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PROTOKÓŁ Nr 16.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 29 kwietnia 2019r.

Przewodniczył: Pan Mariusz Turalski - Starosta Sierpecki
Protokołowała: Danuta Sekulska - inspektor w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

Na stan 5 członków w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Zarządu, zgodnie 
z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9:00

W posiedzeniu Zarządu Powiatu uczestniczyli:
1. Pan Krzysztof Sobiecki -  Skarbnik Powiatu,
2. Pan Ryszard Dobiesz -  Sekretarz Powiatu,
3. Pan Jerzy Suski -  Mecenas,
4. Pani Małgorzata Korpolińska -  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Sierpcu,
5. Pan Zbigniew Kopczyński -  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Sierpcu,
6. Pan Karol Łukasiak -  Zastępca dyrektora ds. medycznych,
7. Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu,
8. Pani Małgorzata Karpińska -  p. o. Głównej Księgowej,
9. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
10. Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przedstawienia Radzie Powiatu Oceny 
zasobów pomocy społecznej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „W rodzinie 
lepiej”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu do realizacji projektu pn. „W rodzinie lepiej”.
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7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu za IV kwartał 2018 r.
8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.
9. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy 
o pracę na czas określony na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora SPZZOZ 
w Sierpcu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów 
Polskich.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę 
Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miast Sierpc.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Sierpeckiego za 2018r.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie posiedzenia.



Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących odział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-  5) oraz zaproszonych gości.

Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia Zarządu 
Powiatu w dniu 29 kwietnia 2019r. /porządek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 3.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia rocznego 
sprawozdania finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 
2018 r. /wniosek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, iż Pani Elżbieta Gozdowska -  Dyrektor Powiatowej Biblioteki 
Publicznej obecnie przebywa na urlopie zdrowotnym. W związku z powyższym nie 
będzie obecna na posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 79.16.2019
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2018 r. /uchwała stanowi załącznik nr 4 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Na salę posiedzenia przybyła Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum pomocy Rodzinie w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia 
i przedstawienia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy społecznej /wniosek stanowi 
załącznik nr 5 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 80.16.2019
w sprawie zatwierdzenia i przedstawienia Radzie Powiatu Oceny zasobów pomocy 
społecznej /uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5 i 6
Pan Starosta poinformował, iż Pani Agnieszka Gorczyca -  Dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu wystąpiła z wnioskiem w sprawie wyrażenia 
zgody na realizację projektu pn. „W rodzinie lepiej” oraz upoważnienia Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji projektu 
pn. „W rodzinie lepiej "/wniosek stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że wcześniej na posiedzeniu Zarządu padła 
propozycja zorganizowania dnia rodzicielstwa zastępczego. W związku z powyższym 
stara się pozyskać środki zewnętrzne, żeby nie korzystać ze środków Powiatu. Złożyła 
wniosek do fundacji, która finansuje takie uroczystości, tylko wcześniej musi się odbyć 
procedura według przepisów prawa. Ponadto liczy również na wsparcie uroczystości 
z gmin, firm, Kół Gospodyń Wiejskich. Pani Dyrektor powiedziała, że z tej okazji 
planuje dwie imprezy: w dniu 12 czerwca br. w CKiSz oraz w dniu 26 czerwca br. na 
Skansenie połączona z ogniskiem.
Pan Wicestarosta powiedział, iż na tą uroczystość przeznaczy wędlinę.
Pan Kamil Różański powiedział, iż na terenie gm. Zawidz powstało Koło Gospodyń 
Wiejskich i również poprosi o współpracę.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że dla dzieci zostaną przygotowane drobne upominki 
oraz słodycze. Dodała, iż firma z Gozdowa wykona ozdoby. Ponadto powiedziała, że 
jeżeli otrzyma dofinansowanie, wówczas będzie kontaktowała się z partnerami w celu 
podpisania umowy, aby następnie udokumentować rozliczenie środków. Dodała, że jest 
to projekt o wartości przekraczającej 13.000 zł.
Pan Wicestarosta zaproponował współpracę w celu zorganizowania tego święta.
Pani Dyrektor PCPR podziękowała Pani Małgorzacie Korpolińskiej -  
Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Sierpcu za pomoc w rozsyłaniu ulotek 
dotyczących pozyskiwania rodzin zastępczych. Ponadto powiedziała, że ma nadzieję, iż 
będzie to impreza rodzinna.
Ponadto Pan Starosta powiedział, że złożono wniosek w sprawie upoważnienia Pani 
Dyrektor PCPR do realizacji w/w projektu.
Pan Mecenas powiedział, że należy w uchwale dopisać w § 4 zwrot z dniem podjęcia z 
mocą obowiązująca od dnia 23 kwietnia br.

Pan Sekretarz powiedział, iż Pani Dyrektor PCPR poinformowała, że złożyła już 
wniosek z uwagi na wiążący termin do 23 kwietnia br. W związku z powyższym 
w § 4 proponuje się (po uzgodnieniu z Panem Mecenasem, aby uchwała weszła w życie 
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 23 kwietnia br.).
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Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 81.16.2019
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „W rodzinie 
lepiej” łuchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

oraz
UCHWAŁĘ Nr 82.16.2019

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Sierpcu do realizacji projektu pn. „W rodzinie lepiej” /uchwała stanowi załącznik 
nr 9 do niniejszego protokołu/.

Q  Ponadto Pan Starosta poprosił Panią Dyrektor PCPR o udzielenie odpowiedzi na zadane 
pytania na poprzednim posiedzeniu Zarządu Powiatu.
Pani Dyrektor PCPR powiedziała, że weszła w życie nowa ustawa w 2012r. dotycząca 
wsparcia rodziny i dziecka, a wcześniej obowiązywała ustawa o pomocy społecznej. Na 
podstawie nowej ustawy, nowym rodzinom dano możliwość wyboru, czy pozostają na 
warunkach poprzedniej ustawy o pomocy społecznej, czy chcą otrzymywać środki na 
podstawie nowej ustawy. Rodziny zastępcze analizowały pod kontem finansowym co im 
się będzie bardziej opłacało. Poprzednia ustawa zakładała, że jeżeli dziecko było do 
7 r. ż. to otrzymywała 60% podstawy( tj. około l.OOOzł), a normalnie otrzymywałby 
660zł. Te rodziny, które miały dziecko niepełnosprawne, albo dziecko do 7 r.ż. i 
posiadały orzeczenie o niepełnosprawności otrzymywały około 1.400zł. Porównując 
kwoty, dla tych które były korzystniejsze na podstawie ustawy o pomocy społecznej 
pozostały na poprzednich warunkach, natomiast niektórzy przeszli na nowe warunki. 
Dodała, że na obecną chwilę jest kilka rodzin, które są na poprzednich warunkach.

^  Pan Sławomir Krystek podziękował Pani Dyrektor PCPR za udzielenie odpowiedzi. 
Ponadto Pan Starosta zapytał, kiedy będzie wiadomo, że projekt przeszedł?
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że niezwłocznie ponieważ musi wiedzieć szybko, 
bo jeżeli nie przejdzie, będzie musiała się sama organizować.
Pan Starosta zapytał, czy ten projekt będzie związany z dodatkowymi etatami?
Pani Dyrektor PCPR odpowiedziała, że nie. Dodała, że będą to dodatkowe środki na 
które zostaną wystawione faktury na dwie imprezy. Oznajmiła, że będzie to w realizacji 
pracowników PCPR.
Pan Starosta podziękował Pani Dyrektor PCPR za przybycie.
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Ad. pkt 7
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania 
o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2018 r. /wniosek stanowi 
załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta powiedział, iż Panu Rafałowi Wiśniewskiem -  Dyrektor SPZZOZ 
w Sierpcu z dniem 30 kwietnia br. upływa termin wypowiedzenia umowy o pracę. 
Dodał, że dziś jest nieobecny.
Pan Skarbnik powiedział, aby zwrócić uwagę na przychody i koszty oraz wynik 
finansowy. Stwierdził, że co roku zadaje pytanie Pani Księgowej co jest zawarte 
w wyniku finansowym, jeśli pozostałe przychody kalkulacyjne wynoszą 1.159.000zł. 
Uważa, że warto byłoby wiedzieć, co jest zaksięgowane i co jest podstawą, że ten szpital 
jako tako funkcjonuje. Wyjaśnił, iż na działalności medycznej jest 816.000zł. Dodał, iż 
każdego roku są różne odpowiedzi, ponieważ są to darowizny, środki zewnętrzne, 
a koszty finansowe z tytułu odsetek wynoszą 457.000zł.

