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w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 a

Wydział Biuro Rady i Zarządu Powiatu Rok 2020

Nr sprawy 6

S P R A W A

PROTOKÓŁ NR XXIII 
Z OBRAD SESJI 

RADY POWIATU W SIERPCU

w dniu 18 września 2020 roku

Rozpoczęto 18 września 2020 rok

Zakończono 18 września 2020 rok



Rada Powiatu Sierpeckiego
Radni - Sesja

Protokół Nr XXIII. 2020 
z obrad Rady Powiatu w Sierpcu 

w dniu 18 września 2020 r.

Obrady rozpoczęto piątek, 18 września 2020 o godz. 08:00, a zakończono o godz. 
09:00 tego samego dnia.
W posiedzeniu wzięło udział 16 członków.
Obecni:
1. Przemysław Burzyński
2. Marek Chyliński
3. Andrzej Cześnik
4. Jułtosz Gorzkoś
5. Zbigniew Kopczyński
6. Małgorzata Korpolińska
7. Sławomir Krystek
8. Jan Laskowski
9. Ewa Nowakowska
10. Jarosław Ocicki
11. Sławomir Olejniczak
12. Paweł Pakieła
13. Kamil Różański
14. Wojciech Adam Rychter
15. Sebastian Szczypecki
16. Mariusz Turalski
17. Dariusz Twardowski 
Ponadto w obradach uczestniczyli:
1) Pan Ryszard Dobiesz - Sekretarz Powiatu,
2) Pan Krzysztof Sobiecki - Skarbnik Powiatu,
3) Pan Jerzy Suski - Radca prawny.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
Pan Przewodniczący otworzył XXIII sesję Rady Powiatu w Sierpcu. Stwierdził 
ustawowe kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W obradach sesji
obecnych było 16 radnych /lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
protokołu/

2. Powołanie Sekretarza obrad.
Na sekretarza obrad Pan Przewodniczący Rady powołał Radnego Pana Sławomira 
Krystka.
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3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu 
osobowego Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz 
określenia jej składu osobowego.

Pan Przemysław Burzyński - Przewodniczący Rady poinformował, że 
w projekcie uchwały pojawił się błąd merytoryczny. W § 1 w cudzysłowie zamiast 
pkt. 11 z nawiasem zamykającym został wskazany pkt. 8. W związku z tym Pan 
Przewodniczący złożył formalny wniosek o autopoprawkę uchwały odnośnie zmiany 
numeracji z 8 na 11.
Pytań i uwag nie było.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie autopoprawkę do 
projektu uchwały.
Głosowano w sprawie: 
w sprawie zmiany oznaczenia pktu 8 na 11.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 #

Wyniki imienne:
ZA (14)
Przemysław Burzyński, Marek Chyliński, Andrzej Cześnik, Zbigniew Kopczyński, 
Małgorzata Korpolińska, Sławomir Krystek, Jan Laskowski, Ewa Nowakowska, 
Sławomir Olejniczak, Paweł Pakieła, Kamil Różański, Wojciech Adam Rychter, 
Sebastian Szczypecki, Dariusz Twardowski 
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Jarosław Ocicki, Mariusz Turalski 
NIEOBECNI (1)
Juliusz Gorzkoś
Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że autopoprawka została 
przyjęta, a następnie poddał pod głosowanie niniejszy projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu 
osobowego.
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1 
Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, że Rada Powiatu podjęła 
uchwałę wraz z autopoprawką:

UCHWAŁĘ Nr 152.XXIII.2020
zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Infrastruktury 
i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.
/Uchwała stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu/
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4. Przyjęcie zgłoszonego wniosku grupy radnych dotyczącego odwołania 
Starosty Sierpeckiego.

Przewodniczący Rady odczytał treść załącznika dołączonego do wniosku, który 
stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu. Dodał, że zostanie on również 
przekazany do dalszego procedowania przez Komisję Rewizyjną.

