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PROTOKÓŁ Nr 17.2019 
Z POSIEDZENIA

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 
w dniu 13 maja 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 Dariusz Twardowski -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu 
w Sierpcu,
7. Pan Robert Makówka -  p.o. Dyrektor SPZZOZ w Sierpcu,
8. Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia,
9. 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 wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska.
4i Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Powiatu 
Sierpeckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2019-2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Sierpcu.
6. Przyjęcie protokołu Nr 15.2019 z dnia 17 kwietnia 2019r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.
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Ad. pkt 1
Otwarcia posiedzenia Zarządu Powiatu dokonał Pan Mariusz Turalski -  Starosta 
Sierpecki witając biorących udział w posiedzeniu członków Zarządu (stan członków 
-  5) oraz zaproszonych gości.

Ponadto Pan Starosta przywitał Pana Roberta Makówkę -  p.o. Dyrektora SPZZOZ 
w Sierpcu od dnia 1 maja 2019r.
Pan Sławomir Krystek zapytał o pierwsze wrażenia pobytu w tym środowisku.
Pan Robert Makówka -  p.o. Dyrektor SPZZOZ powiedział, że pierwsze sprawy, które 
się już zadziały, to wprowadzenie sprawozdawczości w szpitalu. Uważa, że sytuacja 
finansowa w poprzednich latach na tle różnych szpitali w okolicy była całkiem niezła. 
Natomiast nie wie, jakie w przyszłości będzie miało wpływ postępowanie kontrolne 
z Narodowego Funduszu Zdrowia i ewentualne weryfikacje kontraktów za poprzednie 
lata. Oznajmił, iż ważnym wyzwaniem dla szpitala są kończące się kontrakty 
z lekarzami. Stwierdził, że jest to najbardziej pilna sprawa, ponieważ spodziewa się 
kilku zagrożeń. Nadmienił, iż od tygodnia trwają rozmowy z lekarzami, którzy 
zastanawiają się, czy dalej współpracować z szpitalem. Ponadto z Panem Starostą trwają 
rozmowy o programie dostosowawczym, ponieważ jest dużą bolączką dla szpitala, i są 
bardzo trudne tematy do zrobienia (Izba przyjęć czy część porodowa). Oznajmił, iż 
w innych województwach rozpoczęły się kontrole z Wojewódzkich Narodowych 
Funduszy Zdrowia i szpitale są zamykane. Stwierdził, że są to działania, które należy 
jak najszybciej wykonać, przedstawić koncepcje i stworzyć mapę, jak szybko naprawić 
to co nie było realizowane. Uważa, że program dostosowawczy był odkładany co roku 
i nie był realizowany, a inwestycje będą kilkumilionowe. Stwierdził, że pomimo 
niedostosowania, szpital przy tym kontrakcie który ma, jest szpitalem który może 
funkcjonować tak, żeby w przyszłości do niego nie dopłacać przy założeniu, że uda się 
zbudować dobry zespół lekarski. Uważa, że w przeciągu 1,5 miesiąca te odpowiedzi ^  
będą znane, czy na poszczególnych oddziałach uda się zatrzymać zdecydowaną 
większość lekarzy. Dodał, iż na początku było małe przerażenie, ale już minęło.
Pan Sławomir Krystek podziękował za udzielenie informacji. Uważa, że w najbliższym 
czasie powinno odbyć się spotkanie z Panem Dyrektorem odnośnie szpitala, 
p. o. Dyrektor SPZZOZ powiedział, że w ciągu dwóch tygodni przygotuje informacje. 
Dodał, iż zostanie wdrożona nowa sprawozdawczość w której będą zamieszczane 
bieżące informacje o sytuacji finansowej i wykonaniu kontraktów, ponieważ tego 
brakowało. Zapewnił, iż na ręce Pana Starosty będzie składał przejrzyste informacje 
dotyczące sytuacji w szpitalu.
Pan Sekretarz powiedział, że do 31 maja Pan Dyrektor ma przygotować analizę 
ekonomiczną z art 53 ustawy o działalności leczniczej. Dodał, iż wskaźniki i pewne 
dane dadzą obraz faktycznej sytuacji szpitala.
Pan Starosta podziękował Panu p. o. Dyrektora za przybycie.
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Ad. pkt 2
Członkowie Zarządu Powiatu jednogłośnie przyjęli porządek posiedzenia Zarządu 
Powiatu w dniu 13 maja 2019r. /porządek stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
protokołu/.