Na salę posiedzenia przybył Pan Karol Łukasiak -  Zastępca Dyrektora ds. medycznych 
oraz Pani Małgorzata Karpińska - p.o. Główna Księgowa SPZZOZ w Sierpcu.

Pan Skarbnik zapytał o pozostałe przychody operacyjne. Uważa, że wynik finansowy 
jest dźwigany przez tą pozycje. Uważa, że gdyby nie było pozostałych przychodów 
operacyjnych, to sytuacja byłaby gorsza. Zapytał, co jest w pozycji pozostałe kwoty 
operacyjne największą wagą.
p.o. Główna Księgowa odpowiedziała, że otrzymują środki od różnych sponsorów, 
sprzedawane są badania, za które otrzymują środki finansowe oraz dotacje z Powiatu. 
Pan Skarbnik stwierdził, że działalność medyczna jest pod krechą, 
p.o. Główna Księgowa powiedziała, że punkt jest nie doszacowany i nie otrzymują tyle 
środków, ile powinni dostać z NFZ. Stwierdziła, że jakby był dobrze wyceniony punkt 
to byłoby lepiej. Poinformowała, że jest dużo pacjentów, która jest nieubezpieczona. 
Oznajmiła, że pisze pisma do Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznych i Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, żeby ubezpieczali pacjentów, a wówczas szpital będzie 
mógł odzyskać środki. Wyjaśniła, iż szpital musi przyjąć pacjenta nieubezpieczonego, 
ponieważ jest takie zarządzenie, a nieraz taka osoba potrzebuje bardzo kosztownych 
badań.
Pan Sławomir Krystek zapytał, ile jest takich przypadków?
p.o. Główna Księgowa odpowiedziała, że bardzo dużo przypadków. Oznajmiła, że 
w miesiącu grudniu było ponad 15.000zł za pacjentów nieubezpieczonych. Dodała, że 
cały czas monitują do Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 
o ubezpieczanie osób. Stwierdziła, że badania laboratoryjne są bardzo kosztowne.



Pan Sławomir Krystek zapytał, czy można na obecną chwilę zdefiniować, czemu 
wskaźnik realizacji usług w stosunku do roku 2017 w niektórych oddziałach jeśli chodzi 
o wykonania, tak drastycznie się zmniejszył. Czy jest to tendencja, która może być już 
stała, czy był to tylko rok 2018. Uważa, że należy zastanowić się, jakie były przyczyny 
ewentualnego zmniejszenia.
Z-ca ds. medycznych odpowiedział, że nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć, 
p.o. Główna Księgowa odpowiedziała, że w innych latach nie było tak, jak w roku 2018. 
Dodała, że bywa tak, że NFZ pisze, że pacjent jest nie ubezpieczony i o kilka miesięcy 
przedłuża termin wypłaty pomimo że pacjent jest ubezpieczony.
Sekretarz Powiatu zapytał, czy przygotowując sprawozdanie analizowane jest tempo 
wzrostu kosztów do przychodów?
p.o. Główna Księgowa odpowiedziała, że w roku 2018 były bardzo duże koszty 
związane z odejściem na emeryturę. Odprawy i jubileuszówki kosztowały szpital około 
510.000 zł. Ponadto szpital musiał się dostosować do przepisów RODO i wówczas 
automatycznie wzrosły koszty. Ponadto zwiększyło się minimalne wynagrodzenie 
o 180zł na jednego pracownika. Dodała, że w roku 2018 nie były płacone żadne 
nadwykonania i w związku z powyższym 2018r. był bardzo trudny finansowo. Dodała, 
że sprzęt jednorazowy był pozyskiwany jak najtańszy, a zarazem dobrej marki, który jest 
bardzo drogi. Pani Główna Księgowa podała przykład, iż kleszczyki jednorazowe 
kosztują 600zł netto (dla jednego pacjenta). Ponadto wzrosły odczynniki krwiopodobne 
jak również transport, amortyzacja.
Pan Starosta zapytał, jaki jest koszt transportu?
p.o. Główna Księgowa odpowiedziała, że w zależności skąd i dokąd jest transport.
Pan Starosta zapytał, czy kalkuluje się to dla szpitala w skali miesiąca czy kwartału? 
p.o. Główna Księgowa odpowiedziała, że faktura na samą krew jest nieraz do 15.000 zł 
na jeden miesiąc, plus transport z amortyzacją do 8zł za km.
Pan Starosta powiedział, iż w IV kadencji Rady Powiatu temat krwiodawstwa był często 
poruszany. Została zwołana Komisja Spraw Społecznych z pracownikami 
krwiodawstwa, jak również byli goście z Żuromina i Płocka. Dodał, iż w Sierpcu były 
dobre warunki, aby utrzymać ten punkt dalej.
Pan Wicestarosta powiedział, iż oddawalność krwi była dużo większa jak w Płocku.
Pan Starosta powiedział, że najpierw Starosta Żuromiński przesłał pismo do KCKiK, 
a następie dopiero Starosta Sierpecki zaczął się interesować tą sprawą. Stwierdził, że 
wiele osób straciło miejsca pracy i te osoby zasiliły szeregi osób bezrobotnych. 
Stwierdził, że jest to temat na inny dzień.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:



UCHWAŁĘ Nr 83.16.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu za IV kwartał 2018 r. /uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 8
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia na wniosek Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu przedłożyła Sprawozdanie 
z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r. /sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu/.
Pan Sławomir Krystek powiedział, iż wykonanie z ryczałtu jest w 98,18%. Zapytał, czy 
nie grozi szpitalowi obniżenie ryczałtu. Uważa, że 0,18% jest to mała liczba, która może 
iść w druga stronę, a przy nie uzyskaniu 98%, zapytał jakie mogą być konsekwencje. 
Zapytał również, czy ilość punktów oblicza się procentowo, czy rozlicza się na 
poszczególne oddziały.
p.o. Główna Księgowa odpowiedziała, że ryczałt oblicza się z całości, a nie na 
poszczególne oddziały.
Pan Wicestarosta powiedział, że należy przekroczyć 98%, wówczas ryczałt jest płacony 
w 100%, natomiast, jeżeli nie przekroczy się 98%, wówczas płacone jest tyle ile wyniósł 
stopień realizacji. Oznajmił, iż na oddziale pediatrycznym jest dwóch nowych lekarzy. 
Sądzi, że w roku 2019 szpital powinien przekroczyć ponad 99%. Dodał, iż w roku 2018 
był niedobór lekarzy na tym oddziale. Powiedział, iż żeby nie pozyskano dwóch lekarzy, 
wówczas należałby zamknąć oddział. Stwierdził, że obecnie oddział pediatryczny 
spełnia wymogi i w związku z powyższym wskaźnik powinien wzrosnąć.
Pan Kamil Różański zapytał o braki kadrowe oprócz braku pielęgniarek na oddziałach. 
Zastępca dyrektora ds. medycznych powiedział, że będzie problem z oddziałem 
internistycznym, ponieważ dr. Czamota nie będzie startował w konkursie i w związku 
z powyższym oddział zostanie bez obsady. Dodał, iż należy się starać, aby pozyskać 
zespół.
Pan Wicestarosta powiedział, że będzie prowadził rozmowy z lekarzami. Dodał, że 
może być problem z zatrudnieniem pielęgniarek, ponieważ odchodzą na emeryturę, 
a pielęgniarek brakuje na rynku pracy.
Pan Starosta odczytał wniosek skierowany do Zarządu Powiatu dotyczący w/w 
sprawozdania. Zapytał członków Zarządu Powiatu czy dokument Zarząd Powiatu 
przekazuje Radzie Powiatu w celach informacyjnych.
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Pan Skarbnik powiedział, iż powyższe sprawozdanie zostało już przekazane Radzie 
Powiatu razem ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Jednocześnie powyższe 
sprawozdanie otrzymała również Regionalna Izba Obrachunkowa w Płocku.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 9
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia przedłożyła Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta 
z badania sprawozdania Finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 
2018r. /Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu/.
Pan Sławomir Krystek zacytował„nie zgłaszając zastrzeżeń do prawidłowości 
i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę, że : nierozliczone 
straty netto wynoszą na dzień bilansowy 12.386.906,32zł, powodując że kapitały 
szpitala są ujemne i wynoszą 6.674.717,14zł. Zapytał, czy rzeczywisty dług szpitala 

