Andrzejowi Cześnikowi, również to zostanie umożliwione. Jednak tak się nie stało, 
mimo wniosków, radny nie został powołany w skład niniejszej Komisji. Podkreślił, 
że ten temat nawet nie był poddany pod głosowanie.
Pan Przewodniczący oznajmił, że radny Pan Mariusz Turalski miał złożyć wniosek 
o zwołanie Komisji Spraw Społecznych, w którym to miały zostać przedstawione 
tematy, które winny zostać omówione związane z oświatą. Podkreślił, że takiego 
pisma radny nie złożył. Dodał, że rozmawiał z dyrektorami szkół, którzy nie zgłosili 
żadnych problemów z funkcjonowaniem oświaty.
Pan Juliusz Gorzkoś oznajmił, że Zarząd Powiatu jest odpowiedzialny 
za inwestowanie i za zabezpieczenie środków finansowych na inwestycje w szpitalu. 
Na początku roku 2016, zanim Pani Kowalkowska odeszła z pracy, gdzie poza 
wiedzą Pana Starosty okazało się, że wprowadziła III stopień informatyzacji. Szpital 
musiał mieć zabezpieczone na realizację zadania kwotę 240.000 zł. Dodał, że „Pan 
Skarbnik powiedział, że szpital otrzymuje kwotę 453.000 zł, gdzie kwota 333.000 zł 
na te różne rzeczy, równoważy ratę kredytu”. Następnie powiedział, że od 1 września



2016 roku Pan Starosta zezwolił jednemu z Dyrektorów szpitala na zawarcie umowy 
kredytowej w kwocie 657.000 zł na doposażenie chirurgii. Na 36 miesięcy został 
udzielony kredyt, gdzie co miesiąc obciąża budżet kwotą 18.243 zł. Następnie pod 
koniec roku 2016 przyszła kontrola p.poż, która również wykazała szereg 
nieprawidłowości. Wówczas wniknęła potrzeba spełnienia wymogów p.poż, które 
wiązały się z kwotą 330.000 zł. Dodał, że również wystąpiono z wnioskiem na 
docieplenie budynku SPZZOZ w Sierpcu, jednakże środki finansowe na wkład 
własny nie zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Sierpeckiego.
Pan Marcin Błaszczyk -  Wiceprzewodniczący Rady zaznaczył, że jako radny 
Rady Powiatu sprawując funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, gdzie 
powinien pracować w jednej komisji stałej, a pracuje w dwóch.
Pan Mariusz Turalski odnosząc się do sprawy związanej ze złożeniem wniosku 
wraz z tematami, które winna omówić Komisja Spraw Społecznych, które będą 
związane z oświatą oznajmił, że stosowny wniosek złoży w późniejszym terminie, 
ponieważ w tej chwili nie chce dezorganizować pracy dyrektorów szkół, gdyż 
są matury. Odnosząc się do stwierdzenia, że Wiceprzewodniczący Rady pracuje 
w dwóch komisja stałych Radny Powiatu, podkreślił, że jako radny pracuje 
w składzie trzech komisji stałych Rady Powiatu w Sierpcu. Następnie zapytał, o ile 
większe środki finansowe są ponoszone z tytułu powołania drugiego 
Wiceprzewodniczącego Rady?
Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu powiedział, że w związku 
z powołaniem drugiego Wiceprzewodniczącego Rady wydano różnicę między dietą 
zwykłego radnego a dietą Wiceprzewodniczącego tj. około 600 zł miesięcznie.
Pan Starosta oznajmił, że w dyskusji padło wiele niedomówień. Dodał, że 
„niektórzy zapomnieli, że w pewnym okresie sami sprawowali funkcję Wicestarosty 
i nadzorowali oświatę oraz służbę zdrowia”. Dodał, że dziwi się zarzutowi, że 
zostały zakupione urządzenia dla oddziału chirurgicznego SPZZOZ w Sierpcu. 
Zapytał, czym Ci chirurdzy mają operować? Podkreślił, że chcąc utrzymać szpital na 
dobrym poziomie, to trzeba go doposażać. Przypomniał, że środki finansowe z tytułu 
sprzedaży ziemi zostaną przeznaczone na doposażenie szpitala. Powiedział, że Pan 
Turalski zarzuca, że powinno być przeznaczone więcej środków finansowych na 
sport dzieci i młodzieży. Wyjaśnił, że tyle co Powiat Sierpecki wydaje na niniejszy 
cel, to żaden Powiat takich środków nie wydatkuje. Następnie Pan Starosta 
powiedział, że należy się zastanowić jak wyglądała oświata w Powiecie Sierpecki 
7 lat temu. Należy również zwrócić uwagę, jak szkoły zostały w ostatnich latach 
doposażone. Wobec powyższego Pan Starosta wniósł wniosek o udzielenie 
absolutorium.
Pan Juliusz Gorzkoś powiedział, że „w szpitalu istnieją zobowiązania powstałe od 
roku 2012, gdyż wtedy Rozporządzenie Ministra Zdrowia określiło, jakie muszą być 
normy w szpitalach dotyczące bloku operacyjnego i innych rzeczy”. Dodał, że Pani 
Kowalkowska zleciła wykonanie ekspertyzy, która określała kierunki inwestycji 
w szpitalu. Dodał, że niniejszy projekt nadaje się do kosza. Następnie radny podał 
dla przykładu szpitala w Mińsku Mazowieckim, gdzie Powiat przekazał kwotę



7.000.000 zł w roku 2016, następnie 9.000.000 zł w roku 2017. Podkreślił, że Powiat 
Sierpecki na szpital przekazuje dotację w wysokości 450.000 zł, gdzie są 
zobowiązania i planowane inwestowanie. Zwracając się do Pana Rafała 
Wiśniewskiego -  p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu przypomniał, że kiedyś 
powiedział, „iż Pani Dyrektor Kowalkowska zamiatała wszystko pod dywan, a Pani 
Beata Bany jako Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu robi wszystko klarownie”. Dodał, że 
„to powiedział Pan Rafał Wiśniewski tylko, że teraz zatoczył koło i z powrotem 
odchylił ten dywan”.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad? 

Więcej pytań i uwag nie było.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie, zgodnie 
z wnioskiem Komisji Rewizyjnej tj. Podjęcie uchwały w sprawie nieudzielenia 
Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2017. 

Głosowanie:
za- 6,
przeciw-10,
wstrzymujących się -1 .

W wyniku głosowania Rada Powiatu w Sierpcu nie podjęła uchwały 
w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu Powiatu za rok 2017.

W związku z niepodjęciem uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Pan 
Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi 
Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.

Głosowanie:
za-10, 
przeciw-6,
wstrzymujących się -1.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu w głosowaniu jawnym podjęła

UCHWAŁĘ Nr 312.LII.2018
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.

/Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.

Obrady sesji opuścili Pan Jarosław Ocicki i Pan Marek Gąsiorowski (godz. 
11:05). Stan obecnych radnych -  15 osób.

Ad. pkt 7.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.



Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach i że był on przedmiotem posiedzeń komisji stałych Rady Powiatu. 
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu, 
który udzieli wszelkich wyjaśnień na zaistniałe pytania.

Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za -11, 
przeciw-1,
wstrzymujących się -  3.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 313.LII.2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Powiatu Sierpeckiego na łata 2018-2034 
/Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu/.

Na obrady sesji powrócili Pan Jarosław Ocicki i Pan Marek Gąsiorowski ( godz. 
11:10). Stan obecnych radnych -  17 osób.

Ad. pkt 8.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2018 rok.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach, który był przedmiotem posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu 
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu, 
który udzieli wszelkich wyjaśnień na zaistniałe pytania.

Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za- 11, 
przeciw -  2,
wstrzymujących się -  2,

brak głosu -  1.



Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 314.LII.2018
zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na

2018 rok
/Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 9.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny należący do 
Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek -  
z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach oraz że był on przedmiotem posiedzeń Komisji stałych Rady Powiatu. 
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu, 
który udzieli wszelkich wyjaśnień na zaistniałe pytania.

Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za- 17.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 315.LII.2018
w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków -  Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr 
Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. 

Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek-  
z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku 

/Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.

Pan Przewodniczący ogłosił 10-minutową przerwę (godzina 11:45).

Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady sesji Rady Powiatu w Sierpcu 
(godz. 11:55). Stan obecnych radnych -  11 osób, (nieobecni: Pan Paweł Pakieła, 
Pan Juliusz Gorzgkoś, Pan Andrzej Cześnik, Pani Maria Lejman, Pan Mariusz 
Turalski, Pan Jarosław Ocicki).

Ad. pkt 10.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, 
kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów



Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2017 roku.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach oraz że był on przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 
Rady Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Rafał Wiśniewski -  p.o. Dyrektora 
SPZZOZ w Sierpcu, który udzieli wszelkich wyjaśnień na zaistniałe pytania.

Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za-10,
wstrzymujących się -1 .

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 316.LII.2018
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 

finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2017 roku

/Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu/.

Na obrady sesji powrócili Pani Maria Lejman Pan Paweł Pakieła, Pan Juliusz 
Gorzgkoś, Pan Andrzej Cześnik, Pan Mariusz Turalski, Pan Jarosław Ocicki). 
(godz. 12:10). Stan obecnych radnych -  17 osób.

Ad. pkt 11.
Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta 
z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 
31 grudnia 2017 roku.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejsze sprawozdanie otrzymali radni 
w materiałach oraz że był on przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 
Rady Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Rafał Wiśniewski -  p.o. Dyrektora 
SPZZOZ w Sierpcu, który udzieli wszelkich wyjaśnień na zaistniałe pytania.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 12.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu 
za 2017 rok.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni
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w materiałach i że był on przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 
Rady Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Rafał Wiśniewski -  p.o. Dyrektora 
SPZZOZ w Sierpcu, który udzieli wszelkich wyjaśnień na zaistniałe pytania.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że przeczytał niniejsze sprawozdania, z których 
wynika, że została przedstawiona działalność dyrektora w roku 2017, gdzie wyszło, 
że szpital jest na plusie chociaż realia były inne. Dodał, że nie rozumie jak Dyrektor, 
który znalazł oszczędności, pozyskał od osób prywatnych pieniądze, który 
doprowadził do takiego wyniku finansowego został zwolniony z pracy? Dodał, że za 
chwilę Pan Starosta powie, że tenże dyrektor sam się zwolnił. Powiedział, że 
„człowiek zaszczuty sam się zwalnia z pracy”. Dodał, że to dzięki Pani Bany oraz 
dzięki ówczesnemu Wicestaroście jest taki wynik finansowy szpitala za 2017 rok. 
Pani Dyrektor Bany zmuszona była odejść z pracy, ponieważ nie chciała być 
traktowa pod presją jaką stworzyli niektórzy lekarze. Lekarze doprowadzili do tego, 
ponieważ nie chcieli podpisać kontraktów. Dodał, że Pani Bany odeszła z pracy, 
ponieważ nie było współpracy z Zarządem Powiatu. W następstwie Pan Wicestarosta 
złożył rezygnację z funkcji. Dodał, że jako radny szanuje takich ludzi, ponieważ chcą 
coś zrobić dla społeczeństwa.
Pan Wicestarosta powiedział, że jeżeli chodzi o dodatni wynik finansowy, to należy 
spojrzeć w skali porównawczej, czyli do roku 2016, gdzie było 736.000 zł. Dodał, że 
to obecny p.o. Dyrektor wysłał pisma odnośnie nadwykonań. Za nadwykonania w 
poradni chirurgicznej Oj om otrzymano 100% nadwykonań. Natomiast za 
hospitalizację otrzymano 70 % nadwykonań. Reasumując można powiedzieć że 
otrzymano 80% nadwykonań.
Pan Mariusz Turalski zauważył, że w roku 2016 Pani Bany musiała się zmierzyć 
z milionową podwyżką wynagrodzeń. Dodał, że różnie współpraca się układała 
z dyrektorami szpitala. Natomiast współpraca z Panią Bany ta współpraca układała 
się bardzo dobrze. Stwierdził, że była osobą uczciwą, otwartą. Przypomniał, że 
zgłosiła Zarządowi Powiatu sprawę o domniemaniu popełnienia przestępstwa. Zarząd 
Powiatu w niniejszej sprawie nie poczynił żadnych kroków i dopiero jak opozycja 
zgłosiła sprawę do organów ścigania Zarząd również skierował swój wniosek 
w sprawie do rozpatrzenia tematu. Dodał, że sprawa jest cały czas w toku.
Pan Bogdan Misztal zapytał o rozstrzygnięcie sprawy, czy jest już znane 
stanowisko jakie zajął prokurator w sprawie?
Pan Mariusz Turalski wyjaśnił, że sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta, 
ponieważ zostało złożone odwołanie.
Pan Juliusz Gorzkoś odnosząc się do wypowiedzi Pana Wicestarosty, zapytał 
o czym była mowa w aspekcie co do kwoty 720.000 zł.
Pan Wicestarosta powiedział, że odnosił się do wyniku finansowego.
Pan Juliusz Gorzkoś powiedział, że Pan Wicestarosta przedstawia fałszywe dane. 
Oznajmił, że 1.283.366 zł był wynik finansowy. Dodał, że w czasie kiedy funkcję 
Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu pełniła Pani Beata Bany było trzeba wziąć pod uwagę