Głos zabrał Pan Mariusz Turalski -  Starosta Sierpecki, który powiedział, że nie 
zgadza się z uzasadnieniem wniosku grupy radnych. Uważa, że nie ma ono 
potwierdzenia w rzeczywistości bieżącego działania samorządu, a więc w pracy 
Starosty i Zarządu Powiatu. Wysoko ceni sobie dotychczasową współpracę z Radą 
Powiatu. Potwierdzeniem tego jest ostatnia dyskusja nad raportem o stanie powiatu, 
gdzie z wypowiedzi radnych Zarząd otrzymał wiele ciepłych słów i pochwał za 
efekty osiągnięte w polityce społecznej, oświacie czy ochronie zdrowia. 
Potwierdzeniem dobrej współpracy jest również udzielenie przez Radę wotum 
zaufania, a także absolutorium Zarządowi. W sprawozdaniach przedkładanych 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej, przez te dwa lata, nie było żadnych uwag. Dodał, 
że zawsze starał się podchodzić z dużą rozwagą i namysłem do wszystkich 
wniosków i interpelacji, które były składane przez radnych. Efekty nadzoru nad 
jednostkami organizacyjnymi widać w ich rozwoju, szczególnie szpitala, gdzie są 
poszerzane m. in. usługi medyczne. Pan Starosta powiedział, że stara się służyć 
mieszkańcom poprzez rozwój szpitala. Współpraca Pana Starosty z Zarządem 
Powiatu układa się bardzo dobrze, również z Radą Powiatu co widać na 
posiedzeniach. Nie było na nich awantur, pojawiała się wymiana zdań, ale na tym 
polega demokracja. Na komisjach „docierane” były pewne stanowiska. Dotychczas 
współpraca układała się bardzo dobrze również w codziennych kontaktach, 
międzyludzkich. Pan Starosta dodał, że nie zawsze jest na miejscu, ponieważ rolą 
Starosty nie jest siedzenie na fotelu, lecz przebywanie tam, gdzie można realizować 
interesy powiatu. Wyjaśnił, że zarówno on sam, jak i Zarząd oraz pracownicy 
Starostwa zawsze starali się być do dyspozycji Rady Powiatu. Może zdarzyło się, 
z powodu natłoku obowiązków, że ktoś nie udzielił szybkiej odpowiedzi na 
interpelację czy wniosek radnego. Należy wziąć pod uwagę to, że nie zawsze jest 
możliwość szybkiej realizacji zgłaszanych postulatów czy interpelacji. Jest ich dużo, 
a należy wziąć pod uwagę również zakres prac. Przykładem na to są prowadzone 
ostatnio rozmowy odnośnie Zarządu Dróg Powiatowych, gdzie są pewne priorytety 
i okresy pracy, np. pogodowe, gdzie nie jesteśmy w stanie, biorąc pod uwagę zasób 
kadrowy, wszystkiego zrobić naraz -  powiedział Pan Starosta.

Następnie Pan Starosta odniósł się do finansów powiatu w roku 2019. Uważa, 
że nie należy stawiać zarzutów odnośnie złej kondycji powiatu. Czy można postawić 
taki zarzut Zarządowi Powiatu, który przygotowuje projekt Budżetu i go wykonuje 
w sposób następujący? W 2019 roku przeznaczyliśmy ponad 14 000 000 zł na 
inwestycje, co przy ogólnych wydatkach 69 648 000 zł stanowi 20%, a więc
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naprawdę dużo -  dodał Pan Starosta. Wracając do szpitala -  wynik finansowy 
w 2019 roku wyniósł plus 341 tys. zł , jako jeden z niewielu szpitali na pewno na 
Mazowszu, a może i w skali kraju osiągnął wynik dodatni. Pan Starosta powiedział, 
że pojawiały się argumenty, że powiat pomaga szpitalowi. Uważa, że brzmi to dosyć 
dziwnie, ponieważ zdaniem Pana Starosty - Rada i Zarząd Powiatu po to są, aby 
pomagać szpitalowi i żeby mógł się on rozwijać. W takim razie kto ma pomagać 
szpitalowi -  firmy zewnętrzne, które naliczają prowizję? Mamy zaciągać kredyty? 
Chyba to nie o to w tym chodzi -  powiedział Pan Starosta. Kolejnym przykładem 
inwestycji są podwyżki dla pracowników np. szpitala. Podwyżki te były od wielu lat 
wyczekiwane przez pracowników administracji, pracowników działu technicznego. 
W tym roku były również trzy podwyżki dla pielęgniarek. Uważa, że niewiele szpitali 
jest w stanie wygospodarować takie środki. Pan Starosta powiedział, że o tych 
wszystkich inwestycjach wraz z Wicestarostą mówił wiele razy. Dodał, że starali się 
zapraszać radnych czy to na otwarcie bloku operacyjnego, czy to spotkania 
z Dyrektorem szpitala, także z ministrem. Tych spotkań było wiele, natomiast 
frekwencja nie była jakaś wielka jeśli chodzi o radnych. Pan Starosta powiedział, że 
nie jemu to oceniać, dlaczego tak było. Dodał, że chce się skupić w swojej 
wypowiedzi na tych najważniejszych rzeczach, to jest choćby lampa wieży 
endoskopowej, respirator, narzędzia chirurgiczne, optyka laparoskopowa, bardzo 
ważny zestaw endoskopowy, dzięki któremu w szpitalu jest robionych wiele 
zabiegów: kolonoskopii, gastroskopii, bronchoskopii. To są konkretne zakupy, dzięki 
którym wychodzimy z pełną ofertą do pacjentów -  dodał Pan Starosta. Pan Starosta 
uważa, że pacjenci są coraz bardziej zadowoleni. Wynik finansowy idzie w górę i jest 
coraz lepszy, a także przychodzą nowi lekarze. Dodał, że często lekarze stawiają 
szpital pod presją, a tak było chociażby poprzedniej kadencji. Obecnie wykonywane 
są również przeszczepy skóry, zabiegi onkologiczne, gdzie wcześniej tego nie było, a 
także rekonstrukcje bioder, kolan czy barków. Ważny jest aspekt społeczny, tam się 
nie zwalnia ludzi. Ponownie podkreślił, że w sierpeckim szpitalu nie ma czegoś 
takiego jak w innych szpitalach, tzn. outsourcingu, czyli że wchodzą firmy 
zewnętrzne -  firmy, które taniej wykonują pewne rzeczy. Dodał, że może w aspekcie 
finansowym wychodzi to na plus, natomiast będąc w opozycji pewne rzeczy też 
obserwowaliśmy i też pewne obietnice złożyliśmy mieszkańcom. Czynnik społeczny 
jest teraz najważniejszy, dlatego Pan Starosta stara się dbać o mieszkańców, 
pacjentów, personel szpitala.