%  wynosi 12.386.906.32zł?
Pan Skarbnik odpowiedział, że coroczny dług pokryty jest z kapitału, który pokrywa 
majątek trwały. Wyjaśnił, że po stronie aktywów jest majątek, a po stronie pasywów jest 
kapitał. Oznajmił, iż co roku jest wykonywany bilans, rachunek zysków i start. Jeżeli 
jest strata, to ona jest pokrywana z kapitału. Obecnie w szpitalu doszło do takiej 
sytuacji, że kapitału już nie ma, więc sytuacja jest odwrotna i kapitały wynoszą ponad 
minus 12.000.000zł., czyli szpital netto jest wart minus 12.000.OOOzł. Pan Skarbnik 
dodał, że jest to wartość księgowa, natomiast wartość rynkowa maszyn i urządzeń jest 
inna, a w bilansie wszystko występuje wartościami netto po amortyzacji.
Pan Wicestarosta zapytał, czy są przyznawane przez Pana Dyrektora premie za audyt. 
Komu jest ta premia przyznawana? Powiedział, że związki zawodowe otrzymały pismo, 
w którym jest zapis, że przyznawana jest premia za audyt.
Pan Skarbnik wyjaśnił, iż każda firma która posiada ISO ma pełnomocnika ds. ISO oraz 
audytora. Audytorzy, są to osoby pracujące na etatach w danej jednostce i jednocześnie 
im jest przydzielony obowiązek audytowania tej jednostce. Pełnomocnik ds. ISO jest 
jeden i w związku z tym, że wypełniali inne zadania wystąpił o wynagrodzenie 
pracowników kwotami do 500zł. Dodał, że audytorów jest sześciu. Zgodnie 
z regulaminem wynagradzania w szpitalu, Pan Dyrektor wystąpił z pismem do 
związków zawodowych z taka informacją. Dodał, iż te kwoty nie zostały przyznane.
Pan Wicestarosta zapytał, Pana Łukasiaka o wyrażenie zgody na pozostanie na 
stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. medycznych.
Zastępca Dyrektora ds. medycznych wyraził zgodę .
Pan Starosta podziękował Panu Zastępcy Dyrektora ds. medycznych za zaangażowanie 
i pomoc w organizacji w szpitalu.
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Pan Wicestarosta dodał, iż Pan Zastępca Dyrektora był bardzo zaangażowany 
w pozyskiwanie lekarzy, ponieważ związany jest z tą ziemią, a niektórzy są tylko 
firmami zewnętrznymi. Pan Wicestarosta jeszcze raz podziękował Panu Zastępcy 
Dyrektora.
Pan Wicestarosta powiedział, że odbył się przetarg na termomodemizację budynku. 
Zapytał, czy z przetargu pozostały jakieś środki finansowe.
p. o. Główna Księgowa odpowiedziała, że zostały. Dodała, że dokładnej sumy na obecną 
chwilę nie poda, ale zapewne środki pozostały.
Pan Wicestarosta wyliczył co będzie robione w szpitalu. Powiedział, że 
termomodemizacja, wymiana okien, sanitarka po części, fotowoltaika oraz 950 lamp 
będzie wymienione na ledowe. Stwierdził, że będzie to duża inwestycja, która może 
przynieść dużo oszczędności dla szpitala. ^
Pan Kamil Różański powiedział, że jest to dofinansowanie z RPO i nie wie, czy jest ^  
możliwość jakiegokolwiek przesunięcia na co innego, ponieważ należy wykonać 
wszystko zgodnie co zostało złożone we wniosku.
Pan Wicestarosta uważa, że należy poprawić warunki na oddziale pediatrycznym. 
Uważa, że środków w kwocie do 80.000 zł wystarczy na odnowienie oddziału. Ponadto 
powiedział, iż w szpitalu jest problem również z archiwum. Sądzi, że tam gdzie kiedyś 
była pralnia można wykonać remont i zrobić archiwum.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy zakres rzeczowy postępowania przetargowego 
wpisuje się w program dostosowawczy? 
p. o. Główna Księgowa odpowiedziała, że nie.
Pan Wicestarosta powiedział, że w programie dostosowawczym jest również zawarte 
oddymianie klatek schodowych.
Pan Kamil Różański zwrócił uwagę, aby dodatkowych prac nie wykonywać w jednym 
projekcie, ponieważ każda dodatkowa inwestycja będzie musiała przy kontroli mieć 
dodatkowe wyjaśnienie. Stwierdził, iż wykonanie ponad nadmiar wiąże się z obcięciem ^  
dotacji.
Pan Sekretarz uważa, że przy takim zakresie inwestycji dodatkowe prace wystąpią 
i należy pozostawić jakieś środki.
Pan Andrzej Cześnik stwierdził, że wypowiedzi świadczą, że są bardzo duże potrzeby 
w szpitalu. Uważa, że czasami na bieżąco należy rozwiązywać problemy.

Salę opuścił Pan Wicestarosta -  stan członków 4.

Zastępca Dyrektora ds. medycznych powiedział, że plan dostosowawczy już się 
zakończył, a w szpitalu jest przygotowany tylko oddział ginekologiczny, oddział 
chirurgiczny i interna. Pozostało jeszcze kilka oddziałów do wyremontowania. 
Oznajmił, że przychodzą pisma od organizacji praw pacjentów, na które należy 
odpowiedzieć do kiedy będzie realizacja dalszego przygotowania szpitala.
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Pan Sławomir Krystek powiedział, że dysponuje takim planem przygotowanym przez 
obecnego Dyrektora, który jest zatwierdzony przez Społeczną Radę SPZZOZ w Sierpcu. 
Stwierdził, iż boi się, że jego realna wartość może być większa, niż się zapisuje. Dodał, 
iż bardzo zaangażował się, aby pozyskać te informacje które analizuje.
Powiedział, że są zapisane pewne informacje, które powinny być realizowane rok po 
roku. Oznajmił, iż jest zapis, że realizacja będzie do roku 2027, natomiast jest pismo 
(z dnia 27 czerwca 2018r.) Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, które 
informuje, że jest to termin zbyt odległy i niektóre niespełnienie wymagań (...)
Zastępca Dyrektora ds. medycznych dopowiedział, że będzie powodowało utratę 
ryczałtu. Dodał, że tak powiedział Dyrektor Chmielewski z Wydziału Zdrowia.
Pan Sławomir Krystek nadmienił, iż jest kolejne pismo z 26 lipca 2018r. informujące 
o spotkaniu z Panem Chmielewskim -  Dyrektorem Wydziału Zdrowia. Dodał, iż nie 
posiada informacji co na tym spotkaniu było omawiane. Stwierdził, że należy się liczyć 
z kontrolami. Ponadto poinformował, iż do Starosty wpłynęło pismo informujące o tym, 
iż w ocenie Inspekcji Sanitarnej niedostosowanie się do programu dostosowawczego 
może powodować wydanie postanowienia dotyczącego bezpieczeństwa pacjentów przez 
Wojewodę.
Stwierdził, że od tamtej pory nie ma żadnego pisma i żadnej informacji. Uważa, że jeśli 
w roku 2019 nie zdoła się spełnić kilku warunków, które są zapisane, mogą zostać 
przeprowadzone kontrole, które nie wie do czego mogą doprowadzić.
Pan Mecenas powiedział, że według ustawy o działalności leczniczej, Wojewoda może 
zamknąć oddziały tzn. zakazać działalności.
Zastępca Dyrektora ds. medycznych powiedział, że w trybie pilnym w czerwcu planuje 
się remont podłogi na bloku operacyjnym. Dodał, iż na okres około dwóch tygodni 
zostanie wyłączony blok operacyjny z funkcjonowania. W związku z powyższym należy 
ograniczyć przyjęcie pacjentów. Dodał, że jest to minimum, które należy wykonać.
Pan Starosta zapytał, czy są środki na remont?
Zastępca Dyrektora ds. medycznych odpowiedział, że ze środków własnych.
p.o. Główna Księgowa dodała, że prace remontowe wykonają pracownicy zatrudnieni
w szpitalu.
Więcej pytań nie było.