zwiększenie kosztów pracy. Dnia 13 września Pani Beata Bany przestawiła 
informację na temat poczynionych oszczędnościach. Okazało się, że zostały 
wprowadzone pewne oszczędności. Dodał, że dnia 17 listopada uczestniczono w 
spotkaniu dotyczącym reformę, która od dawna wisiała w powietrzu. Ta reforma 
zaistniała od 1 października, czyli w ostatnim kwartale. Okres możliwości 
funkcjonowania na starych zasadach czyli wykonywania nadwykonań był coraz 
dłuższy. Bo jeżeli reforma weszłaby od 1 stycznia to tych nadwykonań nie byłoby w 
ogóle. Takie jest założenie tej reformy. Jeżeli te założenia były takie że przedstawiano 
stratę ponad 300.000 zł od razy budżet dostał w plecy. Przez kilka dni które Pani 
Dyrektor próbowała to naprawić i uratowała 48.000 zł, o czym Pan Starosta wiedział, 
ale nigdy o tym nie wspomniał. Jakby przeszły te założenia, że szpital nie otrzyma 
nadwykonań to byłby zupełnie inny wynik finansowy. Dnia 13 wrześni Pani Dyrektor 
przedstawiła informację na temat poczynionych przez nią oszczędności. Dnia 22 
czerwca zrobiono spotkanie aby uratować szpital komisji która była powołana. Za 
parę dni jeden z lekarzy pisze w 18 punktach, że został obrażony. Kwota 582.000 zł 
jest to zbieg że otrzymano nadwykonania oraz pracowitości Pani Dyrektor.
Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu powiedział, że kwota jest z rachunku 
zysków i strat za rok 2016. Dodał, że Pan Juliusz Gorzkoś mówi o wydatkach, 
natomiast sam wynik finansowy, gdzie sprawozdanie finansowe jest podpisane przez 
Panią Bany, w którym zostaje przedstawiony wynik finansowy w kwocie 736.560 zł. 
Pan Jarosław Ocicki zapytał po raz trzeci, czy Pani Księgowa w roku 2011 była 
skierowana na szkolenie odnośnie prywatyzacji szpitali powiatowych? Zapytał, jaki 
koszt był szkolenia oraz jaki był cel tego szkolenia?
Pan Jadwiga Błażewska -  Główna Księgowa SPZZOZ w Sierpcu powiedziała, że 
sama się nie deleguje na dane szkolenie i potwierdziła, że uczestniczyła w takim 
szkoleniu. Koszt szkolenia wynosił około 600 zł.
Pani Krystyna Kozicka- odnosząc się do pracy Pani Bany zapytała, jaki byłby 
skutek w działalności szpitala w aspekcie złożonej przez Panią Dyrektor rezygnacji z 
pracy z końcem roku i niepodpisanymi kontraktami na rok następny.
Pan Paweł Pakieła nawiązując do wypowiedzi Pana Mariusz Turalskiego 
powiedział, że na kilku sesjach Rady Powiatu słyszano o piśmie skierowanym do 
Prokuratury na temat złego funkcjonowania Zarządu Powiatu. Radny chciałby 
poznać treść poszczególnych rozstrzygnięć.
Pan Starosta wyjaśnił, że Prokuratura Rejonowa w Sierpcu postanowiła umorzyć 
śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków wykonywanych przez Dyrektorów 
SPZZOZ w Sierpcu w latach 2011-2016 wobec braku znamion czynu zabronionego 
poświadczenia nieprawdy w złożonych dokumentach dotyczących rozliczenia czasu 
pracy w dniu 16 listopada 2016 roku i doprowadzenia do niekorzystnego 
rozporządzania środkami finansowymi przez wypłatę nienależnego wynagrodzenia 
wobec braku znamion czynu zabronionego.
Pan Wojciech Rychter powiedział, że jeżeli nie zostałyby podpisane umowy 
kontraktowe to 3 oddziały miesięcznie traciłyby około 1.500.000 zł. Dodatkowo 
byłoby trzeba ponosić koszty za realiację umów o pracę zawartych na czas



nieokreślony. Dodał, że na początku stycznia 2018 roku obejmując funkcję 
Wicestarosty dowiedział się, że były prowadzone rozmowy z przedstawicielem 
holdingu, w którym jest 10 szpitali i są to szpitale niepubliczne, a prowadzą usługi z 
kontraktów i ryczałtów z NFZ.
Pan Juliusz Gorzkoś powiedział, że mowa jest tutaj o holdingu, o czym Pan Starosta 
doskonale wie. Oznajmił, że wówczas jak pełnił funkcję Wicestarosty i jak pani 
Beata Bany pełniła funkcję Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu odbyło się spotkanie, na 
którym to zostało przedstawione różne zasady funkcjonowania szpitala. Wówczas 
zostało ustalone, że „z końcem roku ten Pan na Zarządzie Powiatu przedstawi swoje 
oferty”. Odnosząc się do sprawy związanej z umorzeniem postępowania przez 
Prokuraturę Rejonową powiedział, że pierwsze przesłuchanie odbyło się 9 maja. 
Natomiast radny Gorzkoś poproszony był na przesłuchanie w listopadzie, gdzie „Pan 
Prokurator ponad dwie godziny z wielkim zainteresowaniem na temat posiedzenia 
dnia 28 grudnia przeprowadził przesłuchanie”. Pan Gorzkoś stwierdził, że Pan 
Prokurator był bardzo zainteresowany tematem i powiedział, że będzie jeszcze jedno 
spotkanie w maju, ponieważ do tego spotkania trzeba się przygotować, gdyż dotyczą 
spraw finansowych oraz różnych sfałszowań z dnia 17 maja protokołów 
z posiedzenia Zarządu. Dodał, że do dnia dzisiejszego takie spotkanie się nie odbyło. 
Następnie radny powiedział, że był czas kiedy to Pani Bany napisała pismo, aby 
Zarząd wskazał, gdyż były takie żądania czy ma podpisywać nowe kontrakty czy ma 
brać pod uwagę ograniczanie kosztów. Pani Bany nie otrzymała żadnego 
zapewnienia, natomiast Pan Wiśniewski takie zapewnienie otrzymał. Gdyby to samo 
zapewnienie Panu Bany otrzymała to by dalej pełniła funkcję Dyrektora.
Pan Mariusz Turalski wyjaśnił, że na złożone doniesienie do prokuratury otrzymano 
decyzję o umorzeniu sprawy. Złożono na tą decyzję zażalenie, po czym to zażalenie 
zostało odrzucone, dlatego zostało złożone zażalenie na odrzucenie zażalenia do Sądu 
Rejonowego w Sierpcu. Radny jednak zapytał jak zostało rozpatrzone przez 
prokuraturę zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa złożone przez Zarząd 
Powiatu?
Pan Starosta wyjaśnił, że prokuratura rozpatrując sprawę połączyła dwa 
zawiadomienia. Sprawa była prowadzona w tym samym postępowaniu.
Pani Mirosława Sawicka - Przewodnicząca związku zawodowego „Solidarność” 
działającego w SPZZOZ w Sierpcu powiedziała, że obecna Rada Powiatu jest 
pierwszą która spowodowała, że została podjęta uchwałę, że niedopuszczana jest do 
głosu strona społeczna. Dodała, że Uchwałą Rady Powiatu Nr 288 z dnia 30 czerwca 
2017 roku Pani Bany została zobowiązana do bezwzględnego przestrzegania zasad 
racjonalnego i efektywnego gospodarowania środkami publicznymi, prowadzenia 
gospodarki finansowej w celu sukcesywnej poprawy wyników finansowych SPZZOZ 
w Sierpc w szczególności poprzez odpowiednie hierarchizowanie płatności i dążenie 
do prawidłowej obsługi zadłużenia, prowadzenie rozmów i uzgodnień z dostawcami 
oraz dołożenie wszelkich starań, aby je optymalnie zrealizować, realizację 
obligatoryjnych inwestycji z zachowaniem zasady racjonalności 
i efektywności ekonomicznej.