Pan Starosta powiedział, że w złożonym wniosku znalazło się odniesienie do 
szerokiego grona mieszkańców. Uważa, że jest to zabieg marketingowy, bo co to 
oznacza „szerokie grono mieszkańców”? Pan Starosta oznajmił, że wraz z członkami 
zarządu otrzymali spory mandat społeczny, co wynikało z ich pracy, ponieważ 
radnymi są nie po raz pierwszy. Dodał, że w jego przypadku to trzecia kadencja 
w radzie powiatu. Każdy z radnych ma jakieś dokonania zarówno na polu 
zawodowym, jak i społecznym. Pan Starosta uważa, że stawianie sprawy w taki 
sposób oznacza mieszanie opinii publicznej mieszkańców do zagrywek politycznych. 
Merytorycznie ten wniosek ma niewiele argumentów, choćby jego początek gdzie



możemy przeczytać „przekroczenie uprawnień oraz niestosowanie przepisów 
dotyczących zatrudnienia” . Uważa, że jeżeli ktoś ma wiedzę o jakieś uchybieniach to 
należy złożyć wniosek o domniemaniu popełnia przestępstwa, a czegoś takiego nie 
miało miejsca. Komisja Rewizyjna pracowała i zostało wypracowane wspólne 
stanowisko na koniec. Dlatego Pan Starosta nie rozumie tego punktu zawartego we 
wniosku. Następnie Pan Starosta odniósł się do kolejnego zarzutu, zawartego we 
wniosku odnośnie braku informacji dotyczących prowadzonych i planowanych 
inwestycji. Powiedział, że spotyka się z radnymi sesjach, komisjach, a także na 
mniej oficjalnych spotkaniach, gdzie drzwi, zarówno Pana Starosty, jak 
i Wicestarosty, są zawsze otwarte. Uważa, że o tych najważniejszych inwestycjach 
wszyscy są poinformowani, a są czasami takie sytuacje, w których decyzja musi 
zostać podjęta szybko w związku z możliwością pozyskania, np. środków. Dodał, że 
stara się zawsze zapraszać wszystkich radnych na otwarcie inwestycji czy to 
drogowych, czy to w szpitalu, w DPS w Szczutowie, w Krytej Pływalni, w szkołach, 
gdzie dużo dobrego udało się zrobić. Informacje o realizacjach inwestycji 
przekazywane są również mieszkańcom. Relacje te znajdują się w dwóch 
tygodnikach lokalnych: w Ekstra Sierpc oraz Kurierze Sierpeckim, a także na 
Facebooku. Ta strona naprawdę żyje, są zamieszczane wszystkie informacje o tym, 
co jest planowane, o tym co realizujemy, zamieszczane są efekty naszych prac. Pan 
Starosta oznajmił, że jeszcze nie tak dawno jednogłośnie Zarząd Powiatu otrzymał 
wotum zaufania, dlatego jest zdziwiony, że wniosek o odwołanie Starosty wpłynął. 
Powiedział, że zastanawia się nad jedną rzeczą. W poprzedniej kadencji w szpitalu 
były poważne problemy finansowe, w chwili obecnej działalność osób związanych ze 
szpitalem jest w zakresie postępowania prokuratorskiego, które się toczy już prawie 
rok, a o tym jest jakby cisza. Dzisiaj rozmawiamy o jakiejś niejasności tak jakby 
wobec mnie, czy wobec drugiej osoby, bo pojawiały się jakieś domniemania -  dodał 
Pan Starosta. Powiedział, że zawsze starał się przez te 17 lat pracy społecznej 
uczciwie podchodzić do tych wszystkich spraw. Dodał, że przez ten cały czas, kiedy 
wykonywał swoją pracę społeczną jako animator, radny, szef Komisji Społecznej, 
a obecnie jako Starosta starał się być w porządku. Będąc jeszcze w opozycji wraz 
z Wicestarostą obiecywali coś. Przypomniał jak zabiegał, oczywiście przy poparciu 
Zarządu Powiatu czy Ministerstwa, odnośnie hali przy ZS nr 1. Powiedział, że bardzo 
mu na tym zależało, jako absolwentowi tej szkoły oraz jako szefowi Komisji 
Społecznej. Współpraca z Zarządem, Posłem przyniosła efekty.