Ad. pkt 10
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu za 2018 r. /wniosek stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 84.16.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r. Iuchwała stanowi 
załączniki nr 15 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 11
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie pokrycia straty finansowej netto 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r. 
/wniosek stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu/.
Pan Skarbnik wyjaśnił, że jest możliwość dołożenia środków przez organ założycielski, 
albo powiększenia ujemnych kapitałów. Oznajmił, iż organ założycielski nie posiada 
takich środków. W związku z powyższym jest propozycja zwiększenia kapitału o kwotę 
324.545,71zł na minus.
Na salę posiedzenia przybył Pan Wicestarosta -  stan członków Zarządu 5.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 85.16.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r. /uchwała stanowi załącznik nr 17 
do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 12
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania 
z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu za 2018 r. /wniosek stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

12



UCHWAŁĘ Nr 86.16.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r. /uchwała stanowi 
załącznik nr 19 do niniejszej uchwały/.

Ad. pkt 13
Pan Sekretarz poinformował, iż umowa z Dyrektorem SPZZOZ w Sierpcu wygasa 
w dniu 30 kwietnia br. W związku z powyższym zaproponowano zatrudnienie 
p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu od 1 maja br., a nie tak jak w projekcie uchwały od 
2 maja br. Wyjaśnił, iż pomimo, że 1 maja jest święto, szpital nie może funkcjonować 
bez dyrektora. Dodał, iż po podpisaniu umowy z p. o. Dyrektorem zostanie uruchomiona 
procedura konkursowa na wyłonienie kandydata na Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu. 
W celu wyłonienia kandydata przez Radę Powiatu zostanie powołana Komisja 
konkursowa.
Pan Kamil Różański powiedział, że w § 2 pkt 2 należy podać wysokość wynagrodzenia 
miesięcznego dla p.o. Dyrektora SPZZOZ.
Pan Starosta powiedział, że analizując wysokość zarobków w okolicznych powiatach 
i porównywalnych szpitalach, to uposażenia wynoszą do 20.000 zł. Uważa, że jest to 
fachowiec, który pełnił obowiązki kierownicze w różnych placówkach medycznych. Pan 
Starosta zaproponował uposażenie w kwocie 12.500zł.
Pan Wicestarosta uważa, że na początek 12.000 zł. Stwierdził, że należy najpierw 
sprawdzić, czy jest to fachowiec. Uważa, że jeżeli będzie szpital prowadzony na 
odpowiednim poziomie, wówczas można podnieść uposażenie. Uważa, że na obecną 
chwilę jest to dobre wynagrodzenie, jakie można ustalić.
Pan Sekretarz uzupełnił i powiedział, że 31 października br. jest to termin graniczny, ale 
wewnątrz tego terminu mieści się termin określony zdarzeniem. Jeżeli procedura wyłoni 
kandydata szybciej, to będzie jako przepis szczególny i do tego terminu granicznego 
Dyrektor może zostać zatrudniony.
Członkowie Zarządu Powiatu wyrazili zgodę na uposażenie p. o. Dyrektora SPZZOZ 
w Sierpcu w kwocie 12.000zł.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 87.16.2019
w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas 

określony na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora SPZZOZ 
w Sierpcu /uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu/.
Pan Starosta podziękował za przybycie Zastępcy Dyrektora ds. medycznych oraz 
p.o. Głównej Księgowej.

Ponadto Pan Mecenas odniósł się do w/w uchwały. Wyjaśnił, iż zawieranie umów 
i powoływanie na stanowisko pełniącego obowiązki, obarczone jest ryzykiem 
stwierdzenia takiej uchwały jako sprzecznej z prawem. Dodał, iż nie ma stanowiska 
pełniącego obowiązki. W związku z powyższym zdarzają się uchwały wojewodów 
stwierdzające nieważność uchwał np. Zarządu czy Wójta w gminach powołujące lub 
nawiązujące stosunek pracy na stanowisku pełniącego obowiązki. Uważa, że jest to luka 
prawna, bo inaczej nie można zrobić, ponieważ konkurs można rozpisać dopiero po 
zwolnieniu stanowiska, a jednocześnie nie ma pełniącego obowiązki. Wojewódzki Sąd 
Administracyjny dotychczas podzielał jakby stanowiska Wojewody i uznawał za 
nieważne takie uchwały. Oznajmił, że jest wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego z 18 grudnia 2018r., który powołuje życiowe argumenty i oddala 
skargę Wojewody na stwierdzenie nieważności argumentując, że Zarząd nie miał innej 
możliwości, ale podjął niezwłocznie działania w celu konwalidowania tej ułomnej 
uchwały. Pan Mecenas uważa, że należy jak najszybciej podjąć działania zmierzające do 
powołania dyrektora w trybie konkursowym. Dodał, że jeżeli byłaby uchwała 
stwierdzająca nieważność, to wszystkie czynności Dyrektora szpitala byłyby nieważne. 
Pytań nie było.

Salę posiedzenia opuścił Pan Wicestarosta -  stan członków Zarządu 4.

Ad. pkt 14
Pan Starosta poinformował, iz Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału 
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia 
zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej własność Powiatu 
Sierpeckiego /wniosek stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu/.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 88.16.2019
w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości stanowiącej 
własność Powiatu Sierpeckiego /uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego 
protokołu/.



Ad. pkt 15
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie przystąpienia do 
Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.
Pan Sławomir Krystek powiedział, że próbował się zapoznać z tą instytucją, ale nie 
można wejść na stronę. Zapytał, czy Zarząd chciałby od razu przystąpić do tego 
stowarzyszenia. Dodał, iż jest pismo w którym Związek Powiatów Polskich informuje
0 podniesieniu stawki o 0,17zł od mieszkańca, natomiast w w/w stowarzyszeniu jest 
stawka 0.1 Ozł. Oznajmił, iż w skład stowarzyszenia wchodzą samorządy gminne
1 miejskie, natomiast próbują powiększyć o powiaty. Jeżeli Pan Starosta posiada więcej 
informacji i jak gdyby jest zasadność przystąpienia, to możemy dyskutować
0 przystąpieniu. Natomiast ze względu na możliwości finansowe Powiatu uważa, że 
należy opóźnić przystąpienie do Stowarzyszenia.
Pan Kamil Różański zapytał, z czego wynika chęć przystąpienia do wspomnianego 
Stowarzyszenia?
Pan Starosta odpowiedział, że uczestniczył dwa razy w spotkaniu tego Związku. 
Stwierdził, że jest bardzo duża dynamika rozwoju, jest duże poparcie środowisk 
związanych z Wojewodą, a także jest współpraca, jeżeli chodzi o fundusz dróg 
samorządowych. Pan Starosta poprosił Pana Skarbnika o przedstawienie informacji 
dotyczącej finansowania Związku Powiatów Polskich i Związek Samorządów Polskich. 
Pan Skarbnik powiedział, że na Związek Powiatów Polskich roczna składka wynosi 
9.200 zł przed podniesieniem składki. Dodał, iż liczy się ilość mieszkańców.
Pan Starosta uważa, że można zapytać Pana Skarbnika o bytność Powiatu w Związku
1 jakie jest zdanie.
Pan Skarbnik powiedział, że na sesji Rady Powiatu była przedstawiana informacja od 
Starosty, jeżeli uczestniczył w konwencie. Dodał, iż są różne interpretacje przepisów 
prawa, szczególnie gdy wchodził VAT oraz wystąpienia do władz centralnych 
w trudnych sprawach. Uważa, że ten nowo utworzony związek chciałby robić to samo. 
Pan Starosta odpowiedział, że tak. Dodał, że ma możliwość lobbowania na władze 
i byłby bardziej dynamiczny i skuteczny niż Związek Powiatów Polskich.
Pan Skarbnik stwierdził, że o przystąpieniu będzie decydowała Rada Powiatu. Uważa, 
że za jakiś czas byłby wniosek o wystąpieniu ze Związków Powiatów Polskich.
Pan Starosta uważa, że nie koniecznie i może Powiat uczestniczyć w dwóch związkach. 
Stwierdził, że kwota 5.000 zł rocznie to nie jest dużo na zapłacenie składki.
Pan Sławomir Krystek powiedział, iż ten związek jest od czterech lat. Dodał, że po 
ostatnich wyborach prezesem Związku jest Burmistrz Miasta Chalinów i jest 
zarejestrowanych 31 samorządów. Uważa, że należy przełożyć podjęcie powyższej 
uchwały i przeniesienie na okres jesienny. Nadmienił, iż 5,500zł nie jest kwotą nie dużą, 
a na każdym posiedzeniu dochodzą wydatki środków na inne cele.