Pan Andrzej Cześnik powiedział, że najważniejsze jest to, że szpital jest w sieci. 
Następnie radny zapytał, jaki jest podział kosztów osobowych w szpitalu?
Pan Juliusz Gorzkoś powiedział, że dobrze byłoby gdyby radni mieli rozliczenia 
szpitala przed wejściem szpitala do sieci. Dodał, że teraz jak szpital jest w sieci, to 
jest na każdy kwartał lA tego co było w roku 2015 roku, nie biorąc pod uwagę 
zwiększenia kosztów pracy w roku 2016 i 2017.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że powiedział,ze we wcześniejszych latach został 
zniszczony oddział wewnętrzny, gdzie zostali zwolnieni lekarze, rezydenci. Osoby te 
przynosiły zysk dla tego oddziału. Dodał, że od lat w szpitalu pracuje Pani Kozdęba 
która w tej chwili została zwolniona z funkcji Kierownika Oddziału Anestezjologii i 
Intensywnej terapii. Tą funkcję pełniła od 2007 roku. Była osobą zawsze 
dyspozycyjną, dla oddziału mimo niedoborów kadrowych. Kierując oddziałem, 
zawsze podkreślała znaczenie współpracy wszystkich grup zawodowych. Dodał, że 
tak się nie powinno postępować. Podkreślił, że teraz odszedł następny lekarz 
podejmując pracę w Rypinie. Lekarzy chętnych do pracy jest dużo, jednak pozbyto 
się lekarzy rezydentów i innych specjalistów. Dodał, że obecny Dyrektor szpitala 
powiedział, że „chce odmłodzić kadrę lekarską”. W tej chwili są przyjmowani 
lekarze w wieku 70 lat. Był taki przypadek, że Pani z okolic Łodzi pracowała w 
szpitalu w Sierpcu, która była w wieku około 70 lat.
Pan Wicestarosta wyjaśnił, że za rok poprzedni na oddziale wewnętrznym jest około 
1.380.000 zł dochodu.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że jest taki wynik bo ktoś inny rządził.
Obrady sesji opuścili Pani Maria Lejman i Pan Wiesław Tomkalski (godz. 
12:45). Stan obecnych radnych -  15 osób.

Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za -14,
wstrzymujących się -1,

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr317.LII.2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 rok
/Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 13.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu



za 2017 rok.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach oraz że był on przedmiotem posiedzenia Komisji Spraw Społecznych 
Rady Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?
Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pan Rafał Wiśniewski -  p.o. Dyrektora 
SPZZOZ w Sierpcu, który udzieli wszelkich wyjaśnień na zaistniałe pytania.
Pan Marek Gąsiorowski powiedział, że na sali jest obecny Pan Rafał Wiśniewski -  
p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu, który powinien przybliżyć sprawę 
funkcjonowania szpitala na chwilę obecną w sieci szpitali. Zapytał, czy są już 
poukładane sprawy związane z budżetem na ten rok? Następnie radny chciałby się 
dowiedzieć, ile lat pracuje Pan Wiśniewski w szpitalu oraz jak wygląda przebieg jego 
pracy zawodowej?
Pani Mirosława Sawicka - Przewodnicząca związku zawodowego „Solidarność” 
działającego w SPZZOZ w Sierpcu powiedziała, że pismo w obronie Pani 
Kozdęby zostało złożone do całej Rady Powiatu w Sierpcu. Poprosiła o 
upublicznienie tego pisma. Ponadto to pismo zostało złożone do Pana Dyrektora 
SPZZOZ w Sierpcu, na które to do dnia dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi. 
Dodała, że nie ma merytorycznych zarzutów jeśli chodzi o zwolnienie Pani Kozdęby 
z funkcji. Załoga cała oddziału służy pacjentom wie że bardzo dobrze przebiegała 
współpraca z Panią Kozdębą. Ponadto zostało złożone pism do Pana Waldemara 
Olejniczaka -  Posła na Sejm RP na które pismo nie otrzymano odpowiedzi.
Pan Mariusz Turalski wyjaśnił, że odnośnie złożonego pisma do biura Pana 
Waldemara Olejniczaka -  Posła na Sejm sprawa jest w toku.
Obrady sesji opuścił Pan Jan Laskowski (godz.l2:55). Stan obecnych radnych -  
14 osób.

Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za- 12,
wstrzymujących się -1,

brak głosu -1 .

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 318.LII.2018
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 rok
/Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.
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Ad. pkt 14.
Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszą ocenę otrzymali radni 
w materiałach i była ona przedmiotem posiedzeń Komisji Spraw Społecznych Rady 
Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Dodał, że w obradach sesji uczestniczy Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, która udzieli wszelkich 
wyjaśnień na zaistniałe pytania.

Pytań i uwag nie było.

Ad. pkt 15.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 
łata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały 

Ę) zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach oraz że był on przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos 
w tym punkcie obrad?

Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za- 14.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 319.LII.2018
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń 
w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum

Kształcenia Praktycznego w Sierpcu
/Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.

Na obrady sesji powrócił Pan Marek Gąsiorowski (godz. 13:15). Stan obecnych 
radnych -  15 osób.

Ad. pkt 16.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 
lata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały 
zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.
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Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach oraz że był on przedmiotem posiedzenia Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos 
w tym punkcie obrad?

Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za -15.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 320.LII.2018
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu 

zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń 
w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum

Ogólnokształcącego w Sierpcu
/Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu/.