Następnie Pan Starosta odniósł się do zakupu tomografu komputerowego. 
Powiedział, że o zakupie tomografu mówił przez 8 lat, lecz nic się nie działo w tej 
sprawie. Również Pan Wicestarosta w czwartej, piątej kadencji zabiegał o tomograf. 
Dzisiaj jesteśmy już o włos, aby uruchomić tomograf dla dobra mieszkańców 
powiatu. Podobnie jak warsztaty terapii zajęciowej w Ostrowach, w gminie 
Gozdowo. To także bodaj dwudziestoletnie, jak nie więcej, oczekiwanie rodzin i osób 
niepełnosprawnych, żebyśmy stworzyli takie miejsce -  dodał. Przypomniał, że 
podczas covidowej sesji, która odbyła się w ZS nr 1 było burzliwie, gdzie ledwo 8 do 
7 to przeszło. Pan Starosta powiedział, że za chwilę się okaże, że wszyscy będą



jechać do Ostrów i będą chcieli mieć nożyczki w ręku, żeby przyciąć wstęgę. Dodał, 
że jest to wielki krok naprzód. Podobnie tak jak ulica Świętokrzyska. Teraz widać jak 
bardzo była potrzebna, szeroka i bezpieczna ulica z chodnikiem, ze ścieżką 
rowerową. Inwestycje w naszym mieście dzieją się ogromne. Kolejny przykład to 
ulica Konstytucji, gdzie też będziemy niebawem finiszować -  powiedział Pan 
Starosta. Dodał, że wszystkie te inwestycje są realizowane z Funduszu Dróg 
Samorządowych, dzięki dobrej współpracy z Wojewodą. Wyjaśnił, że obecnie trwają 
pracę nad tym, aby drogę na Konstytucji wreszcie dokończyć i żeby już służyła 
mieszkańcom, zwłaszcza teraz kiedy widzimy trasy, które wykonuje się w mieście.

Pan Starosta powiedział, że o sporcie i o oświacie mógłby długo mówić, np.
0 przywróconej świetlicy w ognisku pracy pozaszkolnej, gdzie tyle lat o to walczyli. 
To są rzeczy może nie dla wszystkich ważne, bo może część z radnych nigdy nie była 
w ognisku pracy pozaszkolnej, ale uważa, że tu chodzi o ludzi, o mieszkańców, 
ponieważ to oni doceniają potrzebę takich inwestycji. Planowany jest remont okien 
w tej placówce. Kolejna inwestycja to zjeżdżalnia w Krytej Pływalni, która też była 
bardzo długo wyczekiwana przez dzieci i młodzież.

Pan Starosta wyjaśnił, że Urząd Pracy stanął na wysokości zadania, jako jeden 
z najlepszych na Mazowszu. Wyjaśnił, że dane statystyczne pojawią się już 
w przyszłym roku, natomiast w tym najgorszym czasie skuteczność była na poziomie 
80 % realizacji przekazywania tych środków. Stanowi to ponad 20 milinów, które 
trafiły do przedsiębiorców, w takim małym powiecie jak Sierpc, który ma nie całe 
53000 mieszkańców. Te 20 milionów zostało przerobione dzięki ciężkiej pracy ludzi
1 dobrej koordynacji dyrekcji. To wszystko to nasze sukcesy -  dodał Pan Starosta. 
Powiedział, że patrząc jeszcze raz na zarzut braku właściwego nadzoru nad 
działalnością jednostek brzmi co najmniej śmiesznie.

Następnie Pan Starosta odniósł się do wyjazdu młodzieży w ramach programu 
Erasmus. Powiedział, że bezpieczniki nie zadziałały, choć było ich trochę: Fundacja 
Narodowa, Kuratorium, Sanepid, Rada Rodziców, Dyrekcja, a także my jako powiat. 
Na końcu okazało się, że dzieci mają dolecieć do Frankfurtu i co dalej? Pan Starosta 
powiedział, że osobiście koordynował tę akcję, od momentu kiedy wyjechali 
z Malagi, jadąc na lotnisko do Madrytu. To była trudna sytuacja, ponieważ nikt nie 
chciał tam jechać, każdy się bał, ale szczęśliwie udało się wszystko zorganizować. 
Podziękował Pani Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, bo wspólnie ręka 
w rękę zajmowali się tym tematem, później również zakwaterowaniem w Studzieńcu. 
Pan Starosta powiedział, że cały czas wraca do zarzutu zawartego we wniosku grupy 
radnych odnośnie braku nadzoru i przyznał, że jest to smutna konstatacja.