Pan Starosta poprosił o 5 minut przerwy.
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Po przerwie ma wniosek Pana Sławomira Krystka zdjęto z porządku posiedzenia pkt 15 
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.

Ad. pkt 16 i 17
Pan Skarbnik przedstawił zmiany jakie zachodzą w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
na lata 2019-2035 oraz budżecie na rok 2019, które zamieszczone są w uzasadnieniu do 
uchwały.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 89.16.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035 /uchwała stanowi załącznik nr 23 do 
niniejszego protokołu/.

oraz
UCHWAŁĘ Nr 90.16.2019

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 
2019 r. /uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 18
Pan Kamil Różański zapytał, czy do zakupu karetki są poczynione jakieś działania, czy 
było to tylko słowo Burmistrza?
Pan Wicestarosta powiedział, że Pan Burmistrz deklarował kilka razy i nie tylko 
osobiście, ale publicznie przy osobach.
Pan Kamil Różański powiedział, że boi się że niedługo mogą przyjść Wójtowie 
poszczególnych gmin z pretensjami, iż finansują środki do remontów dróg 
powiatowych, a Powiat nie dokłada do dróg gminnych.
Pan Starosta powiedział, że przez lata to miasto było zaniedbywane, a stolica Powiatu 
jest w Sierpcu. Dodał, iż szły ogromne środki na wszystkie gminy tylko najmniej szło na 
Miasto Sierpc.
Pani Małgorzata Korpolińska -  Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu zwróciła uwagę 
i powiedziała, że to jest powiat, a nie miasto.
Pan Starosta dodał, iż stolicą Powiatu jest Sierpc. Uważa, że Miasto było zaniedbywane. 
Pan Wicestarosta powiedział, że od 2006r. jest radny i sprawdził, że Miasto Sierpc nie 
dokładało do Powiatu praktycznie nic.
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Pan Skarbnik nadmienił, iż pierwszy raz miasto dołożyło do ul. Żeromskiego.
Pan Wicestarosta uważa, że 20.000zł można dołożyć do parkingu.
Pan Kamil Różański powiedział, iż na posiedzeniu Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego była propozycja przekazania drogi dla Miasta Sierpca. 
Stwierdził, iż Miasto Sierpc nie wykazuje woli współpracy.
Pan Wicestarosta powiedział, że tę drogę chce przejąć firma Hollywood, ale ta droga to 
prawie nie istnieje. Dodał, że jest dalsza część drogi, która jest powiatowa. Nadmienił, iż 
powiat chciał, aby została przejęta droga, która nie istnieje i kawałek do ul. Wspólnej. 
Stwierdził, że wcześniej w porozumieniu z Marszałkiem, Miasto Sierpc miało przejąć tę 
drogę. Obecnie Wojewódzki Zarząd Dróg nie wyraził zgody na sprzedaż tej drogi, jak 
również przekształcenia na działki. W związku z tym Powiat chciał, aby przejęło to 
Miasto.
Pan Kamil Różański zapytał, czy z tą pomocą finansową dla Miasta można się 
wstrzymać do momentu, kiedy miasto wykaże nie tylko słowa, ale jakieś czyny?
Pan Skarbnik powiedział, że na pomoc finansową potrzebne są dwie uchwały: jedna 
zabezpieczająca w środki w budżecie, a druga w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
Pan Mecenas powiedział, że nie musi być tak, że zamieszczenie w planie wiąże się 
z koniecznością podjęcia tej uchwały na najbliższej sesji. Można zamieścić w planie 
i mieć przygotowane środki, a uchwała zostanie podjęta w stosownym czasie.
Pan Kamil Różański powiedział, że rozumie współpracę, ale boi się, że Powiat będzie 
pomagał, a za chwilę będzie sytuacja, że miasto nie będzie mogło pomóc.
Pan Starosta powiedział, iż środki należy zabezpieczyć w planie.
Pan Andrzej Cześnik powiedział, że odbyło się posiedzenie dwóch komisji: Komisji 
Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisji z Miasta. Stwierdził, iż na 
spotkaniu ze strony miasta nie było woli, aby ten fragment ul. Żeromskiego przejąć. 
Dodał, iż padła propozycja od radnych, aby przyjąć całość tej ulicy. Dodał, iż miało 
odbyć się spotkanie radnych z miasta i temat miał zostać omówiony. Stwierdził, iż nie 
wiadomo jak to się wszystko zakończy. Uważa, że to co przedstawia Radny Pan Kamil 
Różański jest argumentem, Powiat dla Miasta, Miasto dla Powiatu.
Pan Starosta uważa, że należy zabezpieczyć środki.
Pan Kamil Różański powiedział, że wszystkie gminy dofinansowują zadania Powiatu, 
natomiast Powiat dokłada do wydatków majątkowych i robi się to tylko w stosunku do 
miasta. Zapytał, czy gminy nie będą pokrzywdzone.
Pan Starosta uważa, że nie będą. Stwierdził, iż dzieci z każdej gminy przyjeżdżają do 
szkoły czy Specjalnego Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego.
Pan Kamil Różański uważa, że Pan Starosta też jeździ drogą gminą.
Pan Starosta wyjaśnił, iż centrum usług publicznych i kulturalnych jest w Sierpcu i tu 
należy im zapewnić jakiś komfort.
Pan Zbigniew Kopczyński -  Wiceprzewodniczący Rady Powiatu uważa, że należy 
przyjąć zasadę, że jeżeli trzeba będzie dofinansować drogę gminą, to może wystąpić