Na obrady sesji powrócił Pan Jan Laskowski (godz. 13:30). Stan obecnych 
radnych -  16 osób.

Ad. pkt 17.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Komisji Spraw Społecznych.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach.
Dodał, że do pracy w niniejszej Komisji zgłosili się radni: Pan Andrzej Cześnik oraz 
Pan Juliusz Gorzkoś.
Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

£  Pan Jarosław Ocicki zwrócił uwagę, że Pan Andrzej Cześnik mimo swej deklaracji 
pracy w dwóch komisjach Rady Powiatu w Sierpcu nie został powołany do składu 
drugiej Komisji tj. do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Sierpcu. Zatem przez 
prawie dwa lata był członkiem tylko jednej Komisji. Stwierdził, że zgodnie z ustawą 
radny winien być w dwóch komisjach. Dodał, że wówczas Pan Przewodniczący na 
obradach jednej z wcześniejszych sesji powiedział, że wówczas jak zakończy 
czynności kontrolne Komisja Rewizyjna w SPZZOZ w Sierpcu, to zostanie powołany 
radny do składu niniejszej Komisji. Ponadto radny dodał, że był składany wniosek, 
aby powołano Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, ponieważ to jest 
bardzo istotna Komisja. Dodał, że wówczas było powiedziane, że funkcję 
Przewodniczącego Komisji będzie pełnił Przewodniczący Rady.
Pan Przewodniczący poprosił Panią Agnieszkę Malanowską -  Sekretarza Powiatu, 
aby przytoczyła treść protokołu z obrad sesji, kiedy to był omawiany temat 
powołania radnego Cześnika do składu Komisji Rewizyjnej.
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Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiatu odczytała fragment z protokołu 
obrad sesji Rady Powiatu z dnia 8 grudnia 2016 roku. Wówczas zostało powiedziane, 
że niniejsza sprawa zostanie zamknięta, jednakże z uwagi na informację Pani 
Krystyny Kozickiej, że jeden z członków Komisji Rewizyjnej ma uwagi do protokołu 
z kontroli w SPZZOZ w Sierpcu i temat wraca odnośnie kontroli, wobec powyższego 
nie jest zasadne dokonywanie zmian w składzie Komisji. Zawarto w niniejszym 
protokole, że Pan Przewodniczący podkreślił, że chciałby, aby Kluby się domówiły 
i przedstawiły propozycję, by w bieżącym roku zamknąć temat składu Komisji 
Rewizyjnej, jednakże biorąc pod uwagę parytety, które przewiduje Statut Powiatu 
Sierpeckiego. W związku z powyższym poproszono o przedstawienie składów 
Klubów, aby na następnej sesji sprawa mogła być przedmiotem obrad sesji. Wówczas 
radny Pan Jarosław Ocicki powiedział, że na piśmie zostanie złożona informacja.
Pan Jarosław Ocicki zapytał o parytety?
Pani Agnieszka Malanowska -  Sekretarz Powiat wyjaśniła, że tylko zacytowała 
słowa radnych, natomiast nie będzie interpretowała, co osoby wypowiadające się 
miały na myśli.
Pan Jarosław Ocicki zapytał, jakim jest parytetem fakt, że Klub opozycyjny 
w Radzie Powiat nie ma żadnej funkcji Wiceprzewodniczącego ani członka Zarządu 
Powiatu. Należałoby złożyć wniosek o odwołanie jednego Wiceprzewodniczącego, 
a na Jego miejsce powołanie osoby z opozycji.
Pan Mariusz Turalski dodał, że wszystkie stanowiska w Radzie Powiatu zostały 
obsadzone przez PSL.
Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za -16.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 321.LII.2018 
w sprawie zmian w Komisji Spraw Społecznych

/Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 18.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa 
Publicznego.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt uchwały otrzymali radni 
w materiałach. Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Więcej pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:



za- 13,
wstrzymujących się -  3.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

UCHWAŁĘ Nr 322.LII.2018
w sprawie zmian w Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego

/Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 19.
Podjęcie oświadczenia w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju 
Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt oświadczenia otrzymali 
radni w materiałach oraz że był on przedmiotem posiedzeń Komisji stałych Rady 
Powiatu Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
uchwały.

Głosowanie:
za- 10,
wstrzymujących się -  6.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

OŚWIADCZENIE Nr 25.LII.2018
w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu

Lotniczego Warszawa-Modlin
/Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 20.
^  Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony 

dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Zofii Smorzewskiej Prezesa Polskiego 
Związku Niewidomych w Sierpcu.
Pan Przewodniczący poinformował, że niniejszy projekt oświadczenia otrzymali 
radni w materiałach oraz że był on przedmiotem posiedzeń Komisji stałych Rady 
Powiatu Zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie obrad?

Pan Wicestarosta powiedział, że Pani Zofia Smorzewska w 1988r. rozpoczęła pracę 
społeczną na rzecz osób niepełnosprawnych niewidomych i niedowidzących, 
a w szczególności dzieci. Od 1991 r do chwili obecnej jest prezesem Koła PZN 
w Sierpcu, które działa na terenie całego powiatu. Pani Zofia w szczególności 
poświęca się pracy na rzecz dzieci. Pozyskuje dla nich środki finansowe na zakup: 
leków, okularów, odzieży. Organizuje turnusy rehabilitacyjne, spotkania integracyjne: 
tj. Dzień Dziecka, choinka. Pomimo problemów zdrowotnych jest otwarta na 
współpracę z organizacjami pozarządowymi nie tylko z Powiatu Sierpeckiego.
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Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że Panią Smorzewską jej pracę i jest za 
przyznaniem niniejszego tytułu,
Pan Mariusz Turalski dodał, że miał okazję pracować społecznie z Panią 
Smorzewską i również popiera przyznanie tytułu honorowego.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie niniejszy projekt 
oświadczenia.

Głosowanie:
za -16.

Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła

OŚWIADCZENIE Nr 26.LII.2018 
w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dła Powiatu 

Sierpeckiego” dla Pani Zofii Smorzewskiej Prezesa Polskiego Związku
Niewidomych w Sierpcu

/Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 21.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.
Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu stanowi 
załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.
Pan Paweł Pakieła odnosząc się do przedłożonego sprawozdania z działalności 
Zarządu Powiatu, zapytał o przetarg na sprzedaż gruntów w miejscowości 
Studzieniec?
Pan Jarosław Ocicki zapytał, jak jest z tym, że za 4 hektary wycena została zrobiona 
na 400.000 zł, a teraz za 30 hektarów jest wycena 1.260.000 zł.
Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami wyjaśnił, że w tej chwili cena wywoławcza za 10 hektarów ziemi 
jest 1.330.000 zł. Dodał, że przy wcześniejszym przetargu za cenę, mimo tak niską, 
to jest 400.000 zł ziemia nie została sprzedana, ponieważ nie było chętnego. Wycenę, 
zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, robią rzeczoznawcy 
majątkowi uwzględniając przepisy obowiązujące w dacie sporządzenia operatu 
szacunkowego. Przepisy o kształtowaniu ustroju rolnego zostały zaostrzone tak, że 
działki rolne zostały poddane pewnym rygorom, dlatego te działki o powierzchni 
około 30 hektarów są sprzedawane w przetargu pisemnym ograniczonym dlatego, że 
ta ustawa narzuca duże rygory co do działek rolnych. Wówczas te 4 działki były 
wyceniane przy uwzględnieniu względem możliwości przeznaczenia w studium 
uwarunkowania kierunków rozwoju gminy. W tej chwili są to działki rolne.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że jeżeli prawo budowlane się nie zmieniło, to jest 
tak, że 50 metrów od osi jezdni drogi należy posadawiać jakikolwiek budynek. 
Stwierdził, że w zasadzie te linie energetyczne znajdujące się na niniejszej ziemi 
mieszczą się w tej strefie i nie są żadną przeszkodą związaną ze stanowieniem tam
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jakiejkolwiek inwestycji. Dodał, że wręcz przeciwnie, mogą tylko pomóc danej 
inwestycji. Dodał, że w tej chwili na niniejszej ziemi jest dzierżawa, który płaci 
czynsz. Dodał, że została popisana umowa na dzierżawę, która będzie musiała zostać 
zerwana w związku ze sprzedażą ziemi. Radny dodał, że nie powinno się tej ziemi 
sprzedawać.
Pan Jarosław Ocicki powiedział, że ziemię można tylko raz sprzedać. Dodał, że 
każdy bank udzieliłby kredytu pod zastaw tej ziemi. Radny podkreślił, że w tej ziemi 
jest przyszłość, gdzie przedsiębiorca mógłby prowadzić działalność, a tym samym 
dać pracę ludziom.
Pan Sławomir Olejniczak powiedział, że było wspomniane o linii zabudowy. 
Wyjaśnił, że linia zabudowy jest uzależniona od linii rozgraniczających drogi. Ta 
linia jest uzależniona od kategorii drogi. Pojawił się również temat o linii 
energetycznej. Wyjaśnił, że temat jest również uzależniony od tego, jaka to jest linia 
tj. niskiego czy wysokiego napięcia. Poza tym należy również brać pod uwagę zasady 
zabudowy oraz miejscowy plan zabudowy oraz ustalenia ustawy 
o zagospodarowaniu i przepisy wykonawcze do tej ustawy. W chwili obecnej jest 
trudno na 100% powiedzieć co można, a co nie można. Dopiero po spełnieniu tych 
wszystkich warunków można oceniać, czy dany obiekt w danym miejscu może być 
zlokalizowany.
Pan Marek Gąsiorowski powiedział, że jest mowa o liniach energetycznych, które 
wykluczają powstanie inwestycji. Dodał, że radny dodał, że był przeciwny sprzedaży 
ziemi. Podkreślił, że może pełniąc funkcję Wicestarosty razem z Panem Laskowskim 
chciał na niniejszej ziemi ustanowić strefę ekonomiczną i w tym temacie zostały 
podjęte działania. Radny uważa, że powinno się odstąpić od sprzedaży ziemi. 
Podkreślił, że kwota z wyceny sprzedaży ziemi nie uratuje szpitala.
Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami powiedział, że trzy linie energetyczne ustanowione na ziemi 
stanowią obiektywne obciążenie tych nieruchomości, ponieważ zapadło 
postanowienie sądu o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz Energii. Więc jest 
obiektywne to, że te nieruchomości są obciążone służebnością przesyłu. Ponadto 
wycena, która wynosi 1.330.000 zł jest ceną minimalną jaką może dać Zarząd 
Powiatu do przetargu. Można dać cenę wyższą, tylko należy się zastanowić, czy ktoś 
zapłaci większe pieniądze za niniejszą nieruchomość.

Ad. pkt 22.
Interpelacje i zapytania radnych.
Pan Marek Gąsiorowski zwrócił uwagę, że w sprawozdaniu z działalności Zarządu 
Powiatu jest mowa, że zostały ogłoszone konkursy na dyrektorów szkół. Dodał, że 
szkoda, że radnym nie była podana informacja w kwietniu, ponadto że radni nie mieli 
możliwości zaopiniowania komisji konkursowej rozstrzygającej te konkursy. Radny 
chciałby uzyskać informacje jak niniejsze konkursy zostały rozstrzygnięte. 
Podkreślił, że w tej chwili są trzy placówki po konkursach. Ponadto radny chciałby 
uzyskać informacje na temat rekrutacji do szkół powiatowych przez Powiat 
Sierpecki.
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Pan Andrzej Cześnik zapytał, co będzie z zawartą umową dzierżawy jeśli zostanie 
sprzedana ziemia przed upływem okresu na jaki została zawarta?
Pan Starosta odnosząc się do sprawy związanej ze sprzedażą ziemi wyjaśnił, że 
w umowie dzierżawy jest zapis, że w przypadku sprzedaży ziemi z końcem roku, 
będzie rozwiązana umowa. Odnosząc się do sprawy związanej z wynikami rekrutacji 
wyjaśnił, że szczegółowe wyniki zostaną podane w późniejszym terminie, ponieważ 
jeszcze są ruchy uczniów między szkołami. Odnoście składów komisji 
konkursowych mających na celu przeprowadzenie procedury konkursowej wyjaśnił, 
że te komisje stosunkowo wcześniej były powołane, które zostały udostępnione na 
BIP-ie Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Nie jest wymagana opinia radnych Rady 
Powiatu w Sierpcu w niniejszym zakresie. Konkursy zostały rozstrzygnięte. Komisja 
nie przedstawiła jeszcze kandydatów Zarządowi Powiatu do zatwierdzenia. Po 
zapoznaniu się z protokołami komisji konkursowych zostaną podjęte przez Zarząd 
Powiatu stosowne działania, o których Rada Powiatu zostanie powiadomiona.
Pan Marek Gąsiorowski powiedział, że rozmawiał z nauczycieli i otrzymał 
zapytania o arkusze organizacyjne. Radny powiedział, że zwróci się na piśmie do 
Przewodniczącego Rady z interpelacją, aby zostały przedstawione w formie 
papierowej i elektronicznej arkusze organizacyjne na rok szkolny 2018/2019 szkół 
i placówek prowadzonych przez Powiat Sierpecki w celu przeanalizowania pod 
względem zatrudnienia nauczycieli i ilości przydzielonych godzin. Powyższa analiza 
podyktowana jest wieloma pytania kierowanymi przez nauczycieli zatrudnionych 
w szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki. Radny poprosił o przedstawienie 
niniejszych dokumentów do dnia 8 czerwca 2018 roku.
Pan Starosta wyjaśnił, że nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez 
Powiat Sierpecki nie zgłaszają problemów związanych z arkuszami organizacyjnymi. 
Dodał, że te arkusze są również opiniowane przez związki zawodowe. Arkusze są 
również zatwierdzane przez Kuratorium Oświaty, które również nie wniosły uwag. 
Wskazano o zatrudnienie dodatkowo 2 nauczycieli w SOSW w Sierpcu, gdzie 
wskazano zatrudnienie dodatkowo psychologa i wskazano skierowanie dzieci na 
dokształcanie. Podkreślił, że w szkołach prowadzonych przez Powiat Sierpecki nie 
ma żadnych zwolnień nauczycieli. Dodał, że Pan Gąsiorowski był również 
dyrektorem szkoły, jak również pełniąc funkcję Wicestarosty odpowiadał za 
funkcjonowanie oświaty i doskonale wie, jak się mają plany do końcowych efektów 
zatrudnienia, czy przeprowadzonej rekrutacji.
Pan Mariusz Turalski zadał pytanie odnośnie inwestycji pn. „Budowa hali 
sportowej przy Zespole Szkół r 1 w Sierpcu”, jak sprawa wygląda na chwilę obecną? 
Pan Starosta wyjaśnił, że kierownik budowy zapewnia, że roboty idą zgodnie 
z planem. Termin realizacji inwestycji jest ustalony na styczeń 2019 roku. Stan 
surowy w ciągu najbliższych dwóch tygodni powinien być zakończony. Część robót 
w środku jest już prowadzona. Podkreślił, że terminy na chwilę obecną nie są 
zagrożone.