Kontynuując swoją wypowiedź Pan Starosta powiedział, że w prokuraturze jest 
dochodzenie w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z NFZ. Wyjaśnił, że są to 
duże pieniądze, które mogliby stracić. Może jeden, czy dwóch radnych byli w stanie 
wstać czy to na sesji, czy na komisji i powiedzieć „dziękujemy za dobrą robotę 
Panowie, spisaliście się i załatwiliście tę sprawę” -  dodał. Wyjaśnił, że ktoś musiał 
napisać te wszystkie pisma, w tej sytuacji również dyrektor szpitala wykazał się 
zręcznością dyplomatyczną. Ostatecznie udało się z 450 000 zł zbić na 45 000 zł, to



zostaje ponad 400 000 zł w kasie powiatu. Ważne jest również rozłożenie na raty 1 
100 000 zł nie na 14 dni, ale na 5 lat. Uważa, że jest to efekt wspólnej i ciężkiej pracy 
Pana Starosty, Wicestarosty i Dyrektora szpitala. Pan Starosta ma nadzieję, że ktoś 
poniesie za całą tą sytuację konsekwencje i pieniądze wrócą do kasy powiatu, a 
sprawa ta wyjaśni się pozytywnie dla sierpeckiego szpitala. Dodał, że to wszystko o 
czym powiedział to są plany, o których rozmawia również z kolegami z Miasta 
Sierpca, ze Starostami, którzy z utęsknieniem patrzą na pieniądze z funduszu 
inwestycji lokalnych, gdzie otwiera się szansa, żebyśmy zrobili wielki, kolejny skok 
milowy jeśli chodzi o energetykę i fotowoltaikę. Wyjaśnił, że mają plany, żeby 
pierwszą placówką pokazową z fotowoltaiką była Kryta Pływalnia w Sierpcu. Tam 
był już kiedyś projekt, który trafił do lamusa. Obecnie projekt ten jest aktualizowany. 
Pan Starosta powiedział, że jest szansa, aby zrealizować te inwestycje, choćby 
montaż nowych okien w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, czy montaż paneli 
fotowoltaicznych na pływalni, a w perspektywie zrobić to, o czym mówią teraz 
samorządy, czyli zmodernizować szkoły poprzez fotowoltaikę. Mamy sporo tych 
szkół o dużej powierzchni, gdzie są duże możliwości, np. ZS nr 1, ZS nr 2, LO czy 
DPS-dodał.

Pan Starosta powiedział, że jeśli chodzi o pracowników to uważa, że starają się
0 nich dbać. Wyjaśnił, że czekają zawsze na sygnał od kierowników i naczelników 
poszczególnych wydziałów. Jeśli przychodzi kierownik i mówi, że należy się danemu 
pracownikowi premia, bo się wykazał to nigdy nie jesteśmy temu przeciwni -  dodał. 
Co więcej, sami również wychodzą z taką inicjatywą dostrzegając to, że ludzie 
ciężko pracują. Jako Starosta stara się być w porządku, bo uważa, że jeżeli 
pracodawca jest w porządku to pracownicy też będą efektywniej pracować. 
Z podwyżkami w ostatnich dziesięciu latach bywało różnie. Jeszcze nie tak dawno 
pensja minimalna tak nie galopowała, utrzymywała się na stałym poziomie, gdzie 
połowie pracowników urzędu pracy musieliśmy zrównać pensję do najniższej 
krajowej. Powiedział, że pierwszą myślą wraz z Wicestarostą było to, żeby podnieść 
pensje pracownikom, by w perspektywie zmian rządu nadążyć finansowo. Uważa, że 
sytuacja finansowa powiatu jest na co najmniej czwórkę z plusem. Pan Starosta 
powiedział, że ceni sobie współpracę również z Panem Sekretarzem, który sprawuje 
opiekę i nadzór administracyjny, a także z Panem Skarbnikiem. Uważa, że sprawy 
pracownicze idą w dobrym kierunku. Pan Starosta poinformował również o tym, że 
wraz z Wicestarostą wyszli z inicjatywą, by pracownikom, którzy w ciągu 
2 najbliższych lat mają udać się emeryturę, podnieść pensje. W urzędach nie zarabia 
się kokosów, dlatego wyszliśmy z tą ofertą dla naszych pracowników, co jest warte 
do zauważenia. Podsumowując swoją wypowiedź, Pan Starosta powiedział, że 
zawsze starał się być na posterunku i być blisko ludzi. Może czegoś jeszcze zabrakło, 
rozmów czy negocjacji. Poinformował, że w ciągu tych 30 dni gwarantuje wysoką 
jakość pracy jako Starosty, bo nie wiadomo co się wydarzy za te kilka dni. Dodał, że 
może jeszcze podkręci tempo, żeby pokazać, że ten wniosek był przedwczesny
1 warto się nad nim zastanowić. Uważa, że zasługuje na to, by dostać szansę 
i kontynuację tej misji. Wszystko leży w rękach rady. Za miesiąc się spotkamy
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i będziemy o tym rozmawiać, pewnie w innej atmosferze -  dodał. Następnie Pan 
Starosta podziękował Członkom Zarządu za współpracę. Wyraził nadzieję, że będą 
mogli ją kontynuować. Pan Starosta powiedział, że obecny Zarząd zawsze starał się 
sprawiedliwie dzielić. Żaden Wójt nie może czuć się pokrzywdzony. Każdego 
staramy się sprawiedliwie traktować -  dodał. Powiedział, że gdyby Wójtowie byli 
obecni na tej sesji to daliby świadectwo prawdy o tym jak się z nimi współpracuje. 
Szkoda, że taki wniosek wpłynął, bo zawsze starałem się oddać swój czas i swoje 
serce, a trwa to już od wielu lat. To są dni, weekendy -  dodał. Uważa, że 
mieszkańców powiatu również zdziwił ten wniosek. Podziękował za wszystkie smsy, 
telefony od mieszkańców, za słowa otuchy i pocieszenia.