Wójt Gminy i wówczas będzie można porozmawiać. Uważa, że należy zainwestować 
w budowę parkingu, a przynajmniej zabezpieczyć środki.
Pan Starosta powiedział, że jest jeszcze bardzo dużo dróg powiatowych, które należy 
zrobić, ponieważ przez lata nie były robione.
Pan Sławomir Krystek powiedział, iż podziela wypowiedzi Pana Kamila Różańskiego. 
Zapytał, czy jest stuprocentowa pewność, że te sprawy, które były obiecane przez Radę 
Miasta zostaną zrealizowane?
Pan Wicestarosta dodał, iż ul. Konstytucji i ul. Świętokrzyska to jest ponad 1.000.000 zł 
środków dołożonych od miasta.
Pan Skarbnik powiedział, że na ul. Świętokrzyską jest podpisane porozumienie.
Pan Wicestarosta uważa, że te parkingi którą będą wykonane przez miasto, będą służyć 
i dla Powiatu, ponieważ zostały zrobione przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- 
Wychowawczym. Stwierdził, iż będą korzystały dzieci z całego Powiatu. w
Pan Kamil Różański wyjaśnił, iż porozumienia dotyczące dróg powiatowych podpisane 
są ze wszystkimi gminami i Miastem Sierpc. Żadna gmina nie zwróciła się do Powiatu
0 dofinansowanie do swojego majątku. Uważa, że jeśli Powiat ma dobrze 
współpracować, a Miasto obiecało że kupi karetkę, to niech poczynią jakieś kroki w tym 
kierunku, aby się nie okazało, że były to tylko słowa.
Pan Wicestarosta powiedział, że należy opierać się na wartościach. Uważa, że jeżeli ktoś 
komuś ufa, to jest jakaś wartość. Powiedział, że można podpisać porozumienie, ale go 
nie zrealizować, tak jak Wójt Gminy Mochowo, który środków nie wpłacił.
Pan Starosta powiedział, że na terenie Powiatu w miejscowościach nie ma instytucji 
powiatowej, gdzie przyjeżdżają ludzie do urzędu.
Pan Zbigniew Kopczyński -  Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że przyjeżdżają 
osoby samochodami, którzy przywożą osoby niepełnosprawne. Uważa, że muszą być 
udogodnienia dla tych osób.
Pan Andrzej Cześnik uważa, że jeżeli są zabezpieczone środki, to należy je przeznaczyć ^
1 dać dobry przykład.
Pan Sławomir Krystek uważa, że obawy Radnego Pana Kamila Różańskiego wszyscy 
zrozumieli. Uważa, że należy obserwować.
Pan Starosta powiedział, że nie dziwi się Radnemu Panu Kamilowi Różańskiemu, 
ponieważ to co widział na wspólnym posiedzeniu Komisji Infrastruktury budziło obawy. 
Stwierdził, że był na chwilę i nie było żadnej dyskusji z tymi osobami. Uważa, że Pan 
Burmistrz będzie w stanie zapanować nad Radą.
Pan Kamil Różański stwierdził, że Pan Burmistrz może powiedzieć, ale temat pójdzie na 
Radę Miasta, a Rada może odpowiedzieć nie.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (5-za) podjęli:
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UCHWAŁĘ Nr 91.16.2019
w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miast Sierpc /uchwała stanowi 
załącznik nr 25 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 19
Pan Skarbnik powiedział, iż 28 marca br. została podjęta uchwała w sprawie przekazania 
sprawozdania z wykonania budżetu do Rady Powiatu i do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Wyjaśnił, iż jest to pierwszy etap wszczęcia procedury absolutoryjnej, 
natomiast drugi etap jest - przyjęcie sprawozdania finansowego i przekazanie Radzie 
Powiatu. Sprawozdanie finansowe składa się z pięciu elementów:
1) bilans budżetu,
2) bilans jednostek organizacyjnych,
3) rachunek zysków i strat,
4) zestawienie zmian w kapitale,
5) informacje dodatkowe.
Pan Skarbnik powiedział, iż jest siedemnaście jednostek budżetowych. Każda jednostka 
budżetowa wykonuje bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale 
i informacje dodatkowe. W Starostwie dodatkowo jest wykonywany bilans budżetu. 
Wszystkie w/w informacje wpływają do Starostwa, które są sprawdzane i z tego 
wykonuje się zbiorowe zestawienie, gdzie powstaje ogólne sprawozdanie. Dodał, iż 
powyższe sprawozdanie należy przekazać do Rady Powiatu i do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej drogą elektroniczną. Ponadto nad sprawozdaniem będzie obradować 
Komisja Rewizyjna, która podejmie uchwałę oraz wystąpi z wnioskiem do Izby 
Obrachunkowej o wydanie opinii. Nadmienił, iż na temat wykonania sprawozdania 
z wykonania budżetu wydano opinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej bez uwag. Po 
otrzymaniu opinii z wniosku Komisji Rewizyjnej może odbyć się sesja, na której 
zostanie udzielone absolutorium. Dodał, iż zgodnie z prawem sesja musi odbyć się do 
30 czerwca.
Pan Sławomir Krystek zapytał, Pana Sekretarza o Raport o stanie mienia Powiatu.
Pan Sekretarz powiedział, iż w pierwszej dekadzie maja będzie już gotowy. Dodał, iż 
projekt Raportu zostanie przesłany w celu zapoznania się i naniesienia ewentualnych 
poprawek.
Pan Sławomir Krystek powiedział, iż w sprawie Raportu mogą się wypowiadać 
mieszkańcy w zależności ilu się zgłosi.
Pan Sekretarz powiedział, iż musi uwzględnić termin dla Przewodniczącego Rady, 
ponieważ musi zostać ogłoszony na BIP, oraz należy podać termin do zgłaszania 
chętnych do zabrania głosu w sprawie Raportu. Dodał, iż każde zgłoszenie musi być 
poparte 150 podpisami, a maksymalna ilość mieszkańców, która chciałaby zabrać głos 
to 15 osób, chyba że Rada Powiatu wyrazi zgodę na większą liczbę.
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Pan Starosta zapytał, na ile wcześniej przychodzi informacja, że ktoś chce zabrać głos? 
Pan Sekretarz odpowiedział, że jeżeli do 31 maja Raport zostanie przekazany do Biura 
Rady, to wówczas Przewodniczący Rady wskaże termin zgłaszania osób, które będą 
chciały zabrać głos w sprawie Raportu. Dodał, iż osoba musi zebrać 150 podpisów.
Pan Starosta wspomniał, iż w V kadencji Rady Powiatu był członkiem Komisji 
Rewizyjnej. Oznajmił, iż w roku ubiegłym Komisja Rewizyjna negatywnie 
ustosunkowała się do budżetu i nie rodziło to konsekwencji.
Pan Skarbnik powiedział, że jeżeli budżet jest wykonany właściwie, to Komisja 
Rewizyjna dając negatywną opinię nic nie zdziała. Dodał, że przede wszystkim 
w budżecie chodzi o cyfiy.
Pan Mecenas dodał, iż Komisja Rewizyjna musiałby znaleźć błędy w sporządzonym 
sprawozdaniu. Dodał, iż trudno znaleźć błędy w sporządzonym sprawozdaniu, po 
zweryfikowaniu przez biegłego oraz wykonane przez Pana Skarbnika i zatwierdzone 
przez Regionalna Izbę Obrachunkową.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
(4-za, 1 -  wstrzymujący się) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 92.16.2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za 
2018r. luchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 20
Członkowie Zarządu w sprawach różnych zapoznali się z:
1. Aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla Liceum Ogólnokształcącego PUL 
w Sierpcu oraz Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum im. Wetmańskiego 
w Sierpcu /informacja stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu/.
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia.
Pan Sławomir Krystek poprosił Panią Naczelnik o szczegółowe omówienie wyliczenia 
kwoty dotacji.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że o sposobie naliczenia podstawowej kwoty dotacji 
mówi ustawa o finansowaniu zadań oświatowych w art 14 ust. 1, w której znajduje się 
wzór na wyliczanie wskaźnika zwiększającego dla danego typu szkoły. Pani Naczelnik 
na podstawie przedstawionego wzoru szczegółowo omówiła wyliczenie podstawowej 
kwoty dotacji.
Ponadto Pani Naczelnik OZ powiedziała, że w roku bieżącym bardzo dużo Powiat 
dokłada do szkół m.in. do Liceum Ogólnokształcącego. Dodała, że w subwencji 
oświatowej nie były przewidziane podwyżki dla nauczycieli od 1 września br., które 
były zaplanowane od 1 stycznia 2020r. Ponieważ proces podwyżek przyspieszono



dlatego powiat będzie musiał zabezpieczyć środki na konto podwyżek. Ponadto 
prawdopodobnie będzie zmiana dotycząca dodatku za wychowawstwo (około 120 zł 
miesięcznie od jednego oddziału). Porozumienie, które zostało podczas strajku 
podpisane przez Solidarność, gwarantuje dodatek za wychowawstwo w wysokości 
300zł. Wspomniała, że do tej pory dodatki ustalał samorząd.
Pan Skarbnik powiedział, że może się okazać iż kwota zabezpieczona na szkoły będzie 
za mała.
Ponadto Pani Naczelnik powiedziała, że w Planie pracy Zarządu Powiatu był na miesiąc 
marzec zaplanowany temat dotyczący ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli. 
Wyjaśniła, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje zmianę ustawy Karta 
Nauczyciela m.in. w części dotyczącej regulaminu nagradzania. Dodała, że na pewno 
będą zmiany w systemie wynagradzania nauczycieli. Niektóre dodatki będą narzucone 
odgórnie więc regulamin będzie musiał być zmieniony, dlatego odstąpiła od zadania w 
miesiącu marcu, a po zakończeniu procesu legislacyjnego ponownie wróci do tematu. 
Pan Sławomir Krystek zwrócił uwagę, iż Pani Naczelnik odpowiedziała na zarzut 