Ad. pkt 23.
Sprawy różne.
Pan Mirosława Sawicka - Przewodnicząca związku zawodowego „Solidarność” 
działającego w SPZZOZ w Sierpcu powiedziała, że przez żadną władzę nie udało 
się rozwiązać problemu związanego ze służbą zdrowia. Należy zadać pytania, co 
powinno być priorytetem dla radnych Rady Powiatu w Sierpcu. Wyjaśniła, że 
priorytetem powinno być zdrowie i edukacja, bo to jest przyszłość. Polityka 
zdrowotna jest obowiązkiem radnych, samorządu. Dodała, że nie służy temu to, co 
tutaj na sali obrad sesji jest, czyli te polityczne kłótnie. Dodała, że ludzie mają dość 
stylu zarządzania tej rady, która ma tutaj większość w postaci PSL-u. Wkrótce 
zostanie oceniona praca obecnej rady. Dodała, że jest przedstawiony żywy obraz 
którym radnym zależy na sprawach szpitala. Opcja PSL miała 8 lat, aby podjąć 
działania mające na celu poprawę sytuacji w szpitalu. Podjęte zostały nieodwracalne 
decyzje, jeśli chodzi o sprzedaż ziemi. Dodała, że Pan Starosta wykreował się na 
najlepszego zarządzającego. Radni minimalizują co się przez ostatnie lata zdarzyło. 
Wyjaśniła, że zadłużenie ogólne wynosi około 13.000.000 zł, a zobowiązania 
wymagalne, czyli do natychmiastowej zapłaty kształtują się na poziomie 1.400.000 
zł, zobowiązania niewymagalne 11.600.000 zł. Kontrakt opiewa na 24.000.000 zł. 
Koszty osobowe stanowią 87% całego budżetu szpitala. To są realia, w których 
znajduje się w tej chwili szpital. Dyrektor Bany oszczędnie zarządzała tym zakładem 
i współpracowała z przedstawicielami pracowników. Dodała, że przeszło 200 
pracowników nie występuje z żądaniami, z takimi z którymi wystąpiła grupa 
zawodowa, która wywiera presje na dyrektorze, stosują w tej chwili szantaż, który 
może doprowadzić do upadku i zamknięcia oddziału. Zapytała, gdzie jest 
odpowiedzialność Rady Powiatu za zabezpieczenie społeczeństwu ochrony zdrowia, 
opieki zdrowotnej i specjalistycznej? Dodała, że lekką ręką przeznaczono na 
podwyżki wynagrodzenia dla lekarzy około 300.000 zł. Skutki tych podwyżek są 
widoczne teraz w wyniku finansowym szpitala. Ciągłe zmiany dyrektora szpitala 
powodują brak stabilności placówki. Poprosiła Pana Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu 
o upublicznienie planu naprawczego placówki jaki został przedstawiony podczas 
konkursu na Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu. Czy będzie realizował założenia 
poprzedniej Dyrekcji szpitala - Pani Beaty Bany, ponieważ tam było wiele 
czynników, które mogły pozytywnie wpłynąć na wynik finansowych szpitala. 
Zapytała, czy lekarze otrzymywali wypłaty za nadwykonania w roku 2015 i 2016? 
Dodała, że pielęgniarki nie otrzymały żadnych środków finansowych z niniejszego 
tytułu.
Pan Przewodniczący powiedział, że te sprawy powinny być przedstawione na 
Radzie Społecznej SPZZOZ w Sierpcu.
Pan Mariusz Turaiski przedstawił pismo wystosowane przez dwa związki 
zawodowe działające przy SPZZOZ w Sierpcu w związku ze zwolnieniem Pani 
Kozdęby z funkcji Kierownika.
Pan Marek Gąsiorowski powiedział, że obecny Burmistrz Miasta Sierpca zwolnił 
dobrych pracowników, a w dniu dzisiejszym odbyła się piketa pracowników. Należy