Następnie głos zabrał Pan Wicestarosta Jarosław Ocicki, który powiedział, że 
gdy obejmował wraz ze Starostą stanowiska starostów szpital był w ciężkim stanie, 
groziło mu zamknięcie. Obecnie jest jednym z najlepszych szpitali powiatowych 
w województwie mazowieckim. Poinformował, że będą teraz składane wnioski do 
funduszu inwestycji lokalnych na windę, rezonans, parking i ogrodzenie, które 
powinny być już dawno. Dodał, że będą składane również wnioski na rozbudowę 
szpitala, czyli na sterylizację, izbę przyjęć i blok operacyjny. Aktualnie operacji 
szpital wykonuje bardzo dużo, do ośmiu dziennie. Ostatnio zaczęto przeprowadzać 
operacje onkologiczne, a więc szpital będzie mógł operować raka piersi, jelita. 
Uważa, że szpital rozwija się bardzo dobrze i nie należy przeszkadzać dyrektorowi 
oraz zarządowi.

Pan Wicestarosta powiedział, że zarzuty zawarte we wniosku o odwołanie Pana 
Starosty nie mają miejsca. Najbardziej budzi wątpliwość fakt, że szerokie grono 
mieszkańców jest przeciwne odwołaniu Starostów. Wyjaśnił, że zarówno Pan 
Starosta jak i on sam, dostają telefony i mieszkańcy mówią wprost, że wreszcie nie 
jeżdżą ze złamanym palcem do Płocka. Powiedział, że radni mogli we wniosku 
napisać wprost tylko jeden zarzut: brak zaufania. Uważa, że im więcej robią jako 
Starostowie, jako Zarząd to tym więcej jest pretensji. Nie rozumie dlaczego taki 
wniosek wpłynął, jest mu przykro z tego powodu. Tyle dynamicznej pracy zostało 
wykonanej, tyle środków pozyskanych dla powiatu. Poinformował radnych, że w 
dniu dzisiejszym będą jechać z Panem Starostą na spotkanie do Warszawy odnośnie 
przebudowy drogi na Krajewicach. Dodał, że we wtorek są umówieni z Panem 
Wicewojewodą Dąbrowskim odnośnie inwestycji, na które zostały złożone wnioski. 
Kwota, na którą składamy wnioski wynosi ok. 30 000 000 zł -  dodał. Pan 
Wicestarosta powiedział, że nie wiadomo ile powiat sierpecki otrzyma i na co. 
Podkreślił, że 2 089 000 zł, które pozyskali znajdują się w Budżecie Powiatu i te 
środku będą inwestowane. Z pieniędzy tych planowany jest zakup karetki, która jest 
potrzebna szpitalowi, ponieważ nie ma współpracy z pogotowiem. Dodał, że cały 
czas są plany rozwojowe powiatu i szpitala. Uważa, że we wniosku o odwołanie 
Starosty chodzi o coś innego, a nie o to jak pracował przez ostatnie miesiące. Wraz 
z Panem Starostą niczego nie ukrywają, jeśli chodzi o inwestycje. Wyjaśnił, że radni 
są informowani o podejmowanych działaniach, bo przecież oni sami głosują na 
obradach o przekazaniu środków na inwestycje. Pan Wicestarosta podziękował za



złożenie owego wniosku, ponieważ będzie możliwość weryfikacji dwuletniej pracy 
Panów Starostów.
Następnie głos zabrał radny Pan Sławomir Olejniczak, który odniósł się do słów Pana 
Starosty odnośnie tego, że wcześniej zabiegów onkologicznych nie wykonywano w 
sierpeckim szpitalu. Poinformował, że siedem lat temu, na bliskiej mu osobie został 
przeprowadzony zabieg onkologiczny jelita. Osoba ta żyje i czuje się bardzo dobrze, 
a więc takie zabiegi były wcześniej wykonywane.