^  Komisji Rewizyjnej, po kontroli Zarządu Powiatu.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, iż złożyła pismo do Biura Rady w przedmiotowej 
sprawie.
Pan Sławomir Krystek powiedział, iż w protokole Komisji Rewizyjnej są dwa punkty 
i drugi również dotyczy analizy.
Pan Sekretarz powiedział, iż drugi zarzut dotyczy nie przedstawienia do oceny 
Zarządowi Powiatu analizy oceny wykonania przez poszczególne wydziały Starostwa 
i jednostki organizacyjne zadań wynikających z planu pracy Zarządu Powiatu, które 
były przyjęte do realizacji w 2018, w tym realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu. 
Wyjaśnił, iż w tej sprawie obowiązuje zarządzenie Starosty z 2014r. W związku 
z powyższym naczelnicy poszczególnych wydziałów do 15 grudnia każdego roku 
składają plany do realizacji na rok następny, a do 15 stycznia każdego roku przekładają 
sprawozdanie z tych zadań. Oznajmił, iż do 15 lutego Sekretarz Powiatu ma obowiązek 
dokonania analizy tych sprawozdań i przedłożenia Panu Staroście jako 

^  Przewodniczącemu Zarządu Powiatu do zatwierdzenia. Dodał, iż załączył w materiale 
projekt odpowiedzi jaką przygotował do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz 
dokumenty potwierdzające, iż sprawa o której wnioskują została wykonana. Natomiast 
z punktu formalnego rzeczywiście jest tak, iż w lutym, ta analiza którą podpisał Pan 
Starosta i Sekretarz powinna być członkom Zarządu przedstawiona.
Pan Sekretarz podsumowując odpowiedzi na zarzuty zawarte w protokole Komisji 
Rewizyjnej powiedział, że zostanie udzielona odpowiedź w której zostanie opisane 
wyjaśnienie Pani Naczelnik oraz Sekretarza Powiatu.

Ponadto Pani Naczelnik OZ powiedziała, odnośnie proponowanych zmian w Karcie 
Nauczyciela. Dodała, że jedna z propozycji jest taka, aby wykonać obligatoryjne
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ustalania regulaminów wynagradzania każdego roku budżetowego. Taki zapis wcześniej 
obowiązywał do roku 2008, następnie to zostało zniesione tylko w razie potrzeby, 
a obecnie jest taka propozycja.

Pani Naczelnik powiedziała, że w dniu 25 kwietnia br. do każdej ze szkół wpłynęła 
prośba ZNP o zawarcie porozumień z Dyrektorami szkół w sprawie wynagrodzenia za 
okres strajkowy. Powiedziała, że dyrektorzy w tej sprawie czekają na opinię prawną czy 
jest to zgodne z prawem czy nie. Uważa, żeby podjąć odpowiednią decyzje dyrektorzy 
muszą mieć jakieś informacje od organów prowadzących.
Pan Mecenas powiedział, że ustawa o sporach zbiorowych mówi, że co do zasady 
wynagrodzenie za okres strajku się nie należy. Natomiast na zasadzie porozumienia 
z pracodawcą, pracodawca może to wynagrodzenie zapłacić. Wyjaśnił, iż ustawa
0 sporach zbiorowych jest ustawą uniwersalną i tyczy zarówno pracodawców “Ę )  
prywatnych, którzy mogą sami podejmować decyzję, że wypłacane jest wynagrodzenie 
pomimo, że ustawa mówi, że takie wynagrodzenie się nie należy w ramach załatwiania 
sporu. Stwierdził, iż ta sama ustawa dotyczy jednostek samorządu terytorialnego
1 wszystkich pracodawców państwowych i samorządowych, które nie decydują o swoich 
środkach tylko o środkach pochodzących z budżetu.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że na pewno dyrektorzy szkół będą prosić o spotkanie 
z organem prowadzącym w związku z tym pismem, bo sami takiej decyzji nie podejmą.
Pan Mecenas dodał, iż pracodawców innych niż publiczni nie wiąże ustawa o finansach 
publicznych i konsekwencja o naruszeniu finansów publicznych, czyli dyscyplina 
finansów publicznych i kontrole Regionalnej Izby Obrachunkowej. Konsekwencje 
zastosowania tego przepisu są różne dla pracodawcy, który dysponuje tylko swoim 
budżetem zakładowym, a inne dla pracodawcy, które daje środki z budżetu sektora 
publicznego.
Pytań nie było. ^

2. Zajęciem stanowiska w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w m. Studzieniec 
gm. Sierpc /wniosek stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu/.

Na salę posiedzenia przybył Pan Wojciech Rzeszotarski -  Naczelnik Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami.
Pan Naczelnik GiGN powiedział, iż działka 197/1 o pow. 1,1963 lha położona w obrębie 
Studzieniec została planowana do zbycia w roku bieżącym, natomiast ta działka nie była 
objęta uchwałą Rady Powiatu. Dodał, iż powyższa działka jest przedmiotem umowy 
dzierżawy do 31 grudnia 2020r., z której to działki dzierżawca obecnie korzysta.
Pan Naczelnik GiGN poinformował, iż została przegłosowana nowelizacja ustawy 
o kształtowaniu ustroju rolnego, że do 1 ha będzie można zbywać już nie na cele rolne.
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Pan Sławomir Krystek zapytał, czy w budżecie były przewidziane środki ze sprzedaży 
tych gruntów?
Pan Skarbnik powiedział, że jest za tym aby po sprzedaży wprowadzić środki do budżet. 
Pan Naczelnik GiGN powiedział, iż rekomendowałby zbycie działek do 1 ha, dlatego że 
są to działki obrzeżne i zapewne dzierżawca nie uprawia tych działek.
Pan Wicestarosta powiedział, że walczyli o to, aby nie sprzedawać działek.
Pan Naczelnik GiGN powiedział, że mówi o małych działkach.
Pan Kamil Różański uważa, że na razie niech pozostaną w dzierżawie.
Pan Wicestarosta powiedział, że jest przeciwny, aby przeznaczyć działkę o pow. l,96ha 
(rolnej) na sprzedaż.

Pan Starosta opuścił posiedzenie Zarządu -  stan członków 4.

Po zapoznaniu się z dokumentami członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie 4 -  za 
. wyrazili sprzeciw zbycia nieruchomości położonej w obrębie Studzieniec oznaczonej 

jako działka o nr 197/1.

Ponadto Pan Sławomir Krystek zapytał, czy Wydział Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami prowadzi systematyczny rejestr związany ze sprzedażą 
nieruchomości.
Pan Naczelnik GiGN powiedział, że przy sprzedaży nieruchomości to musi być uchwała 
Zarządu i Rady Powiatu.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy są jakieś nieruchomości, które będą przedmiotem 
wystąpień.
Pan Wicestarosta powiedział, że na niektóre działki jest jeszcze uchwała z 2017r., która 
wyznacza działki na sprzedaż i które już zostały sprzedane.
Więcej pytań nie było.

3. Pismem Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu dotyczącym kontroli przeprowadzonej przez 
NFZ /pismo stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu/.

4. Pismem Pana Marka Opioły -  Posła na Sejm w sprawie budowy centrum 
logistycznego w m. Sierpc /pismo stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu/.

5. Odpowiedzią na wniosek Dyrektora ZDP w Sierpcu w sprawie poprawy stanu 
technicznego nawierzchni drogi powiatowej Węgrzynowo -  Lisice /pismo stanowi 
załącznik nr 31 do niniejszego protokołu/.
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6. Pismem Burmistrza Miasta Sierpc w sprawie budowy parkingu przy ul. Armii 
Krajowej na wysokości Ośrodka Szkolno -  Wychowawczego Ipismo stanowi załącznik 
nr 32 do niniejszego protokołu/.

7. Pismem Związku Powiatów Polskich w sprawie zmiany wysokości składki 
członkowskiej t'pismo stanowi załącznik nr 33 do niniejszego protokołu/.

8. Uchwałą Powiatu Nowodworskiego w sprawie stanowiska dotyczącego realizacji art.
94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 200 lr. - Prawo farmaceutyczne /uchwała stanowi 
załącznik nr 34 do niniejszego protokołu/.

9. Protokołem z przeprowadzonej kontroli realizacji uchwał Zarządu Powiatu w Sierpcu 
wraz wyjaśnieniami Naczelnika Wydziału Oświaty i Zdrowia i Sekretarza 
Powiatu /protokół stanowi załącznik nr 35 do niniejszego protokołu/.