Ad. pkt 3
Na sale posiedzenia przybył Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu dróg Powiatowych 
w Sierpcu.
Pan Starosta poinformował, iż Pan Artur Obrębski -  Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych w Sierpcu wystąpił z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej 
nr 3772W Świętokrzyska /wniosek stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/.
Pan Skarbnik poinformował, iż zabezpieczenie w budżecie jest bez środków z dotacji 
z budżetu Państwa. Ze względu na to, iż materiały na sesje zostały już przekazane do 
Rady Powiatu nie można było zmienić. Nadmienił, iż przetarg zostanie ogłoszony na 
kwotę 1.298.615 zł., czyli połowę kwoty całości inwestycji, a druga połowa jest 
z dofinansowania, które należy wprowadzić do budżetu do czasu podpisania umowy.
Pan Starosta powiedział, że całość inwestycji wynosi 2.600.000 zł, w tym 1.300.000zł 
dofinansowania od Wojewody i po 650.000zł Powiat i Miasto.
Więcej pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 93.17.2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
przebudowy drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska /uchwała stanowi załącznik nr 
4 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 4
Pan Starosta poinformował, iż wystąpiono z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenia mienia 
i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi 
wiatach 2019-2022.
Pan Sekretarz poinformował, iż potrzebna jest zgoda członków Zarządu Powiatu na 
otwarcie procedury w sprawie wyłonienia ubezpieczyciela majątku powiatu 
i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dodał, iż po przeprowadzonych 
rozmowach z Brokerami, została wyłoniona do współpracy i przeprowadzenia przetargu 
firma Mentor z Torunia. Pan Sekretarz przedstawił różnicę pomiędzy umową, która 
obowiązuje, a która zostanie zawarta. Nadmienił, iż umowa, która obowiązuje 
obejmowała ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej, a także były objęte

3



ubezpieczenia komunikacyjne (OC, auto kasko, NW i Assistance). Natomiast obecnie 
już tego zrobić nie można, czyli opis przedmiotu zamówienia został podzielony na dwie 
części. Pierwsza dotycząca majątku, a druga tj. ubezpieczenie komunikacyjne. Wyjaśnił, 
iż w efekcie tego typu rozwiązań prawych może się zdarzyć, że z odrębnym 
towarzystwem ubezpieczeniowym podpisze się umowę na ubezpieczenie majątku 
z urzędem i odpowiedzialności cywilnej i odrębna mowa na ubezpieczenia 
komunikacyjne. W opisie przedmiotu zamówienia stawka, która dotychczas 
obowiązywała (247,314zł), jeżeli chodzi o majątek dotyczyła wartości księgowej brutto. 
Wartość księgowa brutto w przypadku kiedy są obiekty oddane do użytku w latach 
80-tych, to obiekty te są całkowicie zamortyzowane. Natomiast w stosunku do obiektów, 
które w tym roku były oddawane, czy dwa lata temu, to wartość księgowa jest bardzo 
bliska wartości odtworzeniowej. Dodał, iż budynek Starostwa do tej pory był 
ubezpieczony na kwotę 340.000zł, a w razie jakiegoś zniszczenia firma w  
ubezpieczeniowa wypłaciłaby tylko 600zł odszkodowania za metr kwadratowy 
powierzchni użytkowej. W związku z powyższym dokonano analizy
sytuacji i około lO.OOO.OOOzł zostanie podwyższona wartość księgowa brutto, jak 
również dochodzą również ubezpieczenia komunikacyjne, które w ostatnim czasie 
bardzo wzrosły. Oznajmił, że jeżeli dokona się ubezpieczenia od wartości księgowej 
brutto, to wartość oferty najkorzystniejszej powinna wynosić 263.7000 zł. Dodał, że jest 
to tylko nieznaczny wzrost, a największy wpływ mają ubezpieczenia komunikacyjne. 
Natomiast jeżeli się weźmie wartość majątkową odtworzeniową -  82.000.000zł, to 
najkorzystniejsza oferta byłaby w kwocie 291.580zł. Gdyby się okazało, że 
najkorzystniejsza oferta bardzo przewyższała zabezpieczone środki finansowe, wówczas 
zostanie unieważniony przetarg i zostaną dostosowane przepisy zamówienia do 
zabezpieczonych środków.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami ^  
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 94.17.2019
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie 
zadania pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego wraz 
z jednostkami organizacyjnymi w latach 2019-2022 /uchwała stanowi załącznik nr 5 do 
niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 5
Na salę posiedzenia przybyła Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia.
Pan Starosta poinformował, iż Pani Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Zdrowia wystąpiła z wnioskiem w sprawie powołania Komisji Konkursowej
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do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
Wychowawczego w Sierpcu /wniosek stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu/. 
Pan Starosta powiedział, iż po wcześniejszych rozmowach w powyższym temacie, 
zaproponował do Komisji Konkursowej: Pana Jarosława Ocickiego -  Wicestarostę, 
Panią Bogusławę Lewandowską -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, Panią Ewę 
Nowakowską -  Radną Powiatu Sierpeckiego.
Pan Starosta powiedział, iż wszystkie zarekomendowane osoby wyraziły zgodę. Dodał, 
iż w komisji bierze udział dwanaście osób, które są wpisane do projektu uchwały.
Pan Starosta zaproponował, aby Przewodniczącą Komisji Konkursowej została Pani 
Bogusława Lewandowska -  Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia.
Pani Naczelnik OZ powiedziała, że do 16 maja br. odbywa się nabór ofert, natomiast 
przewidywany termin konkursu w dniu 30 maja br. o godz. 9:00. Dodała, że ten termin 
jest uzgodniony z Kuratorium, ponieważ do Komisji są delegowane trzy osoby.
Pytań nie było.
Wobec powyższego członkowie Zarządu Powiatu po zapoznaniu się z dokumentami 
jednogłośnie (4-za) podjęli:

UCHWAŁĘ Nr 95.17.2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na 
stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Sierpcu/uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu/.

Ad. pkt 6
Członkowie Zarządu jednogłośnie bez uwag przyjęli Protokół Nr 15.2019 z dnia 
17 kwietnia 2019r.

Ad. pkt 7
Członkowie Zarządu Powiatu zapoznali się m.in. z:
1. Odpowiedzią na pismo Dyrektora ZDP w Sierpcu w sprawie utwardzonego pobocza 
w pasie drogowym drogi powiatowej na odcinku Bożewo -  skrzyżowanie z droga 
powiatową kierunek na Obręb /pismo stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu/.

2. Odpowiedzią na pismo Dyrektora ZDP w Sierpcu w sprawie propozycji wspólnej 
realizacji dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej przebiegającej na 
terenie powiatu płockiego /pismo stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu/.

3. Odpowiedzią na pismo Dyrektora ZDP w Sierpcu w sprawie budowy drogi 
dojazdowej na odcinku Dobrzenice Małe -  droga powiatowa przebiegająca na terenie 
gm. Mochowo /pismo stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu/.
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4. Pismem Dyrektora ZDP w Sierpcu dotyczącego Interpelacji złożonej przez Panią 
Małgorzatę Korpolińską -  Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Sierpcu /pismo 
stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu/.

5. Stanowiskiem Rady Powiatu w Zwoleniu w sprawie realizacji przez Radę Powiatu 
przepisu art. 94 ust 2 ustawy z dnia 26 września 200 lr. Prawo farmaceutyczne 
/Stanowisko stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu/.

Na tym posiedzenie zakończono. 

Protokołowała

Danuta Sekulska

Zarząd

Turalski Mariusz 

Ocicki Jarosław 

Cześnik Andrzej 

Krystek Sławomir 

Różański Kamil
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^  Nr  do protokołu

ZP° ^ T n ZarZtduPowî
LISTA OBECNOŚCI Nr 2 **

CZŁONKÓW ZARZĄDU POWIATU 
W SIERPCU

na posiedzeniu w dniu 13 maja 2019r.

L.p. Nazwisko i imię Funkcja Podpis

1. Mariusz Turalski Starosta

2. Ocicki Jarosław Wicestarosta

3. Cześnik Andrzej Członek J f
4. Krystek Sławomir Członek

5. Różański Kamil Członek imiA



ZARZĄD POWIATU

W SIERPCU zai Nr............... do pro o o u Sierpc, d n ia  10.05.2019 r.

i posiedzenia Zarodu Powiatu

BRZ.0022.11.2019 N r / l l ^ -  * dr,

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 13 maja 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 wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 3772W Świętokrzyska.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego 
na wykonanie zadania pn. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Powiatu 
Sierpeckiego wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2019-2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Sierpcu.
6. Przyjęcie protokołu Nr 15.2019 z dnia 17 kwietnia 2019r.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.
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