Radny Pan Jan Laskowski powiedział, że ze słów Panów Starostów wynika, że 
przez ostatnie dwa lata wszystko było robione w powiecie, a od początku kiedy ten 
powiat powstał nic się nie robiło. Dodał, że odnosząc się do wniosku nasuwa mu się 
pewne przysłowie: „zapomniał wół, jak cielęciem był” . Zwrócił się do Panów 
Starostów o to, aby przypomnieli sobie krytykę jaką kierowali w poprzednich 
kadencjach. Dodał, że będą mieli okazję to przeżyć i zobaczyć, jak to wszystko 
odbija się na zdrowiu, czego im nie życzy. Radny Pan Jan Laskowski powiedział, że 
przychodząc do Starostwa w roku 2010 Budżet Powiatu był na poziomie 45 000 000 
zł. Odchodząc Budżet był na poziomie 75 000 000 zł, a więc proszę nie mówić, że 
w tym powiecie nic się nie robiło i nie okłamywać mieszkańców powiatu -  dodał. 
Oznajmił, że najwyższy czas, by Panowie Starostowie zaczęli rozmawiać poważnie. 
Stąd się bierze cały niepokój. Informacje opozycji są nieudzielane, kierowane są 
tylko wybrane decyzje. Przykładem tego jest wyjazd do dróg wojewódzkich, gdzie 
chętnie radny Pan Jan Laskowski pojechałby i mógłby pomóc. Nadmienił, że Budżet 
na rok 2019 Panowie Starostowie przejęli po poprzednim Zarządzie, a był to Budżet 
bardzo dobry. Następnie Pan radny odniósł się do budowy hali przy ZS nr 1. Uważa, 
że obecnie hala ma tylu ojców, ale nikt nie chce mówić o tym, że wiele czasu spędził 
wraz ze Skarbnikiem, by znaleźć na nią środki. Poprzedni Zarząd zostawił 2 800 000 
zł na modernizację szpitala, o czym też nikt nie chce mówić. Radny Pan Jan 
Laskowski zwrócił się do Pana Starosty o to, by nie mówił, że wszystko kupił, 
ponieważ laparoskopy , urządzenia do gastroskopii czy kolonoskopii były kupowane 
w poprzednich kadencjach. Duże środki przeznaczało miasto, a także Wójtowie. 
Sprzęt był kupowany w miarę możliwości, jakie posiadaliśmy -  dodał. Wyjaśnił, że 
możliwości finansowania służby zdrowia w tamtym czasie były zupełnie inne. 
Większość inwestycji była realizowana ze środków własnych, ponieważ nie było 
takich środków jak w tej chwili, które dofinansowują sprzęt czy część wynagrodzeń. 
Przedtem były limity, w których szpital musiał się zmieścić. Radny Pan Jan 
Laskowski zwrócił się Panów Starostów o to, aby przestali mówić nieprawdę. 
Rozumie, że każdy chce się bronić, ale nie w ten sposób. Uważa, że Panowie 
Starostowie jeszcze bardziej się pogrążają w przypisywaniu sobie tych sukcesów. 
Dodał, że pod wnioskiem podpisało się jedenastu radnych, a więc są jakieś 
zastrzeżenia. Radny Pan Jan Laskowski miał nie zabierać głosu w trakcie tych obrad, 
bo uważa, że jest to czas dla Pana Starosty, jednak słysząc to, co przekazuje Pan 
Starosta powoduje, że coś się zaczyna w człowieku gotować. Wyjaśnił, że przez dwie 
kadencje, będąc Starostą, przekazał wraz z radą ok. 20 000 000 zł na szpital, 
w trudnych czasach, gdzie zaczynaliśmy z Budżetem nie z nadwyżką, lecz długiem,