10. Oceną wykonania przez poszczególne wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne 
zadań wynikających z planu pracy Zarządu Powiatu, które były przyjęte do realizacji 
w 2018, w tym realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu. Informacja została 
przekazana przez Pana Sekretarza na posiedzeniu Zarządu.

11. Zajęciem stanowiska w sprawie możliwości włączenia firmy Hollywood do 
kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej (ul. Żeromskiego). Informacja do 
protokołu.

Na salę posiedzenia Przybył Pan Artur Obrębski -  Dyrektor ZDP w Sierpcu.
Pan Mecenas zaproponował, aby zasięgnąć opinii, czy kanalizacja deszczowa 
w drodze powiatowej po dodaniu wód opadowych z firmy Hollywood, kanalizacja ^  
będzie wydolna.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że kanalizacja jest duża i nie wiadomo, w jakim jest 
stanie, ponieważ jest to stara kanalizacja betonowa, jak również studnie. Wyjaśnił, iż 
przy firmie powstaje nowy budynek i wszystko jest w fazie projektowej. Nadmienił, iż 
po przeliczeniu na 15 minutowe opady deszczu, odprowadzenie wody w tym czasie 
wynosi 30.000 litrów (30m3). Dodał, że nie jest to praktykowane, ale według przepisów 
powinny być opłaty opadowe.
Pan Zbigniew Kopczyński - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu powiedział, iż opady 
deszczu są jakie są. Uważa, że jak są intensywne to ten przelicznik nie odzwierciedla 
tego. Stwierdził, że jest zagrożenie, ponieważ jest stara kanalizacja i w razie awarii 
będzie problem, kto ma to naprawić.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że w tym przypadku naprawa kanalizacji będzie 
wykonywa przez Powiat. Wyjaśnił, iż wylot kanału jest na wysokości Państwa
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Góreckich, a następnie skręca w kierunku mleczami. Oznajmił, że jest projektowana 
ulica i nowa kanalizacja, która będzie wykonywana na ul. Konstytucji, poprzez 
zwiększenie kanału. W związku z powyższym dwie kanalizacje będą przechodziły przez 
jedną studnie, które przechodzą przez stary kanał i nowy, który powstał w stronę 
mleczami. Uważa, że woda przy silnych opadach może się zbijać w tym miejscu.
Pan Sławomir Krystek powiedział, iż wymaga się od członków wyrażenia zgody bądź 
nie, natomiast brak jest odpowiedzi na to, jaki jest stan techniczny tego urządzenia.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że nie wie jaki jest stan techniczny, ponieważ nie ma 
żadnej kontroli, ani żadnych dokumentów o stanie kanalizacji. Dodał, iż wraz 
z pracownikiem sprawdzał stan studni kanalizacyjnych, które są ogólnie w dobrym 
stanie. Nadmienił, iż w kanalizację wchodzi również ul. Bojanowska i ul. Namtowicza 
którą wykonywało miasto i biegnie to wszystko w kanalizację na drodze powiatowej.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy ten odpływ firma chce zrobić z całego placu 
i dachów?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że tak i nowo projektowanego budynku.
Pan Sławomir Krystek zapytał, czy projektant przedstawił założenia, czy będą 
wykonywać jakiś separator.
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że nie. Dodał, że opisane są przeliczenia, które 
projektant bierze z ustawy. Pan Dyrektor dokładnie wyjaśnił członkom Zarządu, jakby 
przebiegała kanalizacja deszczowa.
Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą budowa kanalizacji, członkowie Zarządu 
Powiatu upoważnili Dyrektor ZDP o wystąpienie do firmy Hollywood o przedstawienie 
warunków i założenia projektowe jakie są przewidywane w miejscu podłączenia.

Ponadto Pan Dyrektor ZDP powiedział, iż chciał wrócić z tematem z poprzedniego 
posiedzenia Zarządu Powiatu na temat porozumienia z Płockiem na remont drogi. 
Stwierdził, że była rozmowa w powyższym temacie, ale nie zostało podjęte 
odpowiednie stanowisko w sprawie dokumentacji projektowej.
Pan Wicestarosta zapytał, ile będzie kosztowała?
Pan Dyrektor ZDP odpowiedział, że oszacowane jest na kwotę 68.000zł, z tego Powiat 
25%. Dodał, że ponadto w porozumieniu jest zapis, że ewentualne wykupy gruntu 
i odszkodowania ponosi zarządca drogi.
Pan Sławomir Krystek zapytał, dlaczego 25% ponosi Powiat.
Pan Dyrektor ZDP powiedział, że powiat płocki wykonuje dokumentacje na 1 km, 
natomiast drogi powiatu sierpeckiego jest 240m. Dodał, iż jest to wartość szacunkowa, 
która została podzielona procentowo, ponieważ nie został wyłoniony wykonawca.
Pan Skarbnik dodał, iż następstwem tego porozumienia, będą następne porozumienia, 
ponieważ trzeba będzie przekazać pomoc finansową.



Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po przeanalizowaniu możliwości 
finansowych budżetu Powiatu jednogłośnie postanowił odstąpić od realizacji 
planowanego zadania.

12. Odpowiedzią na pismo Zastępcy Dyrektora Departamentu Nieruchomości 
i Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w sprawie 
destruktu asfaltowego /pismo stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu/.

13. Uchwałą Rady Powiatu w Pułtusku w sprawie stanowiska dotyczącego realizacji 
art. 94 ust 2 ustawy z dnia 6 września 200 lr. - Prawo farmaceutyczne /uchwała stanowi 
załącznik nr 37 do niniejszego protokołu/.

14. Apelem Rady Powiatu Żuromińskiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 
realizacji art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 26 września 200lr. - Prawo farmaceutyczne /Apel 
stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu/.

Ponadto Pan Dyrektor ZDP zapytał członków Zarządu Powiatu, czy na przyszły 
rok będą jakieś projekty mostowe.
Pan Wicestarosta wspomniał, iż była mowa o moście w m. Mieszczk lub w m. Bożewo. 
Pan Skarbnik powiedział, że trzeba porozmawiać z Wójtami, czy będą w stanie 
w następnym roku dofinansować inwestycje. Uważa, że jeżeli Wójtowie nie wyrażą 
zgody, to po co wykonywać projekt.
Pan Dyrektor ZDP dodał, iż koszt projektu mostowego jest w granicach 60.000zł. 

i Pytań nie było.

Na tym posiedzenie zakończono.

Danuta Sekulska

Protokołowała

Krystek Sławomir 

Różański Kamil

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej
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LISTA OBECNOŚCI 
CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIAT^ 

W SIERPCU

Zał. Nr . . . . 'i ........do protokołu

z posiedzenia Zarzadu Powiatu

/ f c .  M ,  i&.ckaai$*

na posiedzeniu w  dniu 29 kwietnia 2019r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Mariusz Turalski Starosta

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta /ó>-4
3. Cześnik Andrzej Członek A
4. Krystek Sławomir Członek

5. Różański Kamil Członek



ZA R ZĄ D  PO W IA TU  

W  S IE R P C U
Z a ł.N r. . . . Ł ......  do protokołu

z posiedzenia Zarządu Powiatu Sierpc, dnia 26.04.2019 r.

BRZ.0022.10.2019

Działając na podstawie § 76 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2019r. poz. 499), zapraszam na posiedzenie Zarządu Powiatu, które odbędzie się 
w dniu 29 kwietnia 2019r. r. o godz. 9:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2018 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i przedstawienia Radzie Powiatu Oceny 
zasobów pomocy społecznej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „W rodzinie 
lepiej’’.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Sierpcu do realizacji projektu pn. „W rodzinie lepiej”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku 
finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Sierpcu za IV kwartał 2018 r.
8. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.
9. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Sierpcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego 
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2018 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania stosunku pracy na podstawie umowy 
o pracę na czas określony na stanowisku pełniącego obowiązki Dyrektora SPZZOZ 
w Sierpcu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z nieruchomości 
stanowiącej własność Powiatu Sierpeckiego.



15. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów 
Polskich.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę 
Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2019-2035.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu 
Sierpeckiego na 2019 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu w Sierpcu 
projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miast Sierpc.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu 
Sierpeckiego za 2018r.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie posiedzenia.