się w tym momencie zastanowić nad bezpodstawnym zwalnianiem pracowników.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że rozmawiał z mieszkańcami pewnej gminy, 
którzy powiedzieli, że jeżeli gmina dofinansuje szpital, to w zamian mieszkańcy 
gminy otrzymają darmowe badania.
Pan Rafał Wiśniewski -  p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu odpowiadając na 
pytanie Pana Andrzeja Cześnika wyjaśnił, że taka propozycja została skierowana do 
wszystkich gmin Powiatu Sierpeckiego. Była to prośba o wsparcie finansowe 
szpitala, jednocześnie proponując, że część tych środków zostanie przekazana dla 
mieszkańców danej gminy na wykonanie nieodpłatnych badań laboratoryjnych. 
Odnosząc się do kwestii odwołania Pani Kozdęby ze stanowiska kierowniczego 
wyjaśnił, że to jest odwołanie organizacyjne tj. z kierownika oddziału. Dodał, że nie 
kwestionuje autorytetu i doświadczenia Pani dr Kozdęby. Funkcja kierownicza jest 
nie związana z pełnieniem funkcji na oddziale jako lekarza anestezjologa. Dodał, że 
Pani dr podważyła decyzje osób bezpośrednio przełożonych czyli p.o. Dyrektora 
SPZZOZ w Sierpcu oraz Dyrektora ds. Medycznych SPZZOZ w Sierpcu. Dodał, że 
miała prawo mieć odrębne zdanie. Podkreślił, że ponieważ z Pani Kozdęba nie była 
związana umową o pracę tylko powołaniem na funkcję kierowniczą i na daną funkcję 
lekarską i tu kwestie kodeksu pracy nie wchodzą w rachubę. Dodał, że nikt nie 
kwestionuje kompetencji Pani Kozdęby. Odpowiadając na wcześniejsze pytania 
wyjaśnił, że w szpitalu pracuje od 2010 roku, więc od 11 lat. Dotychczas do 2016 
roku zajmował się zamówieniami publicznymi. Od lipca 2016 roku pełnił obowiązki 
zastępcy Dyrektora ds. administacyjno - eksploatacyjnych i zamówień publicznych 
w SPZZOZ w Sierpcu. Współpracował z Panią Bany, również w tym zakresie 
w którym zostały wygospodarowane oszczędności. Dodał, że jego dalszym 
działaniem będzie poszukiwanie oszczędności i przeznaczanie ich na personel 
podstawowy, czyli pielęgniarki i położne. Oznajmiła, że w bieżącym roku udało się 
rozstrzygnąć przetarg na żywienie za niższą kwotę. Przetarg na żywienie został 
rozstrzygnięty w maju br. Ponadto obniżono koszty w poszczególnych zakresach. 
Dodał, że zaproponował w ramach ustawy z dnia 8 czerwca przeniesienie części 
środki tzw. dodatku „zębalowego” oraz podniesienie pensji zasadniczej pielęgniarek 
i położnych według współczynnika z ustawy. To spowoduje, że pielęgniarki i położne 
nie będą tracić z wliczonego dodatku stażowego do ustalenia pensji najniższej 
zasadniczej. Dodatkowo zaproponował podniesienie do kwoty 2.200 zł 
pielęgniarkom z wyższymi kwalifikacjami. Zaproponowano podniesienie innym 
grupom medycznym pensji zasadniczej do kwoty 2.100 zł. Skutek finansowy tych 
wszystkich regulacji, który wynika z obowiązku ustawowego to jest około 62.000 zł 
rocznie. Natomiast regulacja, ta którą zaproponował da skutek zmienny finansowy tj. 
około 170.000 zł. Z propozycji obecnego Dyrektora starano się zaproponować 
w takiej wysokości w jakiej udało się już w momencie składania propozycji znaleźć 
oszczędności, co nie spowoduje pogorszenia ujemnego wyniku finansowego, głównie 
z uwagi na fakt, iż nadwykonań szpital za 2018 rok już nie otrzyma. Nowelizacja 
ustawy, w trakcie prac sejmowych, zakłada że kolejne grupy zostaną objęte tą ustawą. 
Zrobiona kalkulacja zakłada podwyżki o około 40.000 zł. Łącznie skutek finansowy



realizacji ustawy będzie opiewał na kwotę o ponad 200.000 zł. Plan finansowy jaki 
jest z NFZ wysokości ryczałtu i innych umów kontraktowych jest tylko na połowie 
roku. Więc trudno jest planować co będzie później. Pan p.o. Dyrektora SPZZOZ 
Sierpcu dodał, że na koniec kwietnia 2018 roku zobowiązania wymagalne były na 
poziomie 936.959,12 zł. Zobowiązania łącznie, czyli wymagalne i nie wymagalne 
stanowią kwotę 11.713.000 zł, z czego kredyty stanowią kwotę 7.000.000 zł.
Pani Mirosława Sawicka - Przewodnicząca związku zawodowego „Solidarność” 
działającego w SPZZOZ w Sierpcu powiedziała, że przez wiele lat grupa 
zawodowa pielęgniarek i położnych była zaniedbywana. Dbano tylko o lekarzy. 
Przez wiele lat nawarstwiły się zaległości finansowe, które winny być wypłacone 
pielęgniarkom.
Pan Rafał Wiśniewski -  p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu dodał, że uchwała 
Rady Powiatu w Sierpcu, która zobowiązywała Panią Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu 
do przestrzegania wyniku finansowe, również obowiązują obecnego Dyrektora. 
Podkreślił, że te zobowiązania dotyczą każdego Dyrektora szpitala i również obecny 
Dyrektor jest zobowiązany do przestrzegania niniejszej uchwały.
Pani Mirosława Sawicka - Przewodnicząca związku zawodowego „Solidarność” 
działającego w SPZZOZ w Sierpcu wyjaśniła, że Pani Bany dokonała przesunięcia 
z wkładu własnego na III stopień informatyzacji, czyli dokonała przesunięcia tego, 
co mogła dać na realizację podwyżek wynagrodzenia. Dodała, że Pani Bany chciała 
rozmawiać i rozmawiała z Zarządem na ten temat tylko, że ktoś nie wyraził na to 
zgody. Dodała, że Pani Bany była za takim rozwiązaniem i w sposób odpowiedzialny 
postępowała. Nie mogła podpisać kontraktów, które będą jeszcze bardziej pogrążać 
szpital w długu. Dodała, że za 3 lata nie będzie komu opiekować się pacjentami 
w placówce.
Ad. pkt 24.
Zamknięcie obrad.
Pan Przewodniczący poinformował, iż porząds' ’ czerpany,
w związku z powyższym zamyka LII sesję V kadencj pcu.

Dominika Pawłowska

*ro0 kołowała  Sekretarz obrad
■i__./i j / A  <
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LISTA OBECNOŚCI
R A D N Y C H

RADY POWIATU W SIERPCU 

na obradach LII sesji w dniu 30 maja 2018 roku

Lp. NAZWISKO I IMIĘ Podpis

^2
1. Błaszczyk Marcin ( b

2. Gąsiorowski Marek
__^ n __ _

3. Gorzkoś Juliusz

4 Cześnik Andrzej
w a a

5. Kozicka Krystyna & V

6. Laskowski Jan w

7. Lejman Maria Magdalena /liU
8. Misztal Bogdan Sylwester

/ A u  c2̂ J(a
9. Ocicki Jarosław 77

10. Olejniczak Sławomir

11. Pakieła Paweł d  A
12. Pawłowski Stanisław

13. Rychter Wojciech Adam l A )

14. Rzeszotarski Jan

15. Siwiec Krystyna J. a f c e p

16. Tomkalski Wiesław
s  ^

17. Turalski Mariusz