na który musieliśmy zaciągnąć kredyt -  dodał. Powiedział, że warto sobie 
przypomnieć jak wyglądała kuchnia, rehabilitacja szpitala, przychodnia w 2010 roku, 
a jak wygląda teraz. Jak wyglądały szkoły, gdzie na Liceum Ogólnokształcące wstyd 
było patrzeć, podobnie w przypadku Technikum czy Krytej Pływalni. Taka jest praca 
Starosty, by wykonywać najlepiej tę rolę jak się tylko da, żeby zdobywać środki 
i wykorzystywać wszelkie możliwości, bo przecież za to jest opłacany przez 
mieszkańców powiatu. Dodał, żeby Panowie Starostowie nie przypisywali tylko 
sobie tych zasług, ponieważ jest to zasługa także radnych. Jeżeli są składane dobre 
propozycje uchwał, to nie ma sprzeciwu tylko jest głosowanie 17 do 0. Jeżeli 
Panowie Starostowie nie chcą współpracować z radnymi, to efekt jest właśnie taki -  
dodał. Nie wiadomo jak się ten wniosek zakończy, ale skoro jest grupa, której sposób 
kierowania się nie podoba, należy poddać to weryfikacji.
Następnie głos zabrał Pan Wicestarosta, który powiedział, że nie chce polemizować 
z radnym Panem Janem Laskowski, bo doskonale wie, co było robione w minionych 
kadencjach. Nikt nie mówi, że zastaliśmy spaloną ziemię i nigdy nie powiedzieliśmy, 
że nic nie było robione -  dodał. Pan Wicestarosta zwrócił się do radnego Pana Jana 
Laskowskiego mówiąc, że nigdy takich środków nie udało się ściągnąć do powiatu. 
Nie rozumie czemu Pan radny mówi, że nie ma współpracy radnych ze Starostami. 
Radni przychodzą, wszystko jest mówione i przekazywane i nie ma żadnego 
problemu. Pan Wicestarosta nie chce zabierać głosu, ponieważ nie chce wchodzić 
w dyskusję.

Następnie Pan Starosta powiedział, że wpłynął wniosek, do którego stara się 
odnieść jako Przewodniczący Zarządu. Jeśli ktoś z Zarządu chciałby zabrać głos to 
ma do tego prawo, bo pracowaliśmy razem i mam nadzieję, że nadal pracować 
będziemy -  dodał. Pan Starosta wyjaśnił, że radny Pan Jan Laskowski źle zrozumiał 
jego intencję, ponieważ nie krytykował tego co było, lecz chciał zaznaczyć to, co 
udało się teraz dobrego zrobić, jako Zarząd i Rada. Wiadomo, że to od Starosty 
wychodzi inicjatywa, który nakreśla pewne kierunki działania. Zgodził się z tym, co 
powiedział radny odnośnie głosowania 17 do 0 w przypadku dobrze przygotowanych 
uchwał. Pan Starosta odniósł się również do hali przy ZS nr 1. Bardzo mu zależało, 
aby ona powstała, dlatego też drążył temat swoimi wnioskami i interpelacjami, ale on 
to rozumie, że finalnie to Pan Skarbnik musiał znaleźć pieniądze w Budżecie, a Rada 
musiała to większością zaakceptować. Udało się to zrealizować przy pomocy Posła, 
a także Ministerstwa Sportu, skąd udało się pozyskać 50 % środków. Pan Starosta 
zaznaczył, że teraz dzieje się podobnie, trzeba wykorzystywać pozytywny lobbing 
i pracować na rzecz powiatu. Dodał, że nie odrzuca pomocy radnego Pana Jana 
Laskowskiego, chce współpracować z Wójtami, Burmistrzem, Wojewodą, gdzie te 
środki są ogromne do pozyskania. Podobnie jest w przypadku Marszałka, gdzie nie 
zamykamy się na żadną współpracę. Uważa, że widać te starania na przykładzie 
gmin. Nie ma takiej sytuacji, w której Wójt z innej opcji politycznej, byłby gorzej 
traktowany,
Więcej pytań i uwag nie było.



5. Zamknięcie obrad.
Pan Przewodniczący zakończył obrady XXIII sesji Rady Powiatu w Sierpcu.
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LISTA OBECNOŚCI
R A D N Y C H

RADY POWIATU W SIERPCU

na obradach XXIII nadzwyczajnej sesji w dniu 18 września 2020 roku
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6 . Korpolińska Małgorzata

7 . Krystek Sławomir Grzegorz

8 . Laskowski Jan

9 . Nowakowska Ewa Danuta Wm %\
1 0 . Ocicki Jarosław Andrzej

1 1 . O lejniczak Sławom ir Paweł

1 2 . Pakieła Paweł
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1 3 . Różański Kamil Jan IL\
1 4 . Rychter Wojciech Adam

1/ u I

1 5 . Szczypecki Sebastian

1 6 . Turalski Mariusz

1 7 . Twardowski Dariusz Mieczysław
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PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

W SIERPCU Sierpc, dnia 17.09.2020r.

BRZ.0002.6.2020

Na podstawie art. 15 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920), § 12 ust. 1 i § 13 ust. 4 Statutu Powiatu 
Sierpeckiego zwołuję obrady XXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Sierpcu

Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania składu osobowego 
Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu 
osobowego.
4. Przyjęcie zgłoszonego wniosku grupy radnych dotyczącego odwołania Starosty 
Sierpeckiego.
5. Zamknięcie obrad.

na dzień 18 września 2020 r. tj. piątek o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej

Podstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, 
stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.920).